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Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys problematyki wykształcenia w rozwoju lokalnym 
(z uwzględnieniem zadań władz samorządowych). Przytoczone zostały podstawy teore-
tyczne rozwoju lokalnego i rola edukacji oraz podstawowe wskaźniki dotyczące szkolni-
ctwa w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. 

Wprowadzenie

Wykształcenie i kompetencje to kluczowe składowe kapitału ludzkiego. 
Mają istotny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną jednostki terytorialnej, po-
ziom i tempo jej rozwoju. Wykształcenie wpływa na styl życia samych miesz-
kańców, co przekłada się na ich aktywność zawodową, społeczną, zdrowie itd. 
Zarazem odpowiedzialne za rozwój lokalny gminy i powiaty mają daleko ograni-
czone możliwości wpływania na wykształcenie. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
przybliżenia stanu edukacji w Bielsku-Białej i powiecie bielskim1.

Rozwój w ujęciu terytorialnym

Rozwój stanowi wypadkową bardzo wielu czynników i działania wielu akto-
rów. Istotną trudność interpretacyjną pojęcia „rozwój”, jak zauważają M.P. Cowen 
i R.W. Shenton, stanowi fakt, że w najczęściej spotykanych definicjach, rozwój 
pojawia się jako cel, ale też jako proces. Prowadzi to nieraz do tautologii, gdyż 
proces prowadzący do celu sam ten cel stanowi (!). Wskazując na historyczne ba-

1 Dla potrzeb niniejszego tekstu dla miasta na prawach powiatu Bielska-Białej stosuję zamien-
nie określenie „miasto”, zaś dla powiatu bielskiego i gmin na jego terenie – „powiat” (J.L.). 
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dania rozwoju (w naukach społecznych), widać częste łączenie pojęcia „rozwój” 
(development) z pojęciami „postęp” (progress), a także „wzrost” (growth). Wcale 
nie jest to jednak takie oczywiste, gdyż rozwój nie musi oznaczać zmian cha-
rakterystycznych dla postępu czy wzrostu2. Z. Chojnicki i T. Czyż wskazują, że 
najbardziej podstawowym celem rozwoju (w ujęciu regionalnym) pozostaje za-
spokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia ludności, przy czym złożoność 
i różnorodność poszczególnych celów rozwojowych może powodować ich konku-
rencyjność, sprzeczność; niektóre cele są środkami dla innych itp. Dlatego istotną 
kwestią jest ich sprecyzowanie i hierarchizacja, a także uwzględnienie szerszego, 
niż regionalny, kontekstu rozwoju społeczno-gospodarczego3. W tym kontekście 
coraz częściej podkreśla się potrzebę działań na rzecz rozwoju zrównoważonego 
i trwałego (sustainable development), czyli procesu „zmian w stanach dynamicz-
nej równowagi między lokalnym rozwojem gospodarczym i społecznym a ekolo-
giczno-przestrzennym”4. Inaczej bowiem koszty rozwoju w dłuższej perspekty-
wie mogą przewyższyć korzyści przezeń dane.

Rozwój terytorialny określany może być zatem jako „generowanie dynamiki 
przez czynniki endogeniczne (oddolne, miejscowe), lecz niewykluczające powią-
zań zewnętrznych (egzogenicznych)”5. W Polsce rozwój społeczno-ekonomicz-
ny w ujęciu terytorialnym najczęściej odnoszony jest do rozwoju regionalnego. 
Regiony stanowiące jednostki podziału terytorialnego są bowiem ze względu na 
swoje właściwości i funkcje istotnym elementem całego systemu polityki rozwo-
ju. W mniejszym stopniu mówi się natomiast o rozwoju lokalnym, który sprawia 
znaczne trudności definicyjne, ponieważ zróżnicowanie poszczególnych wspól-
not lokalnych i ich potrzeby oraz możliwości mogą być diametralnie różne nawet 
w obrębie tego samego regionu. J. Biniecki i W. Frenkiel stwierdzają wręcz, że 
„nie ma i nie może być uniwersalnych definicji rozwoju lokalnego”, dlatego też 
postulują przy analizie rozwoju lokalnego podejście aksjologiczne w miejsce, naj-
częściej stosowanego, podejścia przedmiotowego. Przede wszystkim wskazując 

2 M.P. Cowen, R.W. Shenton, Doctrines of Development, Routledge, London – New York 1996, 
s. 2–5. 

3 Z. Chojnicki, T. Czyż, Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989–2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydaw-
nictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 14–15.

4 K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji „sustainable development” 
w wymiarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikro-
ekonomiczne, red. K. Heffner, K. Malik, Politechnika Opolska, Opole 2005, s. 87–88.

5 A. Jewtuchowicz, I. Pietrzyk; za: A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali 
regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 13, 25.
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na potrzebę zrelatywizowania pojmowania rozwoju (a nie poszukiwania uniwer-
salnych cech), ujęcia jakościowego (nie zaś ilościowego), traktowania rozwoju 
jako procesu urzeczywistniania wartości i realizacji celów (a nie procesu zwięk-
szania natężenia pewnych cech pozytywnych). Dostrzegają zarazem trudność po-
legającą na tym, iż tak sformułowane podejście wymaga właściwego określenia 
priorytetów strategii rozwoju. Dopiero identyfikacja konkurentów oraz „strate-
gicznych stawek” w rywalizacji pozwala na podejmowanie działań optymalnych 
dla danej wspólnoty lokalnej6. Paradoksalnie, właściwe określenie własnych po-
trzeb, możliwości i aspiracji może być najtrudniejszym elementem dla lokalnego 
wymiaru działań rozwojowych. 

W przypadku Polski rozwój lokalny dotyczy jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) takich jak gminy i powiaty. Trzeba przy tym pamiętać, iż w myśl 
konstytucji to właśnie gmina posiada domniemanie kompetencji JST. Zatem za-
dania i kompetencje powiatów oraz województw muszą być ściśle określone na 
drodze ustawowej7. Oczywiście ustawodawca sprecyzował podstawowe zadania 
i kompetencje własne także gmin, takie jak m.in.8: ład przestrzenny i ochrona 
środowiska, utrzymanie czystości, telekomunikacja, lokalny transport zbiorowy, 
podstawowa ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, kultura fizyczna i turystyka, kul-
tura i ochrona zabytków, edukacja. Są to obszary działalności mające bezpośred-
ni wpływ na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Rola gmin jest 
tym bardziej istotna, że w najwyższym stopniu odnosi się bezpośrednio do więk-
szości codziennych spraw mieszkańców. Zarazem różnorodność poszczególnych 
jednostek i ich problemów jest wyjątkowo duża. Chodzi nie tylko o najbardziej 
podstawowe różnice jak miasto–wieś, wielkości populacji, posiadanie praw po-
wiatu czy statusu uzdrowiska, ale także zależności od innych jednostek samo-
rządu (np. gminy w obszarach podmiejskich, metropolitalnych). Choćby takie 
pobieżne spostrzeżenia odnoszące się do struktury podziału gminnego w Polsce 
doskonale potwierdzają powyżej przytoczone uwagi J. Binieckiego i W. Frenkie-
la. Natomiast w przypadku samorządowego powiatu ustawodawca wskazał zada-

6 J. Biniecki, W. Frenkiel, Konkurencyjność – przedsiębiorczość – rozwój: podstawowe dyle-
maty pojęciowe i metodyczne, w: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce roz-
woju regionalnego, red. A. Klasik, „Biuletyn” nr 218, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju PAN, Warszawa 2005, s. 42–44.

7 Zob. art. 163 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 (z późn. 
zm.).

8 Por. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16, 
poz. 95 (z późn. zm.).
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nia o charakterze ponadgminnym z zakresu m.in. edukacji, ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, transportu, ochrony środowiska, kultury i ochrony zabytków9.

Biorąc pod uwagę ilościowy jak i jakościowy charakter zmian, które iden-
tyfikuje się z rozwojem w ujęciu terytorialnym, w literaturze wskazuje się szereg 
prób pomiaru rozwoju. Najczęściej dotyczą one rozwoju regionalnego, niemniej, 
mając na uwadze wskazane wcześniej cechy specyficzne rozwoju lokalnego, moż-
na większość mierników rozwoju regionalnego odnieść także do skali lokalnej. 
M. Obrębalski podkreśla, że dla prawidłowego pomiaru rozwoju poszczególnych 
jednostek terytorialnych należy dobrać nie tylko właściwe atrybuty, ale także 
określić cel badania, tymczasem, jak zauważa, „brakuje powszechnie uznanych, 
uniwersalnych rozwiązań”. Generalnie można wyodrębnić pięć podstawowych 
grup mierników rozwoju regionalnego: (1) mierzalne w jednostkach fizycznych 
(np. ludność, liczba przedsiębiorstw); (2) wyrażone w ujęciu finansowym (np. 
wynagrodzenia); (3) mierzalne, lecz niedające się wycenić (np. odległość od gra-
nicy państwa); (4) niemierzalne, ale takie, które można w sposób obiektywny 
ocenić jako sytuacje „lepsze–gorsze”; (5) niemierzalne, ale identyfikowalne na 
podstawie subiektywnych ocen (np. walory krajobrazowe)10. W przypadku roz-
woju lokalnego z pewnością można wskazać na dane statystyczne dotyczące sy-
stemu oświatowego. 

Edukacja w Polsce

Nawet pobieżny przegląd definicji poświęconych rozwojowi w ujęciu tery-
torialnym pokazuje istotne znacznie zasobów ludzkich. Wykształcenie stanowi 
zaś zasadniczą składową kapitału ludzkiego. W przypadku Polski rozwój po-
wszechnej edukacji miał inny przebieg niż w większości krajów zachodnioeuro-
pejskich. Był w stosunku do tamtych państw opóźniony, co wynikało m.in. z bra-
ku państwowości w XIX i na początku XX wieku, II wojny światowej, a wreszcie 
okresu Polski Ludowej, której gospodarka nastawiona była na przemysł ciężki 
(choć należy pamiętać, że to w okresie powojennym zlikwidowano analfabetyzm 
oraz upowszechniono szkolnictwo podstawowe). Zmiany społeczno-gospodar-
cze, które dokonały się po 1989 roku, doprowadziły zaś do zmian w szkolnictwie 

9 Szerzej por. art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 
1998, nr 91, poz. 578 (z późn. zm.).

10 M. Obrębalski, w: Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 26–27.



155Wykształcenie ludności a rozwój lokalny Bielska-Białej i powiatu bielskiego

średnim, w którym zaczęły dominować szkoły kształcące do matury, przede 
wszystkim licea ogólnokształcące, i w konsekwencji nastąpił olbrzymi rozwój 
szkolnictwa wyższego11. 

Biorąc pod uwagę rosnący poziom skolaryzacji na poziomie średnim i wyż-
szym należy uznać, iż stosunkowo niskie kwalifikacje pracujących Polaków wy-
nikają właśnie ze wspomnianych zapóźnień edukacyjnych. W szczególności brak 
odpowiednich kwalifikacji widoczny jest w najstarszym pokoleniu. Sporą grupę 
stanowią osoby z wąskoprofilowym wykształceniem zawodowym, których kwa-
lifikacje niejednokrotnie nie przystają do obecnych wymogów rynku pracy. Co 
gorsza, podejście do podnoszenia kwalifikacji przez całe życie nadal jest w Polsce 
mało popularne, zwłaszcza wśród ludzi, którym byłoby ono najbardziej potrzebne . 

Oświata w Bielsku-Białej i powiecie bielskim

Za prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów odpowiadają gminy. 
Szkolnictwo ponadgimnazjalne jest zaś w gestii powiatów12. Oczywiście nie 
wszystkie placówki są szkołami publicznymi prowadzonymi przez samorządy, 
ale dla poziomu kapitału ludzkiego przynależność szkół do poszczególnych sek-
torów jest drugorzędna. Istotna jest natomiast struktura kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym (średnim). W przypadku struktury szkolnictwa średniego 
dane dla omawianych JST potwierdzają trend ogólnokrajowy. Najwięcej mło-
dzieży kształci się w szkołach uprawniających do przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. Są to przede wszystkim licea ogólnokształcące: 5564 uczniów w 27 
szkołach na terenie miasta i powiatu oraz technika – 5356 uczniów w 17 szkołach. 
Stosunkowo niewielka liczba osób kształci się w zasadniczych szkołach zawodo-
wych – 1657 w 12 placówkach13. Z jednej strony taka struktura kształcenia może 
powodować brak wystarczającej liczby właściwie przygotowanych pracowników. 
Z drugiej – prowadzić do sytuacji, iż w konkretnych zawodach pracować będą 
osoby z formalnie wyższymi (lub innymi) kwalifikacjami. Należy przy tym pa-
miętać, iż w Polsce obowiązuje konstytucyjny obowiązek pobierania nauki do 
18. roku życia. Obok tego obowiązku występuje także obowiązek szkolny, który 

11 Zob. np. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., GUS Warszawa 2010, http://www.stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_szkoly_wyzsze_2009.pdf, s. 27 (14.08.2011).

12 J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy, ScenaMyśli.eu: http://www.scenamysli.eu/artykuly.
php?s=1&lang=PL&dzial=1&id=645 (20.08.2011).

13 Stan na rok szkolny 2009/2010 wg danych Urzędu Statystycznego w Katowicach: http://www.
stat.gov.pl/katow/69_582_PLK_HTML.htm (15.08.2011).
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dotyczy kształcenia do momentu uzyskania wykształcenia gimnazjalnego (jed-
nak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat)14. Wskaźnikami obrazującymi realizację 
wspomnianych obowiązków mogą być współczynniki skolaryzacji: brutto i net-
to. Pierwszy z nich to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie do 
liczby ludności w grupie wiekowej odpowiadającej temu poziomowi nauczania. 
Z kolei współczynnik skolaryzacji netto to relacja liczby osób w danej grupie 
wieku uczących się na danym poziomie do liczby ludności w grupie wiekowej 
odpowiadającej temu poziomowi kształcenia15. Zatem współczynnik skolaryzacji 
brutto odnosi się do obowiązku pobierania nauki do uzyskania pełnoletności, zaś 
współczynnik netto odpowiada, w przybliżeniu, obowiązkowi szkolnemu. 

Poziom skolaryzacji na poziomie podstawowym jest niższy w powiecie niż 
w mieście. Przyczyn takiego stanu może być wiele. Z pewnością część dzieci 
uczęszcza do szkół w Bielsku-Białej, co może wiązać się z pracą rodziców w mie-
ście, czy też lepszą ofertą edukacyjną (np. szkoły niepubliczne, muzyczne bądź 
klasy integracyjne dla osób z niepełnosprawnością). Przypuszczalnie również 
część dzieci formalnie zameldowanych w kraju de facto przebywa z rodzica-
mi, którzy wyemigrowali za granicę16. Ponadto w przypadku skolaryzacji brut-
to należy pamiętać o fakcie, iż do szkół podstawowych uczęszcza coraz więcej 
sześciolatków. Inaczej przedstawia się obraz szkolnictwa gimnazjalnego. W tym 
przypadku wyraźnie widoczny jest wyjątkowo wysoki poziom wskaźników brut-
to i netto dla Bielska-Białej. Świadczy to o dużym udziale wśród kształcących się 
osób spoza miasta. Szczególnie wysoki poziom skolaryzacji brutto (ponad 105%) 
pozwala założyć, że osoby w wieku niegimnazjalnym (13–16 lat) uzupełniają wy-
kształcenie (bądź wypełniają obowiązek szkolny) w placówkach na terenie mia-
sta. Na tle województwa śląskiego oraz całej Polski (zob. tabela 1) współczynniki 
skolaryzacji dla Bielska-Białej wypadają nader korzystnie. Gorzej natomiast pre-
zentują się dane dla powiatu (zwłaszcza w odniesieniu do gimnazjów). Przy czym 
nie są to różnice drastycznie duże, a biorąc pod uwagę funkcjonalne powiązanie 
z Bielskiem-Białą i poziom skolaryzacji na jego terenie, nie powinny budzić nie-
pokoju, chyba że trend spadkowy będzie trwały (przy jednoczesnym pogorszeniu 
wyników skolaryzacji brutto dla Bielska-Białej). 

14 J. Lewicki, Oświatowe zadania gminy...
15 Strony www GUS: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5063.

htm; http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_plk_html.htm?id=POJ-5064.htm (14.08.2011).
16 O rosnącej skali problemu migracji rodzin świadczyć może m.in. akcja informacyjna Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej. Zob. strony www men: http://www.men.gov.pl/ (9.07.2011).
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Tabela 1

Współczynniki skolaryzacji brutto i netto wg typów szkół dla Bielska-Białej, powiatu 
bielskiego, województwa śląskiego i kraju na początku roku szkolnego 2009/2010.

Współczynnik skolaryzacji Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

dla szkolnictwa 
podstawowego

brutto 99,75 96,34 98,12 98,68
netto 97,75 95,45 95,83 96,68

dla szkolnictwa 
gimnazjalnego

brutto 105,63 93,46 100,79 100,78
netto 96,48 89,64 92,27 94,33

Źródło: opracowanie własne na podst.: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 
(15.08.2011).

Poza danymi dotyczącymi skolaryzacji warto wskazać na efekty kształce-
nia. W szczególności dotyczy to gimnazjów, gdyż determinuje wybór dalszej dro-
gi edukacyjnej, a przez to i zawodowej. Jednym ze współczynników mogą być 
wyniki ogólnopolskiego egzaminu na zakończenie gimnazjum. Średnie wyniki 
egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku zebrane zostały w tabeli 2. Zdecydowana 
większość uczniów z terenu Bielska-Białej i powiatu jako język obcy zdawała 
język angielski. Ze względu na brak zdających (lub wyłącznie pojedyncze osoby) 
w zestawieniu pominięto egzaminy z języka francuskiego i rosyjskiego. W każ-
dej części maksymalny wynik możliwy do uzyskania wynosi 50 pkt.

Tabela 2

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z Bielska-Białej, powiatu bielskiego, 
województwa śląskiego i kraju w 2010 r.

Średnie wyniki 
egzaminu gimnazjalnego Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

część humanistyczna 32,37 pkt 30,71 pkt 30,88 pkt 30,34 pkt
część matematyczno-przy-
rodnicza 26,11 pkt 23,69 pkt 23,65 pkt 23,90 pkt

języki obce
j. angielski 33,16 pkt 29,80 pkt 30,20 pkt 29,88 pkt
j. niemiecki 27,64 pkt 31,47 pkt 30,12 pkt 29,36 pkt 

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacja wstępna o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
2010 w województwie śląskim, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://
www.oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Gimnazjum/ oraz Osiągnięcia uczniów koń-
czących gimnazjum w roku 2010. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2010, Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna, http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Gimnazjum/
spr_gimn_2010.pdf (2.09.2011).



158 Jacek Lewicki

Średnie wyniki uczniów w odniesieniu do regionu i kraju należy uznać za 
dobre, a w przypadku Bielska-Białej nawet za bardzo dobre. Warto zauważyć, iż 
uczniom w całym kraju największy kłopot sprawia część matematyczno-przyrod-
nicza, dla której średnie wyniki są zdecydowanie najsłabsze ze wszystkich części.

Zdecydowana większość absolwentów gimnazjów podejmuje dalsze kształ-
cenie. Wśród nich największą popularnością cieszą się licea ogólnokształcą-
ce oraz technika. Znikome zainteresowanie natomiast dotyczy liceów profilo-
wanych. Analogicznie do średnich wyników egzaminów gimnazjalnych warto 
przytoczyć wyniki egzaminów dojrzałości; tym bardziej że matura jest jedyną 
podstawą do rekrutacji na praktycznie wszystkie kierunki studiów wyższych. 
Najbardziej podstawowy wskaźnik, jakim jest zdawalność matury z przedmio-
tów obowiązkowych na poziomie podstawowym, zaprezentowano w tabeli 3. 
Dla Bielska-Białej i powiatu bielskiego prócz odsetka osób, które uzyskały co 
najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych, wskazano liczbę takich 
osób celem zobrazowania skali zjawiska w poszczególnych typach szkół. Należy 
dodać, że w 2010 roku po raz pierwszy od wielu lat jako przedmiot obowiązkowy 
powróciła matematyka.

Tabela 3

Zdający egzamin maturalny, którzy uzyskali co najmniej 30% 
z przedmiotów obowiązkowych i uzyskali świadectwo dojrzałości w Bielsku-Białej, 

powiecie bielskim, województwie śląskim i Polsce w 2010 r.

Zdający, którzy zdali 
wszystkie 

egzaminy obowiązkowe

Bielsko-Biała Powiat bielski Woj. śląskie Polska

% osoby % osoby % %*

licea ogólnokształcące 94,19 1589 85,89 347 90,21 91
licea uzupełniające 39,13 18 – – 27,98 37
licea profilowane 74,48 108 – – 54,72 64
technika 80,47 713 66,67 104 68,74 70
technika uzupełniające 21,21 7 20,00 1 12,62 34
łącznie 87,06 2435 80,00 452 79,24 81

* Dla wyników ogólnopolskich dane za: CKE w zaokrągleniu do pełnych %.

Źródło: opracowanie własne na podst. Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Infor-
macje wstępne o wynikach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, http://www.
oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Matura/Matura_2010_wstepna.pdf oraz Osiągnięcia 
maturzystów w 2010 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2010 roku, Central-
na Komisja Egzaminacyjna, http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/WYNI-
KI/raport_matura_2010.pdf (3.09.2011).
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Wyniki egzaminów maturalnych w zakresie zdanych przedmiotów obligato-
ryjnych wypadają dla Bielska-Białej lepiej niż przeciętny wynik regionu i kraju. 
Słabe wyniki abiturientów liceów i techników uzupełniających, choć lepsze od 
średniej w kraju, wpisują się natomiast w ogólnie obserwowany trend. W przy-
padku powiatu bielskiego wyniki generalnie wypadają poniżej poziomu regionu 
i kraju, należy jednak pamiętać, iż znaczna liczba osób mieszkających na terenie 
powiatu uczęszcza do szkół w Bielsku-Białej m.in. ze względu na wysoki poziom 
nauczania w niektórych z nich, ich prestiż czy sprofilowanie klas.

Przy omawianiu systemu oświatowego należy jeszcze wspomnieć o szko-
łach policealnych, które formalnie są jego częścią. Jednak często ze względu na 
fakt, że stanowią faktycznie inny od liceów czy techników szczebel edukacji, opi-
suje się je osobno17. Szkoły policealne kształcą w szeregu zawodów na średnim 
szczeblu. Są to zatem placówki istotne, szczególnie z punktu widzenia absolwen-
tów liceów ogólnokształcących, którzy nie kontynuują nauki na studiach wyż-
szych. W większości nauka pobierana jest w trybie niestacjonarnym (zaocznym), 
a najwięcej osób kształci się w zawodach ekonomicznych, administracyjnych, 
usług dla ludności, medycznych oraz związanych z ochroną i bezpieczeństwem18. 
W roku szkolnym 2009/2010 działały 33 szkoły policealne, wszystkie na terenie 
miasta Bielska-Białej. Kształciły się w nich 3723 osoby19. Przy ok. 1 tys. absol-
wentów rocznie ten typ szkolnictwa stanowi znaczący element przygotowywania 
kadr na potrzeby lokalnego rynku pracy. Tym bardziej że podmioty prowadzące 
szkoły policealne to najczęściej podmioty niepubliczne, często współpracujące 
z potencjalnymi pracodawcami.

Szkolnictwo wyższe

Na terenie Bielska-Białej funkcjonuje kilka uczelni wyższych, w większości 
są to jednostki niepubliczne, jednak największą i jedyną akademicką uczelnią jest 
Akademia Techniczno-Humanistyczna (dawna filia Politechniki Łódzkiej). ATH 
kształci ponad 8 tys. studentów na kierunkach technicznych związanych m.in. 
z budową maszyn, budownictwem i transportem, inżynierią i ochroną środowi-

17 GUS w swoich opracowaniach wyodrębnia szkoły policealne, wskazując na ich odmienność 
od liceów czy techników. Por. np. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, War-
szawa 2010, s. 61, 84 i n. 

18 Oświata i wychowanie..., s. 85–87.
19 Dane US w Katowicach: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_10p07_07.pdf 

(3.09.2011).
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ska, informatyką, ale również na włókiennictwie, filologiach, socjologii, pielęg-
niarstwie i ratownictwie medycznym20. W 2007 roku na jednego nauczyciela aka-
demickiego przypadało 21,9 studenta, przy średniej dla politechnik na poziomie 
17,521. Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w naukach 
technicznych w zakresie budowy maszyn i w zakresie włókiennictwa. Dzięki 
uprawnieniu do nadawania habilitacji w zakresie budowy maszyn prowadzi stu-
dia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki22. Z uczelni niepub-
licznych należy wymienić: Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Wyższą 
Szkołę Administracji, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną, Bielską 
Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza oraz Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów. 
Kształcą one przede wszystkim na kierunkach ekonomicznych, społecznych, 
humanistycznych, pedagogicznych, informatycznych, ale również na prawie, fi-
zjoterapii i filologiach. W większości prócz studiów I stopnia oferują programy 
magisterskie23. W Bielsku-Białej działa także Instytut Teologiczny im. Św. Jana 
Kantego, będący uczelnią kościelną afiliowaną do Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie24. Natomiast Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach prowadzi Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny. Działają także Prywatne 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych „The Top” oraz publiczne Kolegium 
Nauczycielskie (KN) i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-
-Białej (KPSS). I choć kolegia nie stanowią części systemu szkolnictwa wyższe-
go, to dzięki opiece uczelni akademickich absolwenci uzyskują dyplom licencjata 
i często kontynuują studia magisterskie na uczelni patronackiej. Ze względu na 
nowelizację przepisów od 2015 roku zniesione będą patronaty uczelni, co zmusi 
kolegia do przekształcenia w samodzielne szkoły wyższe lub ich włączenia do 
istniejących uczelni. W przypadku Bielska-Białej planowane jest utworzenie Be-
skidzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na bazie bielskich KN, KPSS 
oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie25. Pomysł powo-

20 Strony www ath: http://info.ath.bielsko.pl/ (5.09.2011).
21 J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych 

w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza, Ernst & Young, Warszawa 2010, s. 62.
22 Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztu-

ki oraz nazwy nadawanych stopni, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Warszawa 
20 czerwca 2011, http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz_jednostek.pdf (5.09.2011).

23 Portal uczelnie.pl: http://www.uczelnie.pl/nu.asp?p=551,44,145,1,1&s= (5.09.2011).
24 Strony www Instytutu Teologicznego: http://www.itbielsko.edu.pl/ oraz BOND: http://www.

bond.ue.katowice.pl/?contentid=1145 (5.09.2010).
25 M. Czyżewski, Nowa uczelnia wyższa dla Podbeskidzia, „Gazeta Wyborcza – Bielsko-Biała” 

z 5.07.2011.
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łania PWSZ wydaje się jednak kontrowersyjny wobec faktu rozwijania kierun-
ków społecznych i pedagogicznych na ATH. Bielskie kolegia można by zatem 
włączyć do akademii, zaś kolegium w Cieszynie do wydziałów Uniwersytetu 
Śląskiego znajdujących się w tym mieście. 

Możliwości naukowe i dydaktyczne bielskich uczelni nie są być może im-
ponujące, jednak należy pamiętać o bliskości dwóch silnych ośrodków akademi-
ckich, czyli Krakowa i konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Wielu młodych bielszczan 
wyjeżdża na studia jeszcze dalej, w szczególności do Warszawy i Wrocławia, 
a w ostatnich latach również za granicę. Niestety brakuje kompleksowych badań 
pozwalających określić, ile z tych osób powraca w rodzinne strony, czy też ilu 
absolwentów bielskich uczelni wyjeżdża choćby ze względu na brak ofert pracy 
w zawodzie. Dlatego ważne jest, aby lokalna oferta dydaktyczna możliwie dobrze 
odzwierciedlała potrzeby miejscowych pracodawców. W kontekście uczenia się 
przez całe życie duże znaczenie nabierają studia podyplomowe oraz kursy specja-
listyczne. Uczelnie powinny skupić się na jakości oferowanych studiów i kursów. 
ATH jako jedyna uczelnia akademicka powinna dodatkowo skupić się na bada-
niach naukowych i wdrożeniowych, przede wszystkim na rzecz lokalnej gospo-
darki i społeczności. Niestety potencjał ATH jest zbyt skromny, by rozdrabniać 
go na szereg bardzo różnych działań i programów. Uzyskanie 8 patentów w latach 
2000–2006 to jeden z najsłabszych wyników dla uczelni technicznych, gdy np. 
Politechnika Koszalińska miała ich 21, Politechnika Opolska – 42, zaś czołowa 
Politechnika Wrocławska – 417. Oczywiście trudno porównywać uczelnie duże 
i małe, niemniej o bardzo skromnych możliwościach bielskiej akademii świadczą 
także inne wskaźniki, np. publikacji na jednego nauczyciela akademickiego w ISI 
Web of Science na poziomie 0,01 (w 2008 roku), przy średniej dla politechnik 
0,2926. W obszarze nauki konieczne wydaje się zatem także zacieśnienie współ-
pracy z wiodącymi jednostkami w kraju i za granicą, co pozwoli na podniesienie 
poziomu własnej kadry poprzez włączenie jej w konsorcja badawcze, a przede 
wszystkim ułatwi pozyskiwanie środków na badania.

Bezrobocie a wykształcenie

W zestawieniu ze stopą bezrobocia rejestrowanego za 2010 rok w wojewódz-
twie śląskim (9,9%), a przede wszystkim wynikami ogólnokrajowymi (12,3%) 

26 Szerzej zob.: J. Wolszczak-Derlacz, A. Parteka, Produktywność naukowa..., s. 62, 81. 
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sytuacja Bielska-Białej przedstawia się nader korzystnie. Poziom bezrobocia 
w powiecie (9,8%) utrzymywał się na poziomie zbliżonym dla województwa, 
czyli i tak znacznie niżej niż w kraju. Warto przy tym zaznaczyć, że wzrost bez-
robocia obserwowany od 2008 roku udało się zarówno w mieście, jak i powiecie 
zahamować znacznie skuteczniej niż w regionie, choć go nie uniknięto. Zesta-
wienie odsetka zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku pro-
dukcyjnym w 2009 roku dla Bielska-Białej (4,8%) oraz powiatu bielskiego (4,7%) 
z danymi dla województwa śląskiego (5,6%) i całego kraju (7,7%)27 również wy-
pada korzystnie. Tym bardziej że odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostaje 
zbliżony. Przy omawianiu zjawiska bezrobocia należy uwzględniać jego struk-
turę, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby pozostające przez dłuższy 
okres bez zatrudnienia. Na koniec 2009 roku największą grupę stanowiły osoby 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym 
(w tym niepełnym) oraz średnim zawodowym. Znacznie mniej zarejestrowanych 
było absolwentów szkół średnich ogólnokształcących oraz uczelni wyższych. Je-
żeli chodzi o wiek osób bezrobotnych, to największe grupy stanowią osoby młode 
25–34 lat oraz w wieku 45–64 lat. Pod względem proporcji udziału poszczegól-
nych grup wśród zarejestrowanych bezrobotnych sytuacja powiatu i miasta Biel-
ska-Białej jest zbliżona28. Należy dodać, że największą grupę zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowiły w mieście i powiecie: osoby bez zawodu (!), sprzedawcy, 
robotnicy gospodarczy, pracownicy biurowi29.

Wyzwania

Jednym z podstawowych problemów wspólnoty lokalnej pozostaje niewy-
korzystanie potencjału osób bezrobotnych. Jednocześnie w zakresie przeciw-
działania bezrobociu JST na poziomie lokalnym mają mocno ograniczone moż-
liwości, a wiele działań publicznych skierowanych na rzecz bezrobotnych jest 
zwyczajnie mało skutecznych. Szkolenia czy staże, pomimo wielkich nakładów 

27 Na podst. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (24.08.2011).
28 Na podst. danych US w Katowicach, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/katow/ASSETS_

10p05_05.pdf (24.08.2011).
29 Szerzej zob.: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Bielsko-Biała 

w I połowie 2010 roku; Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Bielsko-Biała 
w II połowie 2010 roku oraz Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bielskim 
w I połowie 2010 roku, Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bielskim w II 
połowie 2010 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, http://www.pup-bielsko.pl/?k=2 
(21.08.2011).
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środków publicznych, efektywnie pomagają ledwo połowie objętych nimi bezro-
botnych (przy średnio ok. 70% w innych krajach UE). Niska efektywność wynika 
często z podejścia urzędników realizujących program, którzy organizują kursy 
i szkolenia nieadekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy. Pracodawcy z kolei 
zamiast na stałe zatrudnić przeszkolonego bezrobotnego, który odbył u nich staż, 
częstokroć wolą przyjąć kolejnego stażystę, gdyż wiąże się to z niższymi kosz-
tami30. Zresztą same urzędy pracy nie ukrywają niskiej efektywności działań. 
PUP w Bielsku-Białej wskazuje, że odsetek „osób zatrudnionych w trakcie szko-
lenia oraz w okresie 3 miesięcy po ukończonym szkoleniu” w 2010 roku wyniósł 
16,8%31. Przy czym PUP nie określa, ile z owych 16,8% (tj. 92 osób) znalazło 
pracę dzięki podniesieniu i/lub zmianie swoich kwalifikacji w drodze szkolenia.

Kolejnym wyzwaniem są aspiracje edukacyjne młodzieży i realia rynku 
pracy. Niepokojący jest fakt, że coraz więcej bezrobotnych stanowią osoby młode 
i dobrze wykształcone (przynamniej pod względem formalnym). Wydaje się, że 
to niekorzystne zjawisko może narastać, gdyż nie słabnie zainteresowanie stu-
diami wyższymi, co w wielu zawodach może prowadzić do zjawiska przerostu 
kwalifikacji (overeducated). Do tego wszystkiego w większości branż dominuje 
rynek pracodawcy. Aspiracje edukacyjne młodych Polaków potwierdzają badania 
„Bilans kapitału ludzkiego”. Zdecydowana większość absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych (87%) chce kontynuować naukę, z tego 50% chciałoby studiować 
w trybie dziennym, a 20% w trybie niestacjonarnym. Spośród licealistów aż 3/4 
myśli o studiach w trybie dziennym, podobnie jak blisko co trzeci uczeń techni-
kum (drugie tyle osób myśli o studiach zaocznych). Z kolei 33% uczennic i 42% 
uczniów szkół zawodowych, którzy deklarują chęć dalszego kształcenia, chcia-
łoby uczyć się w technikum. Pośród deklarujących dalszą edukację aż 21% nie 
wie, gdzie i w jakim trybie chcieliby to robić. Najmniej zdecydowane są osoby ze 
szkół policealnych (ok.43%). Warto nadmienić, że większe ambicje mają kobie-
ty32. Jednocześnie nadal nie jest popularne doskonalenie zawodowe i kształcenie 
przez całe życie. W szczególności osobom w wieku przedemerytalnym z trud-
nością przychodzi przekwalifikowanie się. Niestety większość (81%) badanych 

30 Zmarnowane miliardy na walkę z bezrobociem, dziennik.pl, 19.08.2011: http://gospodar-
ka.dziennik.pl/praca/artykuly/351493,zmarnowane-miliardy-na-walke-z-bezrobociem.html 
(8.09.2011).

31 Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za 2010 r., PUP w Bielsku-Białej, http://www.
pup-bielsko.pl/?a=1045 (28.08.2011).

32 K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego w Polsce, w: J. Górniak et al., Bilans kapitału ludzkie-
go w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 50–51.
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nie podejmuje wysiłku na rzecz dokształcania się (formalnego, jak np. kursy lub 
nieformalnego – samokształcenie). Koleją prawidłowością jest wyraźna korelacja 
pomiędzy wiekiem i wykształceniem a chęcią podnoszenia kwalifikacji. Słabiej 
wykształceni i starsi dokształcają się znacznie rzadziej33.

Wreszcie należy pamiętać o zmianach demograficznych. Obraz struktu-
ry wiekowej, w szczególności w prognozie dla Bielska-Białej, jest alarmujący, 
gdyż oznacza, że w ciągu dekady liczba osób w wieku produkcyjnym ledwo bę-
dzie przekraczała połowę, zaś w wieku emerytalnym będzie co czwarta osoba34. 
W praktyce sytuacja może być gorsza, gdyż w grupie osób wieku produkcyjnego 
znajdować się będą studenci i starsi uczniowie. Nawet gdyby część z nich pra-
cowała (podobnie jak część osób w wieku emerytalnym), nie będzie możliwe 
funkcjonowanie systemu emerytalnego na obecnych zasadach. Oczywiście klu-
czowe znaczenie będą miały kroki podjęte przez rząd, także w zakresie polityki 
prorodzinnej i migracyjnej.

EDUCATION OF POPULATION AND LOCAL DEVELOPMENT 
OF BIELSKO-BIAŁA AND BIELSKO DISTRICT

Summary

This article presents an outline of education issues in local development (taking 
local authorities’ responsibilities into consideration). Refer to theoretical framework and 
role of education as well as basic indexes of educational system in Bielsko-Biała and 
Bielsko District.
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33 K. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego..., s. 58.
34 GUS, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011–2035, 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm (30.08.2011).


