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Tabela 4.5.1. Ludność w gospodarstwach domowych według statusu edukacyjnego i miejsca zamieszkania (odsetek
osób w danym wieku i miejscu zamieszkania korzystających z określonej usługi edukacyjnej), 2000-2015 (proc.)
Klasa miejscowości zamieszkania

Miasta poWieś
niżej 20
tys.
22,78
23,9
21,9
20,4
20,7
22,6
22,0
25,17
23,9
24,2
21,2
23,2
23,5
23,3
25,3 6
25,7
24,5
22,3
24,0
24,2
24,1
Ogółem odsetek osób korzystają26,6 5
28,0
25,0
25,1
25,3
25,6
25,8
cych z usług edukacyjnych
27,1 4
27,3
27,6
25,2
27,3
26,6
26,6
28,2 3
27,9
29,5
27,8
30,0
26,8
28,0
25,4 2
23,8
26,7
24,0
25,8
22,2
23,9
27,0 1
26,4
24,0
27,2
27,4
24,6
25,9
50,2(43,0)
50,3(40,6)
46,2(36,4)
39,8(30,1) 36,2(27,5) 29,3(18,1) 37,3(27,4)
49,1
44,6
46,1
33,8
41,3
21,9
33,6
Dzieci w wieku 0-6 (0-5 lat) lat
47,9
37,9
30,9
30,0
32,8
20,0
29,1
korzystające ze żłobka lub przed31,5
32,1
27,0
21,7
23,0
12,6
20,5
szkola lub innych usług edukacyj25,9
25,2
22,8
22,3
18,4
12,1
18,7
nych
24,2
31,2
20,5
32,1
20,8
10,8
19,8
19,1
19,5
20,4
19,9
12,22
7,7
13,5
31,2
22,3
14,5
33,7
7,3
12,6
21,4
97,7(95,7)
98,9(97,4)
96,7(96,0)
98,3(95,3) 96,9(96,6) 98,0(95,4) 97,9(95,8)
85,2
92,0
94,3
87,8
89,0
90,30
89,7
91,6
90,0
87,5
88,7
92,2
91,60
90,7
Dzieci w wieku 7-15 (6-15 lat) lat
88,0
89,0
93,5
91,4
92,2
89,90
90,5
uczące się w szkołach
96,4
97,4
97,4
99,0
97,0
98,75
98,1
92,8
91,9
92,6
96,0
95,5
93,22
93,9
76,7
77,1
81,4
78,3
79,9
80,14
79,2
99,4
98,7
99,2
98,8
98,2
97,89
98,5
93,0
97,4
92,4
97,2
97,4
96,7
96,3
93,6
97,4
96,1
93,8
93,9
93,5
94,1
98,1
93,1
86,4
98,2
91,2
92,5
93,5
Młodzież w wieku 16-19 lat
96,5
94,7
97,1
97,1
96,4
94,2
95,4
ucząca się w szkołach
97,4
98,9
93,5
91,7
98,6
95,1
95,3
92,8
93,7
94,3
91,7
89,7
92,9
92,4
93,7
91,1
93,8
89,1
94,0
87,7
90,4
89,4
97,6
86,3
90,0
87,5
85,4
88,5
78,5
69,2
53,3
56,2
50,0
44,0
52,7
78,8
75,3
63,1
61,2
52,5
48,0
57,6
Osoby w wieku 20-24 lata korzy73,5
72,8
57,1
61,2
60,1
49,4
58,8
stające z usług edukacyjnych
83,0
72,6
66,9
65,8
58,0
47,6
60,9
świadczonych w trybie szkolnym i
80,2
72,8
57,5
64,6
62,7
49,2
60,8
pozaszkolnym
70,4
67,6
63,8
57,3
53,6
50,8
57,5
61,6
61,5
61,0
53,9
46,3
39,0
49,9
61,1
58,2
23,9
45,2
45,8
26,0
40,5
20,5
22,9
15,5
12,9
15,9
9,2
13,8
20,2
16,9
13,3
14,4
16,8
8,5
13,3
Osoby w wieku 25-29 lat korzysta26,8
24,5
10,5
13,8
16,6
9,0
15,1
jące z usług edukacyjnych świad28,7
26,3
21,2
19,5
16,4
11,4
18,4
czonych w trybie szkolnym i po34,4
19,0
26,9
16,8
15,7
8,5
17,2
zaszkolnym
24,7
15,5
21,7
12,3
18,3
8,9
14,1
18,3
17,3
15,0
17,0
10,0
7,6
12,7
16,7
18,6
2,4
18,2
8,5
7,1
11,4
7,3
6,8
3,7
2,7
1,8
1,6
3,3
9,2
8,3
2,6
3,7
5,4
2,7
4,7
Osoby w wieku 30-39 lat korzysta7,1
6,8
6,9
3,4
6,0
1,9
4,3
jące z usług edukacyjnych świad7,5
10,8
8,6
7,6
6,9
3,8
6,2
czonych w trybie szkolnym i po11,6
8,8
10,8
8,8
8,0
2,5
7,0
zaszkolnym
11,1
8,1
4,3
5,6
5,9
1,8
5,0
8,1
9,6
9,0
4,6
4,9
3,2
5,4
4,7
2,5
5,3
3,2
1,9
0,3
2,3
3,1
3,4
2,1
1,2
1,1
0,8
1,5
3,1
2,3
2,0
1,3
1,5
0,8
1,6
Osoby w wieku powyżej 39 lat ko3,2
2,2
2,3
1,0
0,8
0,5
1,3
rzystające z usług edukacyjnych
2,7
2,4
1,5
1,4
1,5
0,9
1,5
świadczonych w trybie szkolnym i
4,6
2,5
2,9
1,6
1,4
1,1
1,9
pozaszkolnym
2,1
0,9
1,8
1,3
1,4
0,9
1,3
2,4
0,8
2,0
0,8
2,2
0,6
1,2
0,5
0,9
0,3
0,8
1,3
0,3
0,6
8wyniki badania z 2015 r., 7 wyniki badania z 2013 r., 6 wyniki badania z 2011 r., 5 wyniki badania z 2009 r., 4 wyniki badania w 2007 r., 3 wyniki badania w 2005 r., 2 wyniki badania w 2003 r., 1 wyniki badania w 2000 r.
Status edukacyjny
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Precyzyjna analiza stopnia korzystania z usług przedszkolnych w ostatnich latach jest utrudniona ze względu na
okres przejściowy obowiązywania reformy oświaty wprowadzony ustawą z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265), zgodnie z którą obowiązkowi szkolnemu podlegają już 6-latki. W roku szkolnym 2014/2015, a więc trwającym w momencie badania,
część dzieci urodzonych w 2008 roku była objęta tym obowiązkiem (dzieci urodzone w pierwszej połowie roku), a
część miała do niego jedynie prawo (dzieci urodzone w drugiej połowie roku). Z tego względu policzono wskaźnik
korzystania z usług przedszkoli i żłobków oraz innych usług edukacyjnych zarówno dla dzieci w wieku 0-5 lat (do
porównań w kolejnej rundzie badania), jak i 0-6 lat (używany do porównań do rundy z 2013 roku). Grupa wieku 0-6
lat jest analogiczna, jak w latach poprzednich, co pozwala na porównania w czasie jednak z zastrzeżeniem, że część
dzieci w wieku 6 lat podlega już obowiązkowi szkolnemu.
Wyniki analiz z 2015 roku podobnie jak dwa lata temu wskazują na dalszy istotny wzrost korzystania z usług
opiekuńczych i edukacyjnych w tej grupie wieku (37 proc. w porównaniu z 34 proc.).27 Poprawa dostępu wystąpiła
we wszystkich klasach miejscowości zamieszkania, za wyjątkiem miast najmniejszych, gdzie zanotowano regres (o
ponad 5 pp.). Największy wzrost zanotowano w miastach dużych od 200 do 500 tys. mieszkańców oraz w średnich
od 20 do 100 tys. mieszkańców (około 6 pp.), a także na wsi (7 pp.). Warto podkreślić, że zarówno w roku 2013, jak
i w roku 2015 istotny wzrost zanotowano dla miast od 200 do 500 tys. mieszkańców, co sprawiło, że zakres korzystania z usług edukacyjno-opiekuńczych w tych miastach zrównał się z miastami największymi. W porównaniu z poprzednią rundą badania stabilizacji uległ wskaźnik dla miast największych oraz miast średnich liczących od 100 do
200 tys. mieszkańców. Jednak pomimo zaobserwowanych w 2015 roku zmian utrzymały się dysproporcje w korzystaniu z usług opiekuńczo-edukacyjnych w tej grupie wieku ze względu na klasę miejscowości zamieszkania - wciąż
największy odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka lub korzystających z innych usług edukacyjnych
zanotowano w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (około 50 proc.). Nadal dzieci w miastach znacznie częściej
pozostawały w tych placówkach edukacyjno-opiekuńczych niż na wsi, gdzie jedynie 29 proc. dzieci objętych było
taką opieką.
Alternatywnie w poniższej tabeli podano także informacje dotyczące stopnia korzystania z usług opiekuńczoedukacyjnych dla grupy wieku 0-5 lat. Podobnie jak w przypadku grupy wieku 0-6 lata także i dla dzieci w wieku 05 lat utrzymuje się selektywność korzystania z tego typu usług według klasy miejscowości zamieszkania. Generalnie
wskaźniki korzystania z usług opiekuńczo-edukacyjnych dla tej grupy wieku są niższe niż dla 0-6 lat (27 proc. wobec
37 proc.), przy czym największe różnice zanotowano na wsiach (11 pp.). Oznacza to, że na ogólny wskaźnik korzystania z usług edukacyjno-opiekuńczych dzieci w wieku 0-6 lat kształtowany jest w niemal 1/3 przez dzieci z najstarszego rocznika (na wsiach natomiast aż w 40 proc.). Wynik ten może stanowić przybliżenie skali wykluczenia matek
z rynku pracy do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku 5 lat, które jest szczególnie niekorzystne dla kobiet zamieszkujących wsie.
W przeciwieństwie do badania z 2013 roku, kiedy nastąpiło pogłębienie się zróżnicowania przestrzennego dostępu do usług edukacyjno-opiekuńczych między miastem (nawet małym) a wsią, obecnie obserwuje się istotne
zmniejszenie się luki pomiędzy miastami (nawet tymi największymi) a wsią. Wzrost liczby urodzeń, który obserwowano w Polsce w latach 2004 - 200928, będący rezultatem realizacji odroczonych urodzeń przez liczne roczniki kobiet
z wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych XX wieku, zwiększył jeszcze zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach
i przedszkolach. Rynek tych usług w miastach, szczególnie w zakresie usług prywatnych, szybciej dostosował się do
zwiększonego popytu, co dodatkowo pogłębiło różnice terytorialne w dostępie do tych placówek w poprzednich okresach badania. W 2011 roku znaczny wzrost korzystania z opieki oferowanej przez przedszkola lub żłobki był związany
niewątpliwie z dostępnością środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, z
którego możliwe było uzyskanie dofinansowania na tworzenie przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich. Na
poprawę w 2015 roku wskaźników korzystania z usług opiekuńczo-edukacyjnych wpływają zarówno działania na
poziomie centralnym dotyczące polityki rodzinnej (np. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat
trzech - Dz. U. 2011, nr 45, poz. 235, nowej inicjatywy rządu, program polityki rodzinnej Prezydenta RP) jak i na
szczeblu lokalnym.
Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość dzieci korzystała z publicznych żłobków i przedszkoli,
w 2015 roku w skali kraju udział publicznych placówek wyniósł 88 proc., co jest wartością zbliżoną do uzyskanych
w latach 2009 i 2011. W 2015 roku udział ten wahał się od prawie 85 proc. w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
do 93 proc. na wsiach w porównaniu z 84 proc. i 90 proc. w miastach największych odpowiednio w latach 2013 i
2011 oraz 92 proc. i 93 proc. na wsiach w analogicznych okresach. Znaczenie niepublicznych placówek wzrastało
dość systematycznie do 2011 roku, w 2013 roku zanotowano regres w korzystaniu z niepublicznych placówek w
miastach największych przy stosunkowej stabilizacji udziału tych placówek w skali całego kraju. Ten spadek nie
utrzymał się w 2015roku, kiedy stopień korzystania z niepublicznych placówek powrócił do poziomu z 2011 roku.
Podobnie jak w przypadku korzystania z usług opiekuńczo-edukacyjnych w najmłodszej grupie wieku, także i w
następnej rozpatrywanej grupie posłużymy się wskaźnikami z różnym wiekiem rozpoczynania nauki szkolnej. Dla
porównań z poprzednimi rundami badania posłużymy się grupą wieku 7-15 lat. Podajemy także dane dla grupy wieku
27
28

Do 2009 roku (z wyjątkiem roku 2003) w skali całego kraju zaledwie co piąte dziecko w wieku do 6 lat korzystało z tych usług.
W okresie wzrostu liczby urodzeń, czyli w latach 2004-2009 przyrost urodzeń wyniósł łącznie 66,5 tys. (GUS, 2015).
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6-15 lat, która będzie służyła do porównań w kolejnych okresach, kiedy to obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci
w wieku 6 lat.
Jak w latach ubiegłych także w 2015 roku nie zaobserwowano bardzo istotnych terytorialnych różnic w dostępie
do edukacji dzieci w wieku 7-15 lat – blisko 98 proc. dzieci w tej grupie wieku uczyło się w szkołach, w miastach
odsetek ten wahał się od 97 proc. w miastach najmniejszych do 99 proc. w miastach od 200 do 500 tys. mieszkańców,
a na wsi wyniósł 98 proc. Natomiast w 2013 roku w skali kraju oraz na wsi około 90 proc. dzieci w tym wieku uczyło
się w szkołach, podobnie jak w 2011 roku. Różnice pomiędzy obecną rundą a wynikami z rund 2005-2013 można
jednak wytłumaczyć względami metodologicznymi. Dzieci, które ukończyły 7 lat pomiędzy styczniem roku badania
a momentem przeprowadzenia badania w latach 2005-2013 wykazywane są w grupie wieku 7-15 lat, dla której liczony
jest wskaźnik skolaryzacji, pomimo iż mogą korzystać z przedszkola. Po zsumowaniu udziału dzieci korzystających
z przedszkola w tej grupie wieku oraz wskaźnika skolaryzacji różnice terytorialne niemalże zanikają, a odsetek dzieci
w tym wieku uczących się w szkołach lub w przedszkolu wyniósł w 2013 roku około 97-99 proc. Stosując tę procedurę
do lat poprzednich (za wyjątkiem 2003 roku) uzyskano podobne wyniki. Są to rezultaty zbliżone do uzyskanych w
2015 roku, kiedy procedura ta nie miała zastosowania, ponieważ w roku szkolnym 2014/2015 połowa rocznika 6latków objęta już była już obowiązkiem szkolnym. W momencie badania zatem wszystkie dzieci zaliczone do 7latków niezależnie od miesiąca urodzenia objęte były obowiązkiem szkolnym. Na poziom wskaźników z 2003 roku
wpływ miała reforma edukacyjna z 1999 roku. Wtedy do tej grupy wieku zaliczono po raz pierwszy nie tylko dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych, lecz także z gimnazjów. Znaczenie szkół prywatnych w tej grupie wieku było
niewielkie we wszystkich rundach badania (nie przekraczając 10-12 proc. w miastach największych), a w ostatniej
rundzie jeszcze zmalało, nie przekraczając 5 proc. dla miast największych.
W 2015 roku odsetek młodzieży w wieku 16-19 lat korzystającej z kształcenia zarówno w formie dziennej, jak i
zaocznej oraz eksternistycznej w ujęciu terytorialnym wynosił 96 proc. na poziomie zbliżonym do lat 2007 – 2013.
W ujęciu terytorialnym wskaźnik ten pozostawał w przedziale 92 – 97 proc., podobnie jak w poprzedniej rundzie
badania. W porównaniu do 2011 roku zróżnicowanie zmalało. Jedynie w miastach najmniejszych i na wsi odsetek
kształcącej się młodzieży systematycznie rósł w okresie 2011 – 2015, dla pozostałych klas miejscowości zmiany te
nie były tak regularne. Na ogół odsetek młodzieży korzystającej z kształcenia był wyższy lub na zbliżonym poziomie
do wartości z 2011 roku, spadek wystąpił jedynie w miastach największych. Ponadto należy wskazać na wciąż niewielkie znaczenie niepublicznych szkół dla młodzieży w tej grupie wieku – nie więcej niż 6 proc. młodzieży uczyło
się w szkołach niepublicznych niezależnie od miejsca zamieszkania, a więc porównywalnie jak w przypadku grupy
wieku 7-15 lat.
Obraz zróżnicowania terytorialnego dostępu do usług edukacyjnych ulega zasadniczej zmianie w odniesieniu do
aktywności edukacyjnej osób w kolejnych grupach wieku – odsetek osób w wieku 20-24 lata korzystających z usług
edukacyjnych waha się od 44% na wsi do prawie 79% w miastach największych.29 Zaobserwowany w poprzednich
rundach badania trend spadkowy tego odsetka uległ zintensyfikowaniu i widoczny był we wszystkich klasach miejscowości poza miastami największymi. Nasilenie spadku od 2013 roku mieści się w przedziale od 2,5 pp. do 9,8 pp.
Trend spadkowy został zapoczątkowany w 2011 roku - najwyższy odsetek kształcących się wyniósł 61 proc. w 2009
roku, podczas gdy w obecnej rundzie 5 proc. osób z tej grupy wieku korzystało z usług edukacyjnych.
Na tym poziomie edukacji wzrasta rola placówek niepublicznych, choć w 2015 roku w stosunku do 2013 roku
nastąpił spadek udziału tego typu placówek z 16 proc. do prawie 12 proc. Podwodem tej sytuacji jest niż demograficzny lat 1990-tych, który wkracza w wiek rozpoczynania nauki na studiach wyższych. Młodzież częściej wybiera
placówki publiczne z powodu dużej dostępności miejsc, nawet w przypadku studiów odpłatnych, szkołę niepubliczną
wybierając natomiast jako drugą opcję. Mechanizm ten przekłada się na obserwowany już na wielu uczelniach niepublicznych duży spadek liczby studentów.
Na podkreślenie zasługują rosnące w tej grupie wieku różnice aktywności edukacyjnej między kobietami a mężczyznami: kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni kształcą się (61 proc. kobiet w 2015 roku i 69 proc. w 2013
r. wobec 45 proc. i 48 proc. mężczyzn). Tendencja wzrostowa aktywności edukacyjnej kobiet, która co prawda uległa
stopniowemu spowolnieniu w poprzednich rundach badania, w obecnej fali została odwrócona, a zaobserwowany
wcześniej spadek aktywności edukacyjnej mężczyzn w wieku 20-24 lata został utrzymany. Luka korzystania z usług
edukacyjnych według płci, która ulegała powiększeniu w poprzednich rundach badania, w 2015 roku zmniejszyła się
wskutek znacznego spadku korzystania z usług edukacyjnych przez kobiety w tej grupie wieku.
Wyraźnie zmienia się zróżnicowanie aktywności edukacyjnej kobiet i mężczyzn w wieku 20-24 lata według miejsca zamieszkania.
W 2015 roku kobiety w wieku 20-24 lata zamieszkałe w miastach wciąż w większym stopniu korzystały z usług
edukacyjnych w porównaniu do mieszkanek wsi. Dla miast odpowiedni wskaźnik waha się między 59 – 84 proc. w
zależności od ich wielkości w porównaniu z 66-92 proc. w 2013 roku. Na wsi udział kobiet korzystających z usług
edukacyjnych zmalał z 59 proc. w 2013 roku do 55 proc. w 2015 roku , stabilizując tym samym lukę pomiędzy
kobietami zamieszkującymi wsie i miasta w zakresie korzystania z usług edukacyjnych, ale przy niższych niż w 2013
29 Pod pojęciem aktywności edukacyjnej osób dorosłych rozumie się uczestnictwo osób w wieku 18 lat i więcej w różnych formach kształcenia,
jednak ze względu na przyjęte powyżej grupowanie według wieku analiza, której wyniki referujemy poniżej, dotyczy osób w wieku 20 lat więcej.
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roku poziomach wskaźnika. Wśród mężczyzn zamieszkujących miasta odsetek korzystających z usług edukacyjnych
w trybie szkolnym i pozaszkolnym w 2015 roku wynosi od 42 proc do 74 proc. Nastąpił znaczny spadek korzystania
przez mężczyzn z usług edukacyjnych w małych miastach, jednak w miastach największych zanotowano niewielki
wzrost.. Na wsiach natomiast nastąpił spadek korzystania z usług edukacyjnych z 38 proc. w 2013 roku do 35 proc.
w 2015 roku, co zwiększa zróżnicowanie pomiędzy dużymi miastami a wsią w zakresie korzystania z usług edukacyjnych wśród mężczyzn w grupie wieku 20-24 lata.
Zakres korzystania z usług edukacyjnych zmniejsza się zdecydowanie wśród osób w wieku 25-29 lat w porównaniu do poprzedniej grupy wieku. Ta prawidłowość została zachowana. Zahamowaniu natomiast uległ trend spadkowy notowany od 2009 roku, kiedy odsetek korzystających z usług edukacyjnych wynosił 18 proc. Udział osób w
wieku 25-29 lat aktywnych edukacyjnie w 2015 roku był na poziomie 14 proc. Dwa lata temu spadek korzystania z
usług edukacyjnych wynikał przede wszystkim z pogorszenia wskaźników dotyczących miast powyżej 500 tys. mieszkańców (spadek o blisko 7 pp.), miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców (o prawie 8 pp.), natomiast w
pozostałych typach miast zanotowano niewielki wzrost lub stabilizację. Wskaźnik korzystania z usług edukacyjnych
nie przekraczał 20 proc. w miastach, zaś na wsi wynosił zaledwie 9 proc. W 2015 roku zauważone w poprzedniej
rundzie badania tendencje zmian według klasy miejscowości zamieszkania uległy odwróceniu. Zwiększył się stopień
korzystania z usług edukacyjnych w miastach dużych i średnich – od 200 do 500 tys. mieszkańców (aż o 6 pp.),
miastach liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców (o 2,2 pp.) przy stabilizacji zakresu korzystania z usług edukacyjnych w miastach największych i na wsi oraz nieznacznych wahaniach w pozostałych klasach miejscowości. Różnice terytorialne w aktywności edukacyjnej w tej grupie wieku utrzymały się, szczególnie w ujęciu miasto-wieś, zmieniły się natomiast wzajemne relacje między wskaźnikami dla miast na niekorzyść miast małych i najmniejszych.
Dla kobiet zahamowany został trend spadkowy korzystania z usług edukacyjnych w grupie wieku 25-29 lat (16
proc. w 2015 roku wobec 19 proc. w 2009 roku). Dla mężczyzn natomiast zaobserwowano stabilizację spadającego
od 2009 roku stopnia korzystania z usług edukacyjnych w tej grupie wieku (11 proc. wobec 17 proc. w 2009 roku).
Ta grupa wieku charakteryzuje się najwyższą płodnością kobiet, co może ograniczać ich aktywność edukacyjną oraz
zwiększać motywację mężczyzn do pracy przynoszącej dochody kosztem ich aktywności edukacyjnej. Zmniejszyły
się natomiast dysproporcje terytorialne – odsetek mieszkanek wsi w wieku 25-29 lat aktywnych edukacyjnie jest dwa
razy niższy od najwyższego odsetka dla miast podczas gdy dwa lata wcześniej był trzykrotnie niższy. Dla mężczyzn
dysproporcje miasto-wieś są także duże, choć mniejsze niż dla kobiet oraz także mniejsze niż w poprzedniej rundzie
badania.
Różnice terytorialne aktywności edukacyjnej utrzymują się wśród osób w wieku 30-39 lat. W celu zachowania
porównywalnych liczebności próby w stosunku do wyżej omówionych grup wieku zdecydowano na łączne przedstawienie grup wieku 30-34 lata oraz 35-39 lat. Jednak decydujący wpływ na wartości podanych niżej wskaźników ma
grupa wieku 30-34 lata. Osoby w wieku 30-39 lat ponad czterokrotnie rzadziej korzystają z różnego rodzaju usług
edukacyjnych w porównaniu do osób w wieku 25-29 lat, różnica ta jest większa niż w 2013 i 2011 roku). Dane z
ostatniej rundy Diagnozy Społecznej wskazują na pogorszenie się stopnia korzystania z usług edukacyjnych – aktywnych edukacyjnie było zaledwie około 3 proc. wobec prawie 5 proc. w 2013 roku. Trend wzrostowy został zahamowany w niemal wszystkich kategoriach miejscowości zamieszkania za wyjątkiem miast liczących od 100 do 200 tys.
mieszkańców, największe spadki zanotowano w miastach najmniejszych i na wsiach. Odsetek kobiet aktywnych edukacyjnie w tej grupie wieku wyniósł 3 proc. i był zbliżony do odsetka dla mężczyzn.
Powyżej 39 roku życia aktywność edukacyjnie niezmiennie od wielu lat niemal zanika – zaledwie około 1,5 proc.
osób jest aktywnych edukacyjnie.
Podsumowując, analiza aktywności edukacyjnej przeprowadzona odrębnie dla dorosłych kobiet i mężczyzn, rozpatrywanych także według wieku i miejsca zamieszkania, uwidacznia utrzymanie się tendencji spadkowej korzystania
z usług edukacyjnych w grupach wieku 20-24 lata oraz 30-39 lata przy zahamowaniu tego trendu dla grupy wieku 2529 lat. Szczególnie niepokojące jest wyraźne zmniejszenie się stopnia korzystania z usług edukacyjnych dla kobiet w
wieku 20-24 lata i 30-39 lat przy utrzymującym się od kilku lat trendzie spadkowym aktywności edukacyjnej mężczyzn w tych grupach wieku. Kolejne zmniejszanie się i tak bardzo niskiego odsetka osób w wieku 30-39 lat korzystających z usług edukacyjnych nie można uznać za zjawisko korzystne. Należy też zwrócić uwagę na utrzymujące
się wyraźnie większe aspiracje edukacyjne kobiet. Ponadto warte podkreślenia jest to, że dysproporcje terytorialne
aktywności edukacyjnej dotyczą nie tylko mieszkańców miast i wsi, ale także występują znaczące różnice pomiędzy
miastami.
4.5.1.2.Formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych
W 2015 roku aktywność edukacyjna osób w wieku 18 lat i więcej przyjmowała głównie formę nauki w szkołach
lub uczelniach wyższych – 89 proc. z tej grupy korzystało z tej formy usług edukacyjnych (w porównaniu z 90 proc.
w 2013 roku i 93 proc. w 2011 roku). Jest to związane ze strukturą wieku populacji aktywnych edukacyjnie, bowiem
70 proc. aktywnych edukacyjnie stanowiły osoby w wieku 18-24 lata. W latach 2007-2011 ich udział wahał się w
przedziale 70 – 74 proc. Udział osób w wieku 25-29 lat był bliski 13 proc., oscylując między 11 proc. i 14 proc. w
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latach 2007-2011, zaś osób w wieku 30-39 lat zaledwie prawie 7 proc. (wahania w przedziale 7 – 9 proc. w przywoływanym okresie). Zdecydowana większość aktywnych edukacyjnie korzystała ze szkół publicznych (prawie 87 proc.
). Od 2007 roku udział osób kształcących się w szkołach publicznych wyraźnie wzrasta (od 80 proc. w 2007 roku).
Wśród osób kształcących się w wieku powyżej 24 lat wzrasta znaczenie usług edukacyjnych w trybie pozaszkolnym, organizowanych w formie kursów i szkoleń zarówno w pracy jak i poza nią, finansowanych z różnych źródeł
(środki własne, środki pracodawcy lub środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), przy czym dotyczy to głównie
osób w wieku 30-39 lat. W 2015 roku około 5 proc. aktywnych edukacyjnie osób w wieku 25-29 lat korzystało z tego
sposobu dokształcania się wobec 20 proc. aktywnych edukacyjnie osób w wieku 30-39 lat. Znacznie niższy odsetek
osób w wieku 25-29 lat korzystających z usług edukacyjnych w trybie pozaszkolnym w porównaniu z osobami w
wieku 30-39 lat wynika, między innymi, z częstszego korzystania z ofert studiów podyplomowych w trybie szkolnym,
generalnego rozwoju rynku usług w trybie szkolnym czy też lepszego przygotowania do wymagań rynku pracy (związanych np. z obsługą komputerów) przez osoby młodsze.
Należy zaznaczyć, że utrzymuje się zatem spadkowy trend udziału osób dokształcających się w tej formie w obu
rozpatrywanych grupach wieku (od 14 proc. w 2007 roku dla osób młodszych oraz od 31 proc. w 2009 roku dla drugiej
grupy wieku). Wyniki z 2011 roku w porównaniu z wynikami z wcześniejszych rund badania wskazywały na znaczny
spadek korzystania z kursów i szkoleń wśród osób w wieku 30-39 lat, który był większy niż ogólny spadek aktywności
edukacyjnej w tej grupie wieku. Sugerowało to przesunięcie się aktywności edukacyjnej w kierunku ofert szkół, a
przede wszystkim uczelni wyższych. W 2013 roku udział osób aktywnych edukacyjnie w wieku 30-39 lat, którzy
podejmowali dokształcanie się w formie kursów lub szkoleń, powrócił niemal do poziomu z 2009 roku, ale w obecnej
rundzie znowu spadł. Należy jednak zaznaczyć, że obecne nasilenie spadku korzystania z kursów i szkoleń jest zbliżone do spadku ogólnego korzystania z usług edukacyjnych w tej grupie weku.
Warto też podkreślić, że prawie 69 proc. osób korzystających z usług w trybie pozaszkolnym miało wykształcenie
wyższe w porównaniu z kolejnymi rundami badania: 74 proc., 69 proc., 53 proc. i 47 proc. w 2007 roku, natomiast
23 proc. - średnie i policealne w porównaniu z odpowiednio 19 proc., 28 proc., 35 proc. i 32 proc. Do 2013 roku
pogłębiała się zatem selektywność korzystania z usług edukacyjnych ze względu na poziom wykształcenia wśród
osób powyżej 24 roku życia, wyniki z ostatniej rundy zdają się wskazywać na osłabienie selektywności. Ponadto
kontynuowany jest niewielki trend wzrostowy udziału osób z najniższymi poziomami wykształcenia uczestniczącymi
w kształceniu ustawicznym.
4.5.1.3. Korzystający z usług edukacyjnych według statusu na rynku pracy
Analiza osób w wieku 18 lat i więcej korzystających z usług edukacyjnych i rozpatrywanych według statusu na
rynku pracy wskazuje, że w 2015 roku około 67 proc. stanowiły osoby bierne zawodowo (w porównaniu z około 64
proc. dwa lata wcześniej i 60 proc. w latach 2007 - 2011). W grupie biernych zawodowo około 88 proc. to osoby w
wieku do 24 lat, znajdujące się jeszcze w systemie edukacji szkolnej, przy czym odsetek ten spada od 95 proc. w 2007
roku. Udział osób biernych zawodowo w strukturze korzystających z usług edukacyjnych rośnie, szczególnie w
grupie wieku do 24 lat, co przy ogólnym spadku korzystania z usług edukacyjnych przez osoby dorosłe oznacza
utrwalenie się różnic aktywności edukacyjnej ze względu na wiek – dorosła osoba korzystająca z usług edukacyjnych
to większości przypadków niepracujący student.
Wśród osób w wieku 18 lat i wiecej, które korzystały z usług edukacyjnych w 2015 roku 23 proc. stanowiły osoby
aktywne zawodowo. Z tej grupy jedynie 11 proc. stanowiły osoby bezrobotne (w porównaniu z 13,2 proc. w
2013r.,13,6 proc. w 2011 r., 8,5 proc. w 2009 roku i 14 proc. w 2007 roku ).
W procesie podnoszenia kwalifikacji wśród osób w wieku powyżej 24 lat uczestniczą głównie pracujący (około
67 proc. w 2015 roku), którzy średnio mają i tak stosunkowo wyższe kwalifikacje niż osoby bezrobotne czy bierne
zawodowo.
Zarówno wśród osób pracujących, jak i bezrobotnych powyżej 18 roku życia wykazujących aktywność edukacyjną najczęściej spotyka się kobiety, które stanowiły 65 proc. bezrobotnych (57 proc. w 2007 roku i odpowiednio 55
proc., 66 proc. i 58 proc. w kolejnych rundach badania) oraz 57 proc. pracujących (odpowiednio od 2007 roku 58
proc., 54 proc., 58 proc., 59 proc.).
Osoby aktywne zawodowo i edukacyjnie korzystały głównie z usług świadczonych w systemie szkolnym – 97
proc. bezrobotnych oraz 90 proc. pracujących (w 2013 roku odpowiednio 82 proc. i 70 proc., w 2011 roku 87 proc.
i 81 proc., w 2009 roku 93 proc. i 78 proc., zaś w 2007 roku 97 proc. i 80 proc.). W 2013 roku nastąpił wzrost
znaczenia usług edukacyjnych świadczonych w trybie pozaszkolnym, szczególnie w przypadku pracujących, w 2015
roku natomiast odnotowano wzrost znaczenia usług świadczonych w trybie szkolnym, szczególnie wśród bezrobotnych.
Istotną kwestią w analizie aktywności osób młodych w wieku 15-24 lata z punktu widzenia ich dalszych losów
na rynku pracy jest ustalenie, jaka część młodych osób pozostaje poza zatrudnieniem i kształceniem w systemie szkolnym czy pozaszkolnym (ang. NEET – not in employment, education or training). W tabeli 4.5.2. zawarto informacje
dotyczące odsetka osób biernych zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24 lata w latach 2000-2015.
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Tabela 4.5.2. Osoby bierne zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24 lata wg płci i miejsca zamieszkania w latach 20002015 (proc.) ( NEET)
Miejsce
zamieszkania/ płeć
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Miasto
Wieś

2000

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

12,7
14,7
11,3
10,8
16,0

12,8
11,8
13,8
11,2
15,3

12,6
11,9
13,3
11,6
14,5

10,4
10,7
10,1
9,6
11,5

8,6
7,8
9,4
7,3
8,6

8,7
8,2
9,2
7,2
8,7

10,2
10,0
10,5
8,3
12,5

10,7
10,1
11,3
10,5
11,6

11,9

Wielka Brytania
7,2

Szwecja

10,2

Finlandia

12,8

Slowacja
9,4

Słowenia

17,0

Rumunia
12,3

Portugalia

12,0

Polska
7,7

Austria
5,0

Holandia

11,5

Malta

13,6

Węgry
6,3

Luksemburg

9,9

Litwa

12,0

Łotwa

17,0

Cypr

2014
22,1

Włochy

2009

10,7

Francja

2007

17,1

Hiszpania

2005

19,1

Grecja

2003

15,2

Irlandia

2000

11,7

Estonia
6,4

Niemcy

5,8

Dania

8,1

Czechy

20,2

Bułgaria
12,0

Belgia

12,4

UE-27/UE28
0,0

5,0

10,0

* Dla lat 2000 i 2003 dane otyczą UE-27, od 2005r. UE-28.
Uwaga: zaznaczone na wykresie etykiety danych dotyczą 2014 r.
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19,3

Chorwacja

2013
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Źródło: Eurostat, 2014, zasób internetowy, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data dostępu: 02.09.2015).

Wykres 4.5.1. Odsetek osób biernych zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24 lata w krajach UE-27/28*, 2000-2014
(NEET - not in employment, education or training)
W latach 2000-2005 odsetek osób biernych zawodowo i edukacyjnie w wieku 15-24 lata utrzymywał się na stałym
poziomie około 13 proc., następnie po spadku i stabilizacji na poziomie około 9 proc. do 2011 roku obserwuje się
jego zwiększenie do 10,7 proc. w 2015 roku. Miernik ten dla kobiet wykazywał tendencję spadkową do 2011 roku.,
która uległa odwróceniu. Dla mężczyzn natomiast wyraźny spadek miał miejsce dopiero po 2005 r., ale od 2013 roku
podobnie jak dla kobiet nastąpił wzrost. W 2015 roku nieznacznie pogorszyła się sytuacja mężczyzn. Różnice w
dynamice zmian wskaźnika NEET według płci w całym analizowanym okresie związane mogą być z większą aktywnością edukacyjną kobiet, szczególnie w latach 2000-2005. Analizowany wskaźnik ‘bierności ogólnej’ jest na ogół
mniejszy dla kobiet niż mężczyzn, niższa aktywność zawodowa kobiet w tej grupie wieku jest rekompensowana ich
wyższą aktywnością edukacyjną w porównaniu z mężczyznami.
Wskaźnik NEET pozostaje stale większy dla mieszkańców wsi w porównaniu do mieszkańców miast. Szczególnie negatywnie wyróżnia się rok 2013 - luka między miastem a wsią znacznie się zwiększyła do 4,2 pp.. W 2015 roku
luka spadła do 1,1 pp. – ze względu na poprawę sytuacji w tym zakresie na wsiach i pogorszenie się jej w miastach.
Porównania międzynarodowe w kontekście europejskim ilustruje powyższy wykres. Dane dotyczą krajów UE27 w latach 2000-2014. Dane dla 2015 roku, które mogłyby służyć do porównań, nie są jeszcze dostępne. Różnice w
bezwzględnych wartościach wskaźnika liczonego przez Eurostat w porównaniu z wynikami z Diagnozy Społecznej
wynikają ze sposobu jego obliczania, szczególnie w odniesieniu do aktywności edukacyjnej. W Diagnozie Społecznej
dotyczy ona sytuacji na moment badania, a w metodyce Eurostatu dotyczy 4 tygodni przed badaniem.
Niemniej dane Eurostatu potwierdzają spadkowy trend tego wskaźnika w analizowanym okresie. Polska w 2014
roku jest krajem znajdującym się nieznacznie poniżej średniej UE-28 dla wskaźnika NEET, co jest głównie skutkiem
relatywnie wysokiej skolaryzacji osób z tej grupy wieku. Niższą wartość wskaźnika zanotowano w Czechach, Niemczech, Słowenii, na Malcie, Litwie, w Danii, Finlandii, Szwecji, oraz w Holandii, Luksemburgu, Francji, Estonii i w
Austrii.
4.5.1.4. Migracje edukacyjne
Analiza migracji edukacyjnych obejmuje migracje, które miały miejsce w latach 2005-2009, 2007-2011, 20112013 oraz 2013-2015, a ich uczestnicy wrócili do kraju. W kwestionariuszu Diagnozy Społecznej 2011, 2013 i 2015,
w przeciwieństwie do rundy z 2009 r., nie umieszczono pytań o zamierzenia dotyczące migracji edukacyjnych, w
związku z tym analiza ogranicza się jedynie do migracji zrealizowanych w trzech rozpatrywanych okresach.
Ze względu na niewielką grupę respondentów, którzy wzięli udział w migracjach edukacyjnych w latach 20052009 (N=157), 2007-2011 (N=107), 2011-2013 (N=68) oraz 2013-2015 (N=52), analiza tego zjawiska jest ograniczona. Zaledwie 0,2 proc. członków gospodarstw domowych wyjeżdżało za granicę w latach 2011-2013 oraz 20132015 w celu podjęcia kształcenia, co jest wynikiem zbliżonym do okresów: 2007-2011 i 2005-2009, kiedy udział ten
wyniósł odpowiednio 0,4 proc. i 0,5 proc. Zdecydowana większość osób wyjeżdżających za granicę w okresie 20132015 w celach edukacyjnych była w wieku 18-34 lata– około 74 proc. w porównaniu z 61 proc. w okresie 2011-2013,
67 proc. w okresie 2007-2011 oraz 74 proc. w okresie 2005-2009, z czego aż około 62 proc. stanowią kobiety w
czterech porównywanych okresach. Udział kobiet, które wyemigrowały za granicę w celach edukacyjnych jest wyższy niż wynikałoby to z różnic wskaźnika skolaryzacji kobiet i mężczyzn w tej grupie wieku, co wskazuje na większą
skłonność kobiet do podejmowania tego typu migracji. Ze względu na wysoką selektywność migracji edukacyjnych
według wieku dalsza analiza dotyczy osób w wieku 18-34 lata.
Odsetek osób, które wyjechały za granicę w celach edukacyjnych wśród respondentów w wieku 18-34 lata wynosi zaledwie 0,4 w okresie 2011-2013 w porównaniu z 0,5 proc. w okresie 2011-2013 oraz 0,8 proc. w okresie 20072011 i 1,2 proc. w latach 2005-2009, zaś wśród osób dokształcających się w tej grupie wieku 1,1 proc. w latach 20132015 w porównaniu z 0,7 proc. w latach 2011-2013, 1,6 proc. w latach 2007-2011 i 2,2 proc. w okresie 2005-2009.
Wynik taki świadczy o niezmiernie niskim natężeniu migracji edukacyjnych według deklaracji respondentów Diagnozy Społecznej, który dodatkowo obniżył się w ostatnim okresie. Ze względu na małe liczebności nie przedstawiono
rozkładów respondentów, którzy wyemigrowali w celach edukacyjnych w okresie 2011-2013 oraz 2013-2015 według
wieku, miejsca zamieszkania czy miejsca docelowego migracji.
Doświadczenia migracyjne dotyczące kształcenia, raportowane w badaniu, wskazują na niewielkie znaczenie tego
typu migracji. Rozpatrujemy jedynie osoby, które wróciły. Niewątpliwie migracje tego typu są nieoszacowane. Warto
też nadmienić, że aktywność edukacyjna za granicą jest łączona często z wykonywaniem pracy. Trudno stwierdzić
natomiast, czy praca jest podejmowana, aby móc utrzymać się za granicą i studiować, czy raczej jako aktywność
dodatkowa.
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4.5.1.5. Podsumowanie
Uzyskane informacje o zakresie korzystania z usług edukacyjnych w badaniu z 2015 roku oraz zmian, jakie
zaszły w latach 2013-2015, można podsumować następująco:
 poprawa dostępu korzystania z usług żłobków i przedszkoli jest kontynuowana niemal we wszystkich klasach
miejscowości zamieszkania, za wyjątkiem miast najmniejszych. Największy wzrost wskaźnika zanotowano
w miastach dużych od 200 do 500 tys. mieszkańców oraz w średnich od 20 do 100 tys. mieszkańców, a także
na wsi . W porównaniu z poprzednią rundą badania stabilizacji uległ wskaźnik dla miast największych oraz
średnich od 100 do 200 tys. mieszkańców. Zmiany te spowodowały, że wskaźnik korzystania z usług żłobków i przedszkoli dla dzieci w wieku 0-6 lata wzrósł, pomimo faktu, że część 6-latków (urodzona w I połowie
roku) objęta była już obowiązkiem szkolnym;
 dostęp do kształcenia się wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat jest mało zróżnicowany terytorialnie;
 aktywność edukacyjna dorosłych w wieku 20-24 lat oraz w wieku 30-39 lat obniżyła się w porównaniu z
poprzednią rundą badania przy niewielkim wzroście tej aktywności wśród osób w wieku 25-29 lat;
 zaobserwowany w poprzednich rundach badania trend spadkowy wskaźnika korzystania z usług edukacyjnych w grupie wieku 20-24 lata uległ zintensyfikowaniu i widoczny był we wszystkich typach miejscowości
zamieszkania z wyjątkiem mieszkańców dużych miast, gdzie wystąpiła stabilizacja. Mimo zmniejszenia się
różnic terytorialnych pomiędzy miastem a wsią i tak są one wciąż znaczące;
 w grupie wieku 20-24 lata kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni kształcą się. Tendencja wzrostowa
aktywności edukacyjnej kobiet została zahamowana, a spadek aktywności edukacyjnej mężczyzn w wieku
20-24 lata utrzymuje się. W poprzednich rundach badania luka korzystania z usług edukacyjnych według
płci ulegała powiększeniu, w 2015 roku zmniejszyła się ze względu na znaczne zmniejszenie się korzystania
z usług edukacyjnych przez kobiety w tej grupie wieku;
 zakres korzystania z usług edukacyjnych zmniejsza się zdecydowanie wśród osób w wieku 25-29 lat, ale
trend spadkowy notowany od 2009 roku uległ zahamowaniu. Różnice terytorialne w aktywności edukacyjnej
w tej grupie wieku utrzymały się, szczególnie w ujęciu miasto-wieś, zmieniły się natomiast wzajemne relacje
między wskaźnikami dla miast na niekorzyść miast najmniejszych;
 dla kobiet w grupie wieku 25-29 lat nie tylko zahamowany został trend spadkowy, lecz także zanotowano
nieznaczny wzrost korzystania z usług edukacyjnych. Dla mężczyzn w tym wieku natomiast zaobserwowano dalszy (choć nieznaczny) spadek stopnia korzystania z usług edukacyjnych;
 poziom aktywności edukacyjnej osób w wieku 30-39 lat pozostaje bardzo niski, ulegając dalszemu obniżeniu
w 2015 roku;
 utrzymuje się brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat;
 nadal proces doskonalenia kwalifikacji osób dorosłych jest selektywny z względu na wiek, płeć, miejsce
zamieszkania, wykształcenie oraz status na rynku pracy.
Wyniki kolejnych rund Diagnozy Społecznej wskazują, że kształcenie ustawiczne osób dorosłych, uznawane za
jeden z podstawowych warunków zwiększenia zdolności do zatrudnienia, ma w Polsce wciąż niewielki zakres, a
pozytywne tendencje zaobserwowane w 2009 roku uległy odwróceniu w następnych latach. Także badanie uwarunkowań decyzji edukacyjnych, zrealizowane w roku 2014 i 2015, wskazuje na spadek uczestnictwa osób w wieku 2564 w edukacji pozaformalnej (Magda, Ruzik-Sierdzińska, Perek-Białas, 2015). Jest to sygnał niepokojący, bowiem
mimo znacznej poprawy poziomu wykształcenia Polaków nadal występują znaczące różnice generacyjne, między
mieszkańcami miast i wsi, między pracującymi, bezrobotnymi i biernymi zawodowo. Rozpiętość między zapotrzebowaniem na usługi edukacyjne, wynikające z istniejącego poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności - z jednej
strony oraz przemian technologicznych i wymagań dotyczących zasobów pracy - z drugiej strony, a przedstawionym
wyżej wzorcem aktywności edukacyjnej wyróżnionych grup ludności świadczy o konieczności stałej intensyfikacji
procesu kształcenia ustawicznego w Polsce. Niezbędny jest rozwój różnych form uzupełniania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji (nauka w trybie wieczorowym, zaocznym czy korespondencyjnym, studia podyplomowe, kursy
i szkolenia) oraz działania na rzecz wzrostu zakresu korzystania z usług edukacyjnych. Dotyczy to w szczególności
osób w wieku niemobilnym.
4.5.2. Kształcenie dzieci
Zdecydowana większość gospodarstw domowych chciała w marcu/czerwcu 2015 r., aby ich dzieci ukończyły
szkołę wyższą na poziomie magisterskim (ponad 73 proc.). Natomiast prawie 13 proc. gospodarstw uważało za wystarczający poziom wykształcenia dla ich dzieci ukończenie technikum lub liceum zawodowego, a prawie 11 proc. —
szkoły wyższej zawodowej (licencjat).
Najczęściej ukończenie przez ich dzieci szkoły wyższej na poziomie magisterskim wskazywały w marcu/czerwcu
2015 r. gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek i gospodarstwa pracowników (odpowiednio ponad
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Proc. gospodarstw domowych zmuszonych do
rezygnacji i ograniczeń z przyczyn finansowych

83 i prawie 76 proc. gospodarstw) oraz gospodarstwa małżeństw z 1 dzieckiem lub z 2 dzieci (ponad 77 proc. gospodarstw z tych grup). Gospodarstwa domowe bez bezrobotnych zdecydowanie częściej wskazywały na ten poziom
wykształcenia niż gospodarstwa domowe z bezrobotnymi (ponad 76 proc. gospodarstw w pierwszą z tych grup wobec
około 57 proc. gospodarstw w drugiej z grup). Gospodarstwa o tego typu aspiracjach w zakresie kształcenia dzieci
najczęściej zamieszkiwały największe miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (89 proc. gospodarstw z tych miast) oraz
województwa świętokrzyskie, podlaskie i mazowieckie (odpowiednio prawie 87, prawie 82 i ponad 80 proc. gospodarstw z tych województw). Najrzadziej ten poziom wykształcenia dzieci jako spełnienie swoich aspiracji wskazywały gospodarstwa utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (prawie 52 proc. gospodarstw) oraz gospodarstwa
rodzin niepełnych (prawie 63 proc. gospodarstw). Gospodarstwa te relatywnie najczęściej zamieszkiwały wieś (około
65 proc. gospodarstw) oraz województwo warmińsko-mazurskie (około 50 proc. gospodarstw).
Gospodarstwami domowymi, które jako pożądany poziom wykształcenia swoich dzieci uznały ukończenie technikum lub liceum zawodowego, relatywnie najczęściej były gospodarstwa utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i emerytów (po około 20 proc. gospodarstw z tych grup) oraz gospodarstwa rodzin niepełnych (prawie 18 proc.
gospodarstw). Gospodarstwa o tym poziomie aspiracji w zakresie wykształcenia dzieci relatywnie najczęściej zamieszkiwały wieś (prawie 17 proc. gospodarstw wiejskich) oraz województwo mazowieckie (ponad 21 proc. gospodarstw z tego województwa).
Najczęściej gospodarstwa domowe były zmuszane ze względów finansowych w roku szkolnym 2011/2015 do
rezygnacji z zajęć dodatkowych i korepetycji dla dziecka (odpowiednio ponad 12 i ponad 10 proc. gospodarstw).
Najrzadziej dochodziło do zmiany szkoły na wymagającą mniejszych opłat (w poniżej 1 proc. gospodarstw).
W latach 2011-201530 obserwujemy znaczący spadek rezygnacji z przyczyn finansowych w zakresie ograniczenia lub zawieszenia wpłat za szkołę, rezygnacji z korzystania przez dziecko z obiadów w szkole oraz innych ograniczeń (wykres 4.5.2). W pozostałych badanych obszarach ograniczeń zmiany te nie były znaczące. Jednocześnie w
ostatnich dwóch latach nastąpił istotny spadek częstotliwości rezygnacji i ograniczeń gospodarstw domowych we
wszystkich obszarach kształcenia dzieci.
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Wykres 4.5.2. Trudności finansowe gospodarstw domowych w zakresie kształcenia dzieci w latach 2011-2015 w próbie panelowej.
Gospodarstwami domowymi, które były najczęściej zmuszane do różnego rodzaju ograniczeń finansowych związanych z kształceniem dzieci, były gospodarstwa utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i rencistów (odpowiednio aż około 40 i ponad 26 proc. gospodarstw w przypadku rezygnacji z zajęć dodatkowych). Znacznie częściej do
ograniczeń w zakresie kształcenia dzieci były zmuszane ze względów finansowych gospodarstwa domowe z bezrobotnymi niż gospodarstwa domowe bez bezrobotnych (w przypadku zajęć dodatkowych i korepetycji rezygnacje te
dotyczyły około 20 proc. i 19 proc. gospodarstw z pierwszej grupy oraz około 11 proc. i 9 proc. gospodarstw z drugiej
grupy). Analiza skali wymuszonych ze względów finansowych ograniczeń w zakresie kształcenia dzieci według typu
gospodarstwa wskazuje, że najliczniej dotknęły one w badanym okresie gospodarstwa rodzin niepełnych oraz małżeństw wielodzietnych (odpowiednio ponad 25 i prawie 22 proc. gospodarstw z tych grup w przypadku rezygnacji z
zajęć dodatkowych). Relatywnie najczęściej do omawianych ograniczeń zmuszane były gospodarstwa zamieszkujące
30 Wszystkie zmiany w zakresie kształcenia dzieci w latach 2011-2015 dotyczą próby gospodarstw domowych dla tych lat, czyli tych gospodarstw
domowych, które zostały zbadane zarówno w 2011 r. jak i w latach 2013 oraz 2015.
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duże miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys. oraz województwo pomorskie (odpowiednio prawie 19 i prawie 22
proc. gospodarstw w przypadku rezygnacji z zajęć dodatkowych).
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił znaczący wzrost ograniczeń, szczególnie w przypadku rezygnacji z podjęcia
przez dziecko zajęć dodatkowych, w grupie gospodarstw domowych małżeństw z 2 dzieci (o prawie 5 punktów procentowych), zamieszkujących wieś i miasta o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. (odsetek gospodarstw zmuszonych do rezygnacji wzrósł w nich o ponad 2 punkty procentowe) oraz województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie
i śląskie (odsetek gospodarstw domowych zmuszonych do tych rezygnacji wzrósł w nich odpowiednio o prawie 8,
prawie 7 i ponad 5 punktów procentowych).
Ponad 78 proc. gospodarstw domowych uważało w marcu/czerwcu 2015 r., że poziom zaspokojenia ich potrzeb
związanych z kształceniem dzieci w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat nie zmienił się, ponad 16 proc. odczuło
pogorszenie, a ponad 5 proc. poprawę. W stosunku do 2013 r. nie zmieniły się znacząco oceny gospodarstw domowych odnośnie zmian w poziomie zaspokojenia rozważanych potrzeb. Najczęściej zmiany na gorsze deklarowały
gospodarstwa domowe utrzymujących się z niezarobkowych źródeł i rencistów (odpowiednio około 37 i ponad 24
proc. gospodarstw) oraz gospodarstwa domowe rodzin niepełnych i rodzinne wielodzietne (odpowiednio ponad 26 i
ponad 21 proc. gospodarstw). Widoczna jest znacząca przewaga częstości występowania gospodarstw domowych z
bezrobotnymi nad gospodarstwami bez bezrobotnych, uważającymi, że ich zaspokojenie potrzeb związanych z kształceniem dzieci pogorszyło się, w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat (odpowiednio ponad 28 proc. i prawie 14 proc.
gospodarstw w tych grupach). Gospodarstwa domowe wskazujące na pogorszenie się stopnia zaspokojenia ich potrzeb
w zakresie kształcenia dzieci nie są zróżnicowane znacząco ze względu na klasę miejscowości zamieszkania. Najczęściej na pogorszenie poziomu zaspokojenia potrzeb związanych z edukacją dzieci w porównaniu do sytuacji sprzed 2
lat wskazywały gospodarstwa domowe zamieszkujące duże miasta o liczbie mieszkańców 200-500 tys. (ponad 20
proc. gospodarstw z tych miast) oraz gospodarstwa domowe zamieszkujące województwo podkarpackie (ponad 19
proc. gospodarstw).
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