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Wykorzystanie metody DEA
do pomiaru efektywno ci

liceów ogólnokszta c cych w Szczecinie

ukasz Brzezicki*

W artykule dokonano pomiaru efektywno ci 19 szczeci skich liceów ogólnokszta c cych 
w 2018 roku za pomoc  dwóch modeli DEA (Data Envelopment Analysis) zorientowanych 
na wyniki. Wykorzystano model Cross Efficiency (CE) oraz Game Cross Efficiency (GCE) 
do oszacowania efektywno ci krzy owej. Przeanalizowano efektywno  techniczn  szkó  
rednich pod wzgl dem ilo ci (liczby uczniów) i jako ci (rankingów edukacji). W zale no ci 

od wybranego modelu empirycznego za wyniki przyj to liczb  uczniów, absolwentów lub 
wska nik rankingowy i redni  warto  matur. Natomiast za nak ady w obu przypadkach 
uwzgl dniono liczb  pracowników pedagogicznych. Najni sz  efektywno ci  we wszystkich 
obszarach – zarówno ilo ciowych, jak i jako ciowych – charakteryzowa o si  LO Mistrzostwa 
Sportowego w CMS. Najwy sze warto ci efektywno ci w zakresie ilo ciowej charakterystyki 
kszta cenia uzyska o I LO, a odno nie do jako ciowego aspektu edukacji – XIII LO. Szko y, 
które zdecydowa yby si  na strategie braku wspó pracy z innymi jednostkami, uzyska yby 
wy szy poziom efektywno ci ni  w przypadku wspó pracy wszystkich o rodków edukacyjnych 
rednio o 7 p. proc w aspekcie ilo ciowym i 3 p. proc w jako ciowym.

S owa kluczowe: efektywno  krzy owa, efektywno , krzy owa efektywno  gry, liceum, 
szkolnictwo.
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The use of the DEA method to measure the efficiency
of high schools in Szczecin

The article measures the efficiency of 19 high schools in Szczecin in 2018 using two DEA 
(Data Envelopment Analysis) models focused on results. The Cross Efficiency model (CE) 
and Game Cross Efficiency model (GCE) were used to estimate cross-flow efficiency. The 
technical efficiency of high schools was analysed in terms of quantity (number of students) 
and quality (education rankings). Depending on the empirical model chosen, the number 
of students, graduates or ranking index and the average value of high schools baccalaureate 
were assumed as the results. In both cases, the number of pedagogical employees was taken 
into account for the inputs. The lowest efficiency in the areas, both in terms of quantity and 
quality, was observed in the case of LO Sport Championships in CMS. The highest values 
of efficiency in terms of the quantitative characteristics of education were achieved by the 
1st High School, and as regards the qualitative aspect of education at the XIII High School. 
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1. Wprowadzenie

O wiata i szkolnictwo wy sze tworz  
instytucjonalny system edukacji formalnej 
w Polsce. Jego struktura, sposób funkcjo-
nowania i jako  kszta cenia wp ywaj  na 
wiele aspektów zwi zanych z rozwojem spo-
ecznym i gospodarczym kraju. Dlatego jego 

stabilno  i jako  powinny by  na najwy -
szym poziomie. W uzasadnieniu do projektu 
ustawy wprowadzaj cej ustaw  – Prawo 
o wiatowe (Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, 2016) prawodawca wskazywa , e 
funkcjonuj cy do roku szkolnego 2016/2017 
system o wiatowy ulegnie zmianie struktu-
ralnej. Okres nauki w szkole podstawowej 
zostanie wyd u ony o 2 lata, a w liceum 
ogólnokszta c cym o rok. Ponadto, usta-
wodawca postanowi  ewolucyjnie wygasza  
szko y gimnazjalne, aby ostatecznie 1 wrze-
nia 2019 r. w systemie szkolnym nie funk-

cjonowa y gimnazja. Poczynione zmiany 
w systemie o wiaty sk aniaj  do przeanali-
zowania sytuacji po wprowadzeniu reformy 
i jej wp ywu na funkcjonowanie poszczegól-
nych szkó  rednich. W zwi zku z powy -
szym postanowiono zbada  wybran  form  
kszta cenia ponadgimnazjalnego pod wzgl -
dem ilo ciowym i jako ciowym.

Celem badania jest oszacowanie efek-
tywno ci krzy owej liceów ogólnokszta -
c cych (LO) w Szczecinie za pomoc  
nieparametrycznej metody DEA. Celem 
po rednim jest zarówno uporz dkowa-
nie polskiej literatury w zakresie badania 
efektywno ci szkó  nale cych do sys-
temu o wiaty prowadzonych za pomoc  
metody DEA, jak i dostarczenie informa-
cji zarz dczej dla w adz miasta Szczecin 
odno nie do edukacji redniego szczebla. 
Dlatego w niniejszym artykule zwraca si  
przede wszystkim uwag  na badania pol-
skie, a nie zagraniczne. Warto ci  dodan  
artyku u jest po pierwsze wykorzystanie 
dwóch modeli DEA, tj. Cross Efficiency 
oraz Game Cross Efficiency, do okre le-

nia efektywno ci krzy owej, która nie by a 
dotychczas uwzgl dniana podczas badania 
efektywno ci edukacji, a po drugie ocena 
dzia alno ci dydaktycznej pod wzgl dem 
zarówno ilo ciowym, jak i jako ciowym.

Artyku  sk ada si  z pi ciu cz ci. 
W drugiej cz ci po wprowadzeniu doko-
nano przegl du bada  dotycz cych efek-
tywno ci edukacji. W nast pnej przedsta-
wiono metodyk  badawcz , w tym modele 
DEA, wykorzystane w cz ci empirycznej, 
jednostki edukacyjne obj te badaniem 
oraz zmienne, za pomoc  których prze-
prowadzono analiz  efektywno ci. Wyniki 
badania empirycznego zaprezentowano 
w czwartej cz ci, a podsumowanie i dalsze 
kierunki badawcze w pi tej.

2. Przegl d literatury

Z dokonanego przez De Witte i López-
Torres (2017) przegl du bada  w zakresie 
efektywno ci edukacji wynika, e s  one 
prowadzone przede wszystkim za pomoc  
parametrycznej metody SFA oraz niepara-
metrycznej DEA. Nale y jednak zauwa y , 
e wi ksza elastyczno  wykorzystywania 

ró nych zmiennych w badaniu oraz utrud-
niony dost p do danych finansowych spra-
wiaj , e autorzy cz ciej wybieraj  metod  
DEA ni  SFA (Brzezicki i Pr dki, 2018). 
Z zestawie  Brzezickiego (2018a; 2018b) 
wynika, e metoda DEA jest z powodze-
niem wykorzystywana od wielu lat w Pol-
sce do oceny efektywno ci szkolnictwa 
wy szego oraz szkó  nale cych do sys-
temu o wiaty. Nale y jednak podkre li , e 
bada  w zakresie efektywno ci szkó  nale-

cych do systemu o wiaty jest du o mniej 
ni  dotycz cych szkolnictwa wy szego. 
Wskazuje to na mniejsze zainteresowanie 
badawcze w ród naukowców oraz bardziej 
utrudniony dost p do danych ni  w przy-
padku edukacji akademickiej.

Prowadzone badania mo na pogru-
powa  ze wzgl du na rodzaj analizowa-

Schools that opted for non-cooperation strategies with other units would achieve a higher 
level of efficiency than in the case of cooperation of all educational institutions by 7 p.p. on 
average in terms of quantity and 3 p.p. in terms of quality.
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nych szkó . Szkolnictwo podstawowe by o 
analizowane przez Staniewsk -Garsztka 
i Garsztka (2011; 2012) oraz Kaczy sk  
(2016), natomiast gimnazja przez Choda-
kowsk  (2009; 2015) oraz Chodakowsk  
i Komud  (2010). Polcyn (2010) przeana-
lizowa  efektywno  szkó  ponadgimna-
zjalnych, jednak nie poda , jakiego typu. 
Szkolnictwo ogólnokszta c ce by o badane 
przez Biernackiego (2013), Polcyna 
(2014a) oraz Biernackiego i Ejsmonta 
(2017), natomiast zawodowe przez Hauer 
(2016) oraz Wojewódzki Urz d Pracy 
w Bia ymstoku (2014). Niektórzy autorzy, 
np. Herman (2014) oraz Polcyn (2014b), 
w jednym badaniu szacuj  efektywno  dla 
ró nych typów szkó .

Badania mo na równie  podzieli  na 
dwie grupy ze wzgl du na jednostki pod-
dane analizie. W cz ci analiz jednost-
kami badawczymi s  poszczególne szko y, 

a w drugiej cz ci wybrane jednostki tery-
torialne. Do pierwszej grupy mo na zakwa-
lifikowa  badania Biernackiego (2013) oraz 
Biernackiego i Ejsmonta (2017), którzy 
analizowali m.in. efektywno  ekonomiczn  
20 liceów ogólnokszta c cych we Wroc a-
wiu, Chodakowskiej (2009) – 30 bia ostoc-
kich gimnazjów. Natomiast Polcyn (2014a) 
oszacowa  efektywno  kszta cenia w lice-
ach ogólnokszta c cych w poszczególnych 
powiatach województwa wielkopolskiego. 
Kaczy ska (2016) dokona a analizy efek-
tywno ci wydatków publicznych na szko y 
podstawowe w województwie wielko-
polskim z uwzgl dnieniem trzech typów 
gmin: miejskiej (w tym miast na prawach 
powiatu), miejsko-wiejskiej i wiejskiej.

W zale no ci od celu badania i dost p-
nych danych przyjmowano zró nicowane 
zmienne do oszacowania efektywno ci edu-
kacji (tabela 1).

Tabela 1. Zestawienie zmiennych przyjmowanych w literaturze po stronie nak adów i efektów podczas szacowania 

efektywno ci o wiaty

Badanie Nak ady Efekty

Gospodarowicz 
(2009)

Relacja warto ci subwencji o wiatowej do wydatków 
o wiatowych, wydatki na odpowiedni typ szko y w relacji do 
liczby uczniów z danego poziomu nauki zarejestrowanych
w gminie, dynamika wydatków o wiatowych na 1 mieszka ca 
gminy, stan zasobów bibliotecznych w gminie (ksi gozbiór)
w przeliczeniu na 1 ucznia

Wynik egzaminu w ramach szkolnictwa 
podstawowego i gimnazjalnego

Staniewska-
-Garsztka
i Garsztka (2012)

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, rednia 
liczba uczniów w oddziale, rednia liczba uczniów w szkole, liczba 
etatów nauczycielskich, liczba komputerów w szkole

redni wynik egzaminu w ramach 
szkolnictwa podstawowego

Herman (2014)

Odsetek 5-latków obj tych obowi zkiem przedszkolnym, 
liczba komputerów z dost pem do internetu, ksi gozbiór 
bibliotek, rednia liczba uczniów w klasie, redni wynik 
egzaminu gimnazjalnego, wydatki w rozdziale 80120 „Licea 
ogólnokszta c ce” oraz w rozdziale 80130 „Szko y zawodowe”

redni wynik sprawdzianu w szkole 
podstawowej, redni wynik egzaminu 
gimnazjalnego,

rednia zdawalno  egzaminu maturalnego

Polcyn (2014a)

Wydatki na o wiat  i wychowanie, liczba oddzia ów LO, 
liczebno  oddzia ów LO, poziom wykszta cenia mieszka ców, 
stan bezrobocia rejestrowanego, przeci tne wynagrodzenie 
brutto

Liczba absolwentów LO, liczba 
przyst puj cych

do egzaminu maturalnego, redni wynik 
maturalny, liczba absolwentów, którzy zdali 
egzamin maturalny

Polcyn (2014b)
Wydatki na jednego ucznia, liczebno  szko y, liczebno  
oddzia u, liczba uczniów przypadaj ca na nauczyciela

Zdawalno  egzaminu maturalnego

Chodakowska 
(2015)

Odsetek uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie 
kszta cenia specjalnego, liczba uczniów, którzy nie opu cili wi cej 
ni  30% zaj , liczba uczniów placówki uczestnicz cych
w zaj ciach pozalekcyjnych, realizacja kszta cenia integracyjnego 
w szkole

rednia liczba punktów uzyskanych na 
egzaminie z cz ci humanistycznej
w stosunku do redniej oczekiwanej wed ug 
EWD, liczba punktów uzyskanych we 
wspó zawodnictwie sportowym, wzgl dna 
zmiana wyników egzaminu

ród o: opracowanie w asne.
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W zagranicznej literaturze równie  s  
prowadzone analizy dotycz ce o wiaty 
w podobnym obszarze i zakresie jak w Pol-
sce. Przyk adem jest m.in. badanie Hal-
kiotisa, Kontelesa i Brinia (2018), którzy 
przeanalizowali efektywno  greckiego 
szkolnictwa redniego, Soteriou, Kara-
hanna, Papanastasiou i Diakourakis (1998) 
– cypryjskiego, a Akbar (2018) – indo-
nezyjskiego. Burney, Johnes, Al-Enezi 
i Al-Musallam (2013) ocenili natomiast 
efektywno  czterech poziomów publicznej 
edukacji w Kuwejcie.

W odró nieniu od prowadzonych w Pol-
sce bada  dotycz cych efektywno ci szkol-
nictwa wy szego, w których wykorzystuje 
si  coraz nowsze modele DEA (Brzezicki, 
2018c), tak w przypadku analizy szkó  nale-

cych do systemu o wiaty by y one reali-
zowane tylko za pomoc  dwóch standardo-
wych radialnych modeli DEA: CCR (np. 
Herman, 2014; Chodakowska i Komuda, 
2010; Polcyn, 2014a), BCC (np. Kaczy ska, 
2016). Stanowi to zasadnicze ograniczenie 
prowadzonych bada , bior c pod uwag  
ca e spektrum mo liwo ci analitycznych, 
jakie maj  ró ne modele DEA.

Podczas przeprowadzonej kwerendy lite-
ratury znaleziono luki w wiedzy w zakresie 
wykorzystania jedynie dwóch radialnych 
modeli DEA oraz braku porównawczego 
oszacowania efektywno ci szkó  pod wzgl -
dem ilo ci i jako ci kszta cenia. Stanowi to 
podstaw  niniejszego badania.

3. Metodyka badawcza

Metoda DEA jest niezwykle u yteczna 
zarówno w przypadku badania organizacji 
non profit, jak i wtedy, kiedy nie ma infor-
macji o cenach nak adów lub kosztach, dla-
tego bardzo cz sto jest wykorzystywana do 
analizy efektywno ci jednostek nale cych 
do sektora publicznego. Pierwszy przedsta-
wiony przez Charnesa, Coopera i Rhodesa 
(1978) model CCR metody DEA zak ada  
sta e efekty skali, a drugi BCC, zaprezento-
wany przez Bankera, Charnesa i Coopera 
(1984) – zmienne efekty skali. Modele CCR 
i BCC s  podstawowymi modelami metody 
DEA, na podstawie których powsta y 
kolejne ich modyfikacje i uzupe nienia.

W standardowych modelach DEA pro-
blemem jest okre lanie wag dla poszcze-
gólnych zmiennych podczas szacowania 
efektywno ci jednostek. Bardzo cz sto 
zdarza si , e dla pojedynczej zmiennej s  

przypisywane du e warto ci wag, natomiast 
reszta otrzymuje warto ci bliskie zeru. 
W literaturze (np. Allen, Athanassopoulos, 
Dyson i Thanassoulis, 1997) istnieje kilka 
sposobów ograniczenia wag w modelach 
DEA, jednak arbitralny charakter ich okre-
lania sprawia, e uzyskane wyniki mog  

by  obci one subiektywnym odczuciem 
badacza. Rozwi zaniem tego problemu jest 
wykorzystanie modeli DEA opieraj cych si  
na efektywno ci krzy owej (cross-efficiency 
– CE). Jak wskazuj  Doyle i Green (1994), 
efektywno  krzy owa pozwala na analiz  
opart  na ocenie wag z podobnych jedno-
stek. Same wagi s  natomiast okre lane 
wewn trznie, a nie narzucane zewn trznie 
w sposób arbitralny przez badacza. Sexton, 
Silkman i Hogan (1986) po raz pierwszy 
wprowadzili ide  efektywno ci krzy owej 
w ramach metodyki DEA. Podstaw  idei 
efektywno ci krzy owej jest wykorzystanie 
ewaluacji partnerskiej (oceny wzajemnej) 
zamiast samooceny jednostki, która jest 
obliczana przez klasyczne modele DEA. 
Pomiar efektywno ci krzy owej odbywa 
si  za pomoc  macierzy efektywno ci 
krzy owej, w której poziom efektywno ci 
poszczególnej jednostki zostaje obliczony 
przy wykorzystywaniu po kolei wagi ka dej 
kolejnej jednostki. Na podstawie wyników 
w macierzy efektywno ci krzy owej dla 
ka dej jednostki wyznaczana jest rednia 
efektywno  krzy owa dla poszczególnych 
jednostek. Doyle i Green (1994) zapro-
ponowali dwie procedury okre lenia wag, 
tj. „dobroczynna” (benevolent) i agresywna 
(aggressive) w ramach badania efektywno-
ci krzy owej DEA. Agresywna procedura 

identyfikuje optymalne wagi, które nie 
tylko maksymalizuj  efektywno  badanej 
jednostki DMU (Decision Making Unit), 
lecz tak e minimalizuj  redni poziom 
efektywno ci innych jednostek DMU. Pro-
cedura dobroczynna zak ada natomiast 
okre lenie optymalnych wag, które nie 
tylko maksymalizuj  efektywno  danego 
DMU, ale jednocze nie maksymalizuj  
redni  efektywno  innych DMU.

Powy sze podej cie zak ada, e ka da 
jednostka wspó pracuje ze sob . Jednak, 
jak zauwa yli Liang, Wu, Cook i Zhu 
(2008), gdy przyjmiemy, e ka da DMU 
jest pojedynczym graczem w grze, a wyniki 
efektywno ci krzy owej potraktujemy 
jako ekwiwalent wyp aty z gry, wówczas 
ka da jednostka mo e zdecydowa  si  na 
strategi  polegaj c  na niewspó pracowa-
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niu z innymi, w takim zakresie, w jakim 
b dzie próbowa a zmaksymalizowa  swoj  
wygran , jednak b dzie to najgorsza z mo -
liwych do uzyskania wyp at. W zwi zku 
z powy szym klasyczne podej cie do efek-
tywno ci krzy owej w ramach metodyki 
DEA ma pewne niedoskona o ci. Dlatego 
zaproponowany przez autorów (Liang i in., 
2008) model DEA Game Cross Efficiency 
(GCE), opiera si  na za o eniu, e ka dy 
DMU jest postrzegany jako konkurent 
w rodowisku niech tnym do wspó pracy.

Badanie empiryczne zosta o podzie-
lone na dwa nast puj ce po sobie etapy. 
W pierwszym etapie dokonano pomiaru 
zwyk ej efektywno ci krzy owej LO za 
pomoc  modelu CE (Sexton i in., 1986). 
Uzyskane wyniki s  niezwykle u yteczne 
dla publicznej jednostki terytorialnej spra-
wuj cej nadzór nad szko ami, gdy  z jej 
perspektywy wa ne jest, aby wszystkie 
szko y wspó pracowa y ze sob  i tworzy y 
sie . Natomiast w drugim etapie zdecydo-
wano si  oszacowa  efektywno  krzy ow , 
uwzgl dniaj c konkurencj  mi dzy jed-
nostkami o zasoby (dodatkowe stanowiska 
pracy, ród a finansowania, zasoby rze-
czowe, itd.), jakie mog  uzyska  z jednostki 
nadzoruj cej, gdy nie s  zainteresowane 
wspó prac  ze sob . W tym etapie wyko-
rzystano model GCE (Liang i in., 2008; Wu, 

Liang i Chen, 2009), u yteczny z perspek-
tywy kadry zarz dzaj cej poszczególnymi 
szko ami, kreuj cej strategie dzia ania 
o rodków edukacyjnych. Na ka dym etapie 
badawczym w dwóch modelach DEA zasto-
sowano orientacj  na efekty (maksymali-
zacj  efektów), przy zmiennych efektach 
skali. Urz d miasta Szczecin, sprawuj cy 
nadzór nad jednostkami edukacyjnymi, jak 
równie  same szko y oczekuj  maksyma-
lizacji wyników w zakresie liczby uczniów 
i jako ci edukacji, dlatego przyj to orien-
tacj  na efekty w modelach DEA. Podczas 
badania efektywno ci krzy owej za pomoc  
modeli CE i GCE zastosowano procedur  
agresywnego okre lenia wag, zapropono-
wan  przez Doylea i Greena (1994).

Po wybraniu odpowiednich modeli 
DEA niezb dne jest zarówno okre lenie 
zmiennych, na podstawie których b d  
analizowane jednostki poddane badaniu, 
jak i dobór próby badawczej. Do bada-
nia przyj to 19 liceów ogólnokszta c cych 
w Szczecinie (tabela 2), które zosta y uj te 
w rankingu „jako ciowym”, przeprowa-
dzonym przez serwis WaszaEdukacja.pl. 
W dalszej cz ci zostanie wyja nione kryte-
rium wyboru jednostek do badania empi-
rycznego. W celu lepszej prezentacji wyni-
ków badania dla ka dej szko y przypisano 
zmienn  S1-S19, zamiast jej pe nej nazwy.

Tabela 2. Zestawienie LO uj tych w badaniu empirycznym

DMU Skrócona nazwa Pe na nazwa szko y

S1 I LO I Liceum Ogólnokszta c ce im. M. Curie-Sk odowskiej

S2 II LO II Liceum Ogólnokszta c ce im. Mieszka I

S3 III LO III Liceum Ogólnokszta c ce im. M. Kopernika

S4 IV LO IV Liceum Ogólnokszta c ce im. B. Prusa

S5 V LO w ZSO 1 V Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Dwuj zycznymi im. Adama Asnyka
w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 1 m. A. Asnyka

S6 VI LO VI Liceum Ogólnokszta c ce im. S. Czarnieckiego

S7 VII LO VII Liceum Ogólnokszta c ce im. K. K. Baczy skiego

S8 VIII LO w ZSO 9 VIII Liceum Ogólnokszta c ce im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych nr 9

S9 IX LO w ZSO 6 IX Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Dwuj zycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 6

S10 X LO w ZSO 3 X Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 3

S11 XI LO w ZSO 4 XI Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Dwuj zycznymi w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 4

S12 XII LO w ZS Sport. XII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole Szkó  Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczeci skiej

S13 XIII LO w ZSO 7 XIII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 7

S14 XIV LO w ZSO 2 XIV Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Dwuj zycznymi w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 2

S15 LO z Oddz. Integracyjnymi. Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Integracyjnymi

S16 XVIII LO w ZS 5 XVIII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole Szkó  Nr 5 im. Józefa Wybickiego

S17 XXIII LO w 2SO 5 XXIII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 5 im. Skamandrytów

S18 LO z Oddzia ami Sportowymi w CKS Liceum Ogólnokszta c ce z Oddzia ami Sportowymi w Centrum Kszta cenia Sportowego 

S19 LO Mistrzostwa Sportowego w CMS Liceum Ogólnokszta c ce Mistrzostwa Sportowego w Centrum Kszta cenia Sportowego

ród o: opracowanie w asne.
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Inspiracj  do wyboru próby badawczej 
by o badanie BECKER (Badanie ekono-
micznych uwarunkowa  celów i kierunków 
alokacji nak adów na edukacj  realizowa-
nych przez podmioty publiczne i prywatne 
w Polsce) przeprowadzone przez IBE 
w latach 2012–2013 w wybranych powiatach 
i miastach na prawach powiatu. Wyniki 
badania wskaza y na potrzeb  przeprowa-
dzania ró nych analiz systemu edukacji 
równie  w innych JST w przysz o ci. Dla-
tego podj to prób  zbadania efektywno ci 
edukacji za pomoc  metod ilo ciowych. 
Ostatecznie zdecydowano si  na wybranie 
jednego z województw Pomorza. W bada-
niu BECKER analizowano sytuacj  eduka-
cji w województwie zachodniopomorskim 
na przyk adzie winouj cia. Zbyt ma a 
liczba badanych szkó  obj tych badaniem 
uniemo liwi a jednak przyj cie tego mia-
sta do analizy. Dlatego zdecydowano si  
na wybranie Szczecina, b d cego miastem 
wojewódzkim.

Wybór odpowiednich zmiennych cha-
rakteryzuj cych dzia alno  LO nie jest 
zadaniem trywialnym, ale prostszym ni  
ich selekcja w przypadku szkó  wy szych, 
w których wyst puj  ró ne rodzaje dzia al-
no ci, tj. dydaktycznej i naukowo-badaw-
czej, a tak e wspó dzielenie zasobów. 
Postanowiono skorzysta  z do wiadcze  
autorów zajmuj cych si  badaniem o wiaty 
oraz szkolnictwa wy szego (Brzezicki, 
2020) i wykorzysta  je do niniejszej analizy. 
Dzia alno  dydaktyczna szkó  wy szych 
by a mierzona liczb  absolwentów, którzy 
s  naturalnie uto samiani z ko cowym 
procesem edukacyjnym. Drug , bardzo 
cz sto uwzgl dnian  w badaniach zmienn , 
by a liczba studentów. W systemie o wiaty 
równie  zaobserwowano wykorzystywanie 
dwóch powy szych zmiennych (tj. uczniów 
i absolwentów). Do pomiaru efektywno ci 
„ilo ciowej” jako wyniki wybrano zatem 
liczb  uczniów (y1) i absolwentów (y2) 
szczeci skich LO.

Zdecydowano si  zbada  szko y pod 
wzgl dem warto ci nie tylko „ilo ciowych”, 
lecz tak e jako ciowych, które w przypadku 
us ug edukacyjnych nabieraj  szczególnego 
znaczenia. W celu urzeczywistnienia tego 
za o enia zdecydowano si  wykorzysta  z o-
one wyniki rankingów szkó , które anali-

zuj  aspekt jako ciowy kszta cenia. W Pol-
sce istnieje kilka rankingów szkó  (tabela 3) 
z czego najbardziej znany jest ranking orga-
nizowany przez „Perspektywy”. Po przeana-

lizowaniu wyników rankingu „Perspektyw” 
okaza o si , e znajduje si  w nim zaledwie 
osiem szczeci skich LO, co spowodowa o 
wy czenie tego  ze róde  danych do bada-
nia. W wyniku dalszej kwerendy znaleziono 
ranking liceapolskie.pl, jednak po pierwsze 
najnowsze wyniki by y z 2017 roku, a po 
drugie niektóre LO uzyska y ujemne war-
to ci punktowe (4 z 14 LO), dlatego zre-
zygnowano z wykorzystania danych w nim 
zawartych. Nast pnie znaleziono ranking 
z 2018 roku przeprowadzany przez serwis 
WaszaEdukacja.pl, w którym znalaz o si  a  
18 LO w Szczecinie, co przes dzi o o jego 
wykorzystaniu w badaniu (y3). Wynik ran-
kingu zosta  ustalony na podstawie trzech 
kryteriów: (1) matura z przedmiotów obo-
wi zkowych – 30%, (2) sukces w olimpia-
dach – 30%, (3) matura z przedmiotów 
dodatkowych – 40%.

Wykorzystanie jedynie przetworzonych 
danych przy charakteryzowaniu jako ci 
edukacji by oby znacznym uproszczeniem, 
tym bardziej, e w odró nieniu od szkolnic-
twa wy szego w systemie o wiaty na ka -
dym etapie edukacji s  przeprowadzane 
testy wiedzy. W przypadku szkó  rednich, 
do których nale y LO, jest to matura. 

rednie wyniki z matury z j zyka polskiego 
i matematyki na poziomie podstawowym 
(y4) przyj to jako drugi wynik mierz cy 
jako  edukacji.

Najwa niejszym zasobem w proce-
sie kszta cenia, niezale nie od poziomu 
edukacji, s  nauczyciele, których kompe-
tencje i zaanga owanie przyczyniaj  si  
do wymiernych wyników dydaktycznych 
(Hy ak, 2013). Nale y jednak zauwa y , e 
wi kszo  LO, dla których miasto Szcze-
cin jest organem prowadz cym, funkcjo-
nuje w ramach zespo u szkó . Skutkuje to 
tym, e pracownicy zatrudnieni s  przez 
zespó  szkó , a nie jednostki wchodz ce 
w sk ad zespo u, tj. LO. Dlatego wymiar 
zatrudnienia nauczyciela b dzie dotyczy  
wszystkich szkó  wchodz cych w sk ad 
zespo u, w których ten pracownik wiadczy 
prac  (art. 10 Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta nauczyciela Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967). Uniemo liwi o to przyj cie 
danych w zakresie pe nego i niepe nego 
zatrudnienia nauczycieli, a tak e okre lenie 
wymiaru pracy w etatach w liceach ogólno-
kszta c cych funkcjonuj cych w zespo ach 
szkó . Dlatego postanowiono przyj  do 
badania empirycznego ogóln  liczb  pra-
cowników pedagogicznych (x1), wyra on  
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w osobach, pracuj cych w danych LO jako 
jedyny nak ad. Podsumowuj c: do badania 
empirycznego przyj to cznie 5 zmien-
nych (1 nak ad i 4 wyników) przypisanych 
do dwóch g ównych grup modeli empirycz-
nych odpowiadaj cych charakterystyce ilo-

ciowej i jako ciowej edukacji (tabela 4). 
Dla ka dej g ównej grupy skonstruowano 
po dwa odmienne modele empiryczne ró -
ni ce si  przyj tymi efektami podczas sza-
cowania efektywno ci.

Tabela 4. Zestawienie zmiennych wykorzystanych w badaniu empirycznym

Nazwa zmiennej

Modele
„ilo ciowe”

Modele
„jako ciowe”

Mi-1 Mi-2 Mj-1 Mj-2

x1 – Pracownicy pedagogiczni + + + +

y1 – Uczniowie + – – –

y2 – Absolwenci – + – –

y3 – Warto  wska nika rankingowego WaszaEdukacja.pl – – + –

y4 – rednia wyników matur z j zyka polskiego
i matematyki na poziomie podstawowym

– – – +

ród o: opracowanie w asne.

W badaniu empirycznym wykorzy-
stano dane statystyczne w zakresie liczby 
uczniów, absolwentów oraz pracowników 
pedagogicznych w 2018 roku, które pozy-
skano z Urz du Miejskiego w Szczecinie 
na podstawie ustawy o dost pie do infor-
macji publicznej. Informacje o charakte-
rze jako ciowym uzyskano z dwóch róde . 
Ogólny wynik rankingu pozyskano z Ran-
kingu Liceów i Techników 2018 (Wasza-
Edukacja.pl, 2018a), organizowanego przez 
WaszaEdukacja.pl. Natomiast wyniki matur 
z 2018 roku pobrano ze strony interneto-
wej Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej 
w Poznaniu. Wybór okresu badawczego 
podyktowany by  przede wszystkim aktu-
alno ci  i dost pno ci  danych, dlatego 
wybrano najnowsze dane z 2018 roku.

4. Wyniki bada

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie 
redniej efektywno ci krzy owej w zakre-

sie charakterystyki ilo ciowej kszta cenia 
w szczeci skich LO, obliczonej zarówno za 
pomoc  modelu CE, jak i GCE. Natomiast 
na rysunku 2 i 3 dokonano porównania 
redniej efektywno ci krzy owej w zakre-

sie charakterystyki ilo ciowej i jako ciowej 
kszta cenia LO. Wska niki efektywno-
ci zaprezentowane na rysunku 2 zosta y 

obliczone za pomoc  modelu CE, a na 
rysunku 3 za pomoc  modelu GCE. Szcze-

góln  uwag  zwrócono jednak na model ilo-
ciowy, uwzgl dniaj cy liczb  absolwentów 

(Mi-2), który czy si  bezpo rednio z ko -
cowymi efektami jako ci edukacji w postaci 
wyników matur (Mj-2) oraz poziomem ran-
kingu WaszaEdukacja (Mj-1). Na rysunku 4 
przedstawiono ró nice mi dzy poziomem 
efektywno ci w modelu GCE a CE, wska-
zuj c stan korzy ci, gdy szko y rywalizuj  
mi dzy sob  i nie s  sk onne do podejmo-
wania wspó pracy.

Z rysunku 1 wynika, e jednostki uzyski-
wa y wy szy poziom efektywno ci w modelu 
GCE ni  CE. Szko y, które zdecydowa y 
si  nie podejmowa  wspó pracy z innymi 
i rywalizowa  mi dzy sob , uzyska y lub 
zbli a y si  do pe nej 100% efektywno ci. 
Po pierwsze, nale y jednak zauwa y , e 
na strategii braku wspó pracy w wi kszym 
stopniu skorzysta y jednostki z wysokim 
wska nikiem efektywno ci, ni  szko y 
o s abej lub redniej efektywno ci. Po 
drugie, w wyniku zastosowania strategii 
braku wspó pracy (model GCE) nast pi a 
wi ksza segmentacja (grupowanie) szkó  
o podobnych miernikach efektywno ci ni  
w przypadku strategii wspó pracy (model 
CE). W obu modelach empirycznych (Mi-1, 
Mi2), obliczonych zarówno za pomoc  CE, 
jak i GCE najni sz  efektywno ci  cha-
rakteryzowa o si  Liceum Ogólnokszta -
c ce Mistrzostwa Sportowego w Centrum 
Kszta cenia Sportowego (S19), a najwy sz  
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I Liceum Ogólnokszta c ce im. M. Curie-
-Sk odowskiej (S1). Warto zwróci  uwag , 
e obydwa licea funkcjonuj ce w Centrum 

Kszta cenia Sportowego, uzyskiwa y bardzo 
zbli one wyniki, niestety najni szej efek-
tywno ci.

Rysunek 1. Porównanie redniej efektywno ci krzy owej w zakresie charakterystyki ilo ciowej obliczo-

nej za pomoc  modelu CE i GCE
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ród o: opracowanie w asne.

W systemie edukacyjnym oprócz 
wymiaru ilo ciowego równie wa ny, a mo e 
nawet i wa niejszy, jest aspekt jako ciowy, 
(Hy ak, 2013). Dlatego na rysunku 2 przed-
stawiono porównanie tych dwóch wymia-
rów efektywno ci szkó . I Liceum Ogól-
nokszta c ce im. M. Curie-Sk odowskiej 
(S1) uznane za efektywne na rysunku 1, 
nie uzyska o pe nej efektywno ci w aspek-
cie ilo ciowym i jako ciowym na rysunku 2. 
Natomiast obydwa licea funkcjonuj ce 
w Centrum Kszta cenia Sportowego, mimo 
e nadal by y najmniej efektywnymi szko-
ami spo ród wszystkich badanych, uzy-

ska y wy szy poziom efektywno ci odno-
nie do wyników rankingu WaszaEdukacja 

czy matur (rysunek 2) ni  uczniów (rysu-
nek 1). Cz  szkó  o redniej efektywno ci 
w zakresie ilo ciowej charakterystyki kszta -
cenia okaza a si  efektywniejsza w aspekcie 
jako ciowym. Przyk adem takiej szko y jest 
XIII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole 
Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 7 (S13), któ-
rej poziom efektywno ci by  równy 98%, 
uwzgl dniaj c zarówno wyniki matur, jak 

i rankingu WaszaEdukacja. Nale y zatem 
stwierdzi , e szacowanie efektywno ci 
jednostek o wiatowych tylko na podsta-
wie danych ilo ciowych by oby znacznym 
uproszczeniem, krzywdz cym szko y, które 
stawiaj  w wi kszym stopniu na jako  
kszta cenia ni  ilo , dzi ki czemu uzyskuj  
wysokie wyniki w nauce.

Wi cej szkó  uzyskuje wy sz  efektyw-
no  w zakresie wyników matur (6 jedno-
stek) ni  rankingu WaszaEdukacja (3 jed-
nostki), gdy przyjmiemy warto  graniczn  
powy ej 85% efektywno ci. Ponadto, 
w przypadku efektywno ci matur mo na 
zauwa y , cho  s aby, podzia  na dwie 
grupy, jedna powy ej 85%, a druga poni ej 
tej warto ci. Natomiast wyniki efektywno ci 
rankingu WaszaEdukacja s  bardziej roz-
proszone ni  w zakresie matur. Niezale nie 
od zmiennej przyjmowanej za wynik kwan-
tyfikacji jako ci edukacji dwie szko y uzyski-
wa y najwy sze warto ci. S  to: III Liceum 
Ogólnokszta c ce im. M. Kopernika (S3), 
XIII Liceum Ogólnokszta c ce w Zespole 
Szkó  Ogólnokszta c cych Nr 7 (S13).
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Uzyskiwane wyniki efektywno ci zapre-
zentowane na rysunku 2 dotyczy y jedynie 
sytuacji, kiedy wszystkie szko y wspó praco-
wa y ze sob . Jednak nie ka da jednostka 
musi realizowa  tak  strategi  dzia ania, 

gdy  mo e uwa a , e wi ksz  korzy  uzy-
ska, je li nie b dzie wspó pracowa a. Na 
rysunku 3 przedstawiono poziom efektyw-
no ci szkó  w warunkach braku wspó pracy.

Rysunek 2. Porównanie redniej efektywno ci krzy owej w zakresie charakterystyki ilo ciowej i jako-

ciowej kszta cenia LO obliczonej za pomoc  modelu CE
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ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 3. Porównanie redniej efektywno ci krzy owej w zakresie charakterystyki ilo ciowej i jako-

ciowej kszta cenia LO obliczonej za pomoc  modelu GCE
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ród o: opracowanie w asne.

Podobnie jak mia o to miejsce przy 
pe nej wspó pracy wszystkich szkó , tak 
i w przypadku braku wspó pracy wi cej 
jednostek uzyska o wy sz  efektywno  
(6 jednostek) w zakresie wyników matur 
ni  rankingu WaszaEdukacja (4 jednostki), 
przyjmuj c znów warto  graniczn  85% 
efektywno ci. W porównaniu z poprzed-

nimi wynikami zwi kszy a si  liczebno  
grupy efektywno ci rankingu edukacyj-
nego z 3 do 4 jednostek. Cz  szkó , nie 
wspó pracuj c ze sob , mo e o par  punk-
tów procentowych zwi kszy  poziom swo-
jej efektywno ci; dla niektórych jednostek 
wzrost jest znikomy.
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W celu lepszego zobrazowania, która 
szko a mo e zyska  na braku wspó pracy 
ze sob  i w jakiej p aszczy nie (jako cio-
wej, ilo ciowej), na rysunku 4 zaprezento-
wano ró nice mi dzy dwoma podej ciami 
uzyskania efektywno ci, koresponduj cymi 
z dwoma modelami DEA (GCE i CE). Do 
porównania dwóch modeli (GCE i CE) 
wykorzystano test t-studenta, a uzyskane 
wyniki wskazuj , e ró nice s  istotne sta-
tystycznie. Szko y wy sze, je eli by przy-
j y strategi  polegaj c  na braku wspó -

pracy (model GCE), mog yby uzyska  
wzrost swojej efektywno ci (maksymalnie 
o 13 punktów procentowych w stosunku 
do modelu CE nastawionego na wspó -
prac ), jednak tylko pod wzgl dem ilo ci 
(uczniowie i absolwenci). Brak wspó pracy 
mi dzy szko ami (GCE) w zakresie jako ci 
nie przynosi zbyt wielu korzy ci, gdy  dla 
wi kszo ci jednostek taka strategia dzia-
alno ci podnosi efektywno  o zaledwie 

4 punkty procentowe (max 5 punktów pro-
centowych).

Rysunek 4. Ró nice mi dzy poziomem efektywno ci w modelu GCE a CE
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ród o: opracowanie w asne.

redni poziom ilo ciowej efektywno-
ci kszta cenia w modelu zak adaj cym 

pe n  wspó prac  jednostek (CE) wynosi 
57% zarówno w zakresie liczby uczniów, 
jak i absolwentów. Natomiast przy braku 
wspó pracy mi dzy szko ami (GCE) redni 
poziom jest wy szy i wynosi odpowiednio 
dla uczniów 64%, a 65% dla absolwentów. 
Podobne zale no ci zaobserwowano odno-
nie do jako ciowego aspektu kszta cenia. 
redni poziom efektywno ci w przypadku 

szkó  nastawionych na wspó prac  wynosi 
75% w zakresie rankingu WaszaEdukacja 
i 80% dla wyników matur. W sytuacji braku 
ch ci do wspó pracy wska niki efektywno-
ci wzros yby natomiast jedynie nieznacz-

nie, odpowiednio do poziomu 77% i 83%.

5. Podsumowanie

Z przeprowadzonych bada  dotycz -
cych efektywno ci szczeci skich liceów 
ogólnokszta c cych w 2018 roku mo na 
sformu owa  nast puj ce wnioski. Otrzy-
mane rednie wyniki efektywno ci wiadcz  
o tym, e szko y w wi kszym stopniu by y 
efektywne w zakresie jako ci edukacji ni  
ilo ci kszta conej m odzie y. Szko y mog yby 
uzyska  wy sz  efektywno , nie podejmu-
j c wspó pracy z innymi jednostkami, jed-
nak zyska yby g ównie w aspekcie ilo cio-
wym, a nie jako ciowym. Z jednej strony, 
poziom korzy ci z braku wspó pracy nie jest 
wysoki, gdy  wynosi rednio od 3 do 7 punk-
tów procentowych. Z drugiej strony, kwota 
dotacji na zadania o wiatowe jest ustalana 



28 Studia i Materia y 2/2020 (33)

g ównie na podstawie liczby uczniów, ich 
zró nicowanych potrzeb edukacyjno-wycho-
wawczych, a nie jako ci edukacji. Ostro nie 
zatem mo na stwierdzi , e wzrost efektyw-
no ci ilo ciowego aspektu kszta cenia w nie-
wielkim stopniu przek ada si  na wy sz  
efektywno  w zakresie wyników edukacyj-
nych. W systemie o wiaty wa niejsza jest 
jako  edukacji ni  jej aspekt ilo ciowy, jed-
nak pokazano, jak mog aby wygl da  efek-
tywno  jednostek w ró nych scenariuszach 
podj tych dzia a .

Wyznaczenie poziomu efektywno-
ci, dokonane w niniejszym artykule, nie 

wyczerpuje do ko ca informacji zarz d-
czych dla w adz miejskich, gdy  dla ka dej 
JST, która odpowiada za sie  szkó  o wia-
towych na swoim terytorium wa ne jest, 
oprócz jako ci, efektywno ci i skuteczno ci 
kszta cenia, równie  zapewnienie dost p-
no ci do edukacji spo eczno ci lokalnej. 
Z opracowania G ównego Urz du Staty-
stycznego (2018, s. 92) dotycz cego dojaz-
dów uczniów do szkó  zlokalizowanych 
w miastach wojewódzkich wynika, e do 
szkó  ponadgimnazjalnych znajduj cych si  
w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018 
przyje d a o 3751 uczniów z innych gmin 
w kraju. Najwi cej uczniów doje d a o do 
szko y z takich gmin jak: Dobra (Szczeci -
ska), Police, Goleniów, Gryfino, Ko ba-
skowo. W celu uzyskania pe niejszej infor-
macji zarz dczej nale a oby porówna  ze 
sob  wszystkie aspekty efektywno ci szkó  
zarówno w zakresie ilo ciowym, jak i jako-
ciowym, a nast pnie zestawi  uzyskane 

wyniki m.in. z kierunkami dojazdów m o-
dzie y do szkó  z ró nych gmin lub innymi 
zmiennymi wa nymi dla JST, wykorzystuj c 
np. dane zawarte w Systemie Analiz Samo-
rz dowych, który jest utrzymywany przez 
Zwi zek Miast Polskich lub Banku Danych 
Lokalnych GUS. Nie jest to jednak celem 
niniejszego artyku u, a jedynie zagadnie-
niem zasygnalizowanym do dalszych bada  
w przysz o ci. W powy szym kontek cie 
warto podkre li , e obecnie w Minister-
stwie Edukacji Narodowej (2019) trwaj  
prace nad stworzeniem i wdro eniem 
Krajowego Systemu Danych O wiatowych 
(KSDO), który ma pe ni  funkcj  zinte-
growanego systemu informacji o o wiacie, 
podobnie jak system POL-on w MNISW. 
Stwarza to dla rodowiska badawczego 
o wiaty nowe ród o danych, a zarazem 
narz dzie do przeprowadzania w przysz o-
ci z o onych bada  edukacyjnych.

Podzi kowania

Autor dzi kuje Urz dowi Miejskiemu 
w Szczecinie za udost pnienie danych nie-
zb dnych do przeprowadzenia niniejszego 
badania.
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Aneks

Tabela 3. Zestawienie danych jako ciowych charakteryzuj cych poszczególne szczeci skie LO

Wska niki

rankingowe

Wyniki matur 2018

J zyk polski Matematyka

Egzamin ustny Egzamin pisemny Egzamin pisemny
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S1  38,77 7,80 47,40 201 100,00 65,22 201 100,00 62,36 40 57,25 201  99,50 66,95  44 26,27
S2  59,99 152,60 57,59 233 100,00 68,49 233 100,00 70,63 50 66,80 233  98,71 86,82 109 51,10
S3 43,20 43,09  64 100,00 66,59  65 100,00 65,82  9 57,44  65  98,46 55,85  9 19,11
S4  39,20 –16,10 44,29 100 100,00 65,34 100 100,00 60,58 41 55,20 100  99,00 65,68  24 23,83
S5  56,50 123,40 55,39 122 100,00 79,16 122 100,00 68,72 23 63,09 122 100,00 90,13  72 48,61
S6  35,19 4,70 42,75 111 100,00 71,60 111 100,00 63,19 28 64,64 111 100,00 69,42  23 31,04
S7 –68,70 34,54  41  97,56 57,12  41 100,00 49,32  6 32,67  41  87,80 50,00  2  9,00
S8 –58,50 38,32  39  94,87 53,87  39 100,00 55,56  8 56,75  39  79,49 39,03
S9  48,32 70,60 51,76 134 100,00 63,41 134 100,00 66,39 32 59,78 134 100,00 78,28  36 37,39
S10 –27,10 42,39  80 100,00 51,78  80  98,75 59,79 10 51,30  80  90,00 53,55  25 15,20
S11 41,33  81 100,00 82,11  81 100,00 57,68 29 36,62  81  91,36 51,38  13 22,77
S12 36,53  46 100,00 47,59  47 100,00 50,13  2 36,50  47  91,49 47,11  2 30,00
S13 100,00 303,80 68,11 122 100,00 87,90 122 100,00 68,25 18 91,72 122 100,00 91,43  64 70,16
S14  47,67 64,10 53,11  84 100,00 75,29  84 100,00 67,42 10 61,50  84 100,00 79,29  21 43,14
S15 38,84  74  97,30 54,86  74  97,30 55,81 16 56,25  74  90,54 48,97  2 33,00
S16 37,12  58 100,00 58,69  58  96,55 54,93  8 48,50  58  81,03 41,14
S17 34,33  23 100,00 52,57  23 100,00 50,13  7 43,00  23  60,87 33,65
S18 33,62  41 100,00 65,93  41  97,56 50,10 11 38,45  41  85,37 48,93  1 46,00
S19 30,87  35 100,00 53,40  35 100,00 49,77  35  77,14 38,86

Uwaga: ród a danych opisane w cz ci: „Metodyka badawcza”.

ród o: opracowanie w asne.


