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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Szko l ni c two wy ¿sze w ob li czu kry zy su
fi nan so we go i go spo dar cze go

 1. Wstêp

Szko³y wy ¿sze od gry waj¹ bar dzo wa¿n¹ rolê w ¿y ciu spo³eczno -go spoda r czym 
kra ju, jak rów nie¿ na ob sza rze po szcze gó l nych re gio nów. Przy czy niaj¹ siê do po -
stê pu cywi liza cyj ne go – po przez do sta r cza nie wie dzy, prze pro wa dza nie ba dañ,
opra co wy wa nie no wych i inno wa cy j nych te ch no lo gii. Ucze l nie wy ¿sze do sta r -
czaj¹ wy so ko kwa lifi ko wa ne ka dry sto so w nie do po trzeb rynku pracy, jak te¿
kszta³tuj¹ ¿ycie spo³eczne i kulturalne.

W osta t nich la tach dosz³o do znacz¹cych zmian w fun kcjo no wa niu szko l ni c -
twa wy ¿sze go, do cze go przy czy ni³ siê œwia to wy kry zys fi nan so wy i go spo da r czy,
po stê puj¹ca glo ba li za cja, jak rów nie¿ nie ko rzy st na sy tu a cja demo gra fi cz na.
Nast¹pi³o zna cz ne os³abie nie po czu cia bez pie cze ñ stwa na ryn ku, co spo tê go wa³o
kon ku ren cjê miê dzy ucze l nia mi w wa l ce o stu den ta, jak rów nie¿ w za kre sie po zy -
ski wa nia œrodków na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ oraz badawczo-rozwojow¹.

Obe c nie w wa run kach pa nuj¹cej nie pe w no œci k³ad zie siê wiê kszy na cisk na
spra w noœæ zarz¹dza nia ucze l nia mi, w³aœci we wy zna cza nie ce lów i moni to ro wa -
nie osi¹ga nych wy ni ków za po moc¹ usta lo nych mie r ni ków. Ucze l nie, w celu
zwiê ksze nia konku rency j no œci swo jej ofe r ty edu ka cy j nej i ba da w czej, zmu szo ne
s¹ nie ustan nie do sto so wy waæ j¹ do zmian za chodz¹cych na ryn ku, po dej mo waæ
wspó³pra cê z bi z ne sem, utrzy my waæ do bre re la cje z inte resa riu sza mi. Pa nuj¹ca
sy tu a cja na ryn ku wrêcz wy ma ga od ucze l ni wy cho dze nia na prze ciw ocze ki wa -
niom klien tów oraz zapo trze bo wa niu ryn ku. Za cho dzi ko nie cz noœæ nie ustan ne -

W ni nie j szym ar ty ku le pod jê to pro ble ma ty kê fun kcjo no wa nia szkó³ wy ¿ -

szych w ob li czu trwaj¹cego ogól no œwia towe go kry zy su fi nan so we go i go -

spo dar cze go, w wa run kach po stê puj¹cej glo ba li za cji oraz wzra staj¹cej

kon ku ren cji na ryn ku. Szcze góln¹ uwa gê zwró co no na naj wa¿ nie j sze zmia -

ny zwi¹zane z re form¹ szko l ni c twa wy ¿sze go, sy tu a cjê ucze l ni wy ¿szych

w Po l s ce, spo sób ich fi nan so wa nia oraz osi¹gane przez ucze l nie wy ni ki fi -

nan so we.

S³owa klu czo we: szko l ni c two wy ¿sze, zarz¹dza nie szko l ni c twem, kry zys fi -

nan so wy i go spo da r czy, zmia ny demo gra fi cz ne, kon ku ren cja na ryn ku.
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go roz budo wy wa nia i mody fi ko wa nia swo jej ofe r ty w taki spo sób, aby zna laz³a
ona pra kty cz ne za sto so wa nie w go spo da r ce przy nosz¹c przed siê bio r com wy mier -
ne ko rzy œci w po sta ci zy sków z tytu³u pro wa dzo nej dzia³al no œci oraz umo ¿ li -
wiaj¹c jej rozwój.

 2. Re fo r ma szko l ni c twa wy ¿sze go

Sy stem szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce w okre sie osta t nie go dwu dzie sto le cia
pod le ga bar dzo isto t nym zmia nom o cha ra kte rze pro gra mo wym i organiza -
cyjno-in stytucjo nal nym. Zmia ny te za pocz¹tko wa³a Usta wa z 12 wrze œ nia 1990 r. 
o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU nr 65, poz. 386 z póŸn. zm.), któ ra ure gu lo wa³a
ca³okszta³t kwe stii zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem ucze l ni wy ¿szych. Na pod -
sta wie prze pi sów tej usta wy za czê to two rzyæ i roz wi jaæ ucze l nie nie pub li cz ne. Do
1990 r. ist nia³y wy³¹cz nie pa ñ stwo we szko³y wy ¿sze. Zmia ny w sy ste mie
kszta³ce nia wpro wa dzo ne ustaw¹, da³y mo ¿ li woœæ stu dio wa nia na stu diach
dzien nych, za ocz nych, wie czo ro wych i ekste rni sty cz nych. Dwu sto p nio wy sy -
stem kszta³ce nia umo ¿ li wi³ kon tynu o wa nie na uki po uko ñ cze niu stu diów li cen -
cja c kich lub in ¿y nie r skich na studiach drugiego stopnia, czyli studiach
magisterskich, okreœlanych jako studia magisterskie uzupe³niaj¹ce. 

Ko le j ne wa ¿ ne zmia ny w sy ste mie szko l ni c twa wy ¿sze go wpro wa dzi³a Usta wa 
z 26 cze r w ca 1997 r. o wy ¿szych szko³ach za wo do wych (DzU nr 96, poz. 590
z póŸn. zm.). Usta wa ta stwo rzy³a pod sta wy pra w ne do zak³ada nia wy ¿szych
szkó³ za wo do wych przy go to wuj¹cych stu den tów do wy ko ny wa nia kon kre t nych
za wo dów, uzy skuj¹cych tytu³ zawodowy licencjata lub in¿yniera. 

Wa ¿ ny krok w kie run ku uporz¹dko wa nia szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce po -
czy ni³a Usta wa z 27 li pca 2005 r. Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU z 2012 r.
poz. 572 z póŸn. zm.), któ ra za czê³a obo wi¹zy waæ od 2005 r. Usta wa ta po³¹czy³a
za gad nie nia uno r mo wa ne wcze œ niej w usta wie z 12 wrze œ nia 1990 r. o szko l ni c -
twie wy ¿szym oraz w usta wie z 26 cze r w ca 1997 r. o wy ¿szych szko³ach za wo do -
wych. Uno r mo wa nia za wa r te w usta wie maj¹ na celu do sto so wa nie pol skie go sy -
ste mu edu kacy j ne go do stan dar dów œwia to wych, a w szcze gó l no œci eu ro-
pe j skich1.

Do roz wo ju ilo œcio we go i ja ko œcio we go szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce przy -
czy ni³o siê pod pi sa nie 19 cze r w ca 1999 r. Stra te gii Bo lo ñ skiej przez mi ni strów
edu ka cji 29 pañstw eu ro pe j skich, w tym Pol skê. Wœród naj istot nie j szych zmian
po czy nio nych w tym za kre sie na le ¿y wy mie niæ: wpro wa dze nie trzech sto p ni
kszta³ce nia oraz pro ce dur oce ny ja ko œci, jak te¿ wdro ¿e nie obli gato ry j nie od
1 sty cz nia 2007 r. sy ste mu trans fe ru pun któw kre dy to wych ECTS (Eu ro pe an
Cre dit Trans fer and Ac cu mu la tion Sy stem) od po wia daj¹cych efe ktom kszta³ce -
nia. Za sa dy i spo sób sto so wa nia pun któw ECTS okre œla Roz porz¹dze nie Mi ni -
stra Na uki i Szko l ni c twa Wy ¿sze go. Obe c nie obo wi¹zuje Roz porz¹dze nie z 14 wrzeœ -
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nia 2011 r. w spra wie wa run ków i try bu prze no sze nia osi¹gniêæ stu den ta (DzU
z 2011 r. nr 201, poz. 1187). Nowe pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym umo ¿ li wi³o
prze no sze nie i uz na wa nie wy ni ków osi¹gniê tych przez stu den ta w ucze l ni ma cie -
rzy stej oraz poza ucze l ni¹ ma cie rzyst¹, w tym w ucze l niach za gra ni cz nych. Zmia -
ny te po zy ty w nie wp³ywaj¹ na umiê dzyna rodo wia nie szko l ni c twa wy ¿sze go.
Umo ¿ li wiaj¹ one miê dzy in ny mi roz wój mo bi l no œci stu den tów i pra co w ni ków,
np. w ra mach pro gra mu Era s mus.

Pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej re a li zuj¹ od 2010 r. now¹ stra te giê
roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej „Eu ro pa 2020. Stra te gia na rzecz inte li gent ne go
i zrów nowa ¿o ne go roz wo ju sprzy jaj¹cego w³¹cze niu spo³ecz ne mu” (Eu ro pe
2020: a stra te gy for smart, su sta ina b le and in clu si ve growth, COM (2010) 2020,
Brus sels, 3.3.2010)2. Jest ona kon ty nu acj¹ oraz roz wi niê ciem Stra te gii Li z bo ñ -
skiej rea li zo wa nej przez Uniê Eu ro pejsk¹ w la tach 2000–2010. Stra te gia ta ma
szcze gó l ne zna cze nie w ob li czu ist niej¹cych trud no œci spo wo do wa nych przez
œwia to wy kry zys fi nan so wy, któ ry wywo³a³ re ce sjê oraz w sy tu a cji wy stê puj¹cych
pro ble mów zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem stre fy euro. W okre sie kry zy su
w spo sób wy ra Ÿ ny uja w ni³y siê s³abo œci go spo dar ki i fi nan sów Unii Eu ro pe j skiej. 
W osta t nim cza sie spo tê go wa³y siê rów nie¿ ba rie ry roz wo ju Wspól no ty. Zo sta³y
one wywo³ane przez po stê puj¹c¹ glo ba li za cjê, de fi cyt za so bów na tu ra l nych oraz
sta rze nie siê spo³eczeñstw zachod nioeu rope j skich. Ko mi sja Eu ro pe j ska jako
dzia³ania pro roz wo jo we uz na je ra dy ka l ne zmia ny, któ re po win ny wyjœæ na prze -
ciw wspó³cze s nym ba rie rom roz wo ju Wspól no ty. Zmia ny te sta wiaj¹ na bu do wê
inno wa cy j nej, eko lo gi cz nej oraz przy ja z nej spo³ecze ñ stwu go spo dar ki. Stra te gia
Eu ro pa 2020 wska zu je na trzy wza je m nie ze sob¹ powi¹zane prio ry te ty3: 
1) roz wój inte li gen t ny: roz wój go spo dar ki opa r tej na wie dzy i in no wa cji;
2) roz wój zrów no wa ¿o ny: wspie ra nie go spo dar ki efe kty w niej ko rzy staj¹cej z za so -

bów, bar dziej przy ja z nej œro do wi sku i bar dziej kon ku ren cyj nej;
3) roz wój sprzy jaj¹cy w³¹cze niu spo³ecz ne mu: wspie ra nie go spo dar ki o wy so kim

po zio mie za trud nie nia, za pe w niaj¹cej spó j noœæ spo³eczn¹ i te ry to rialn¹.
Jed nym z nad rzêd nych ce lów stra te gii Eu ro pa 2020, któ re za pre zen towa no

w ta be li 1 jest osi¹gniê cie in wes ty cji w ba da nia i roz wój w wy so ko œci 3% PKB
Unii (w Pol sce 1,7%). 

Grun town¹ re fo r mê na uki w Pol sce przy niós³ pa kiet sze œciu ustaw pod zbio -
row¹ nazw¹ „Bu du je my na wie dzy – re fo r ma na uki dla roz wo ju Pol ski”, któ ry
wszed³ w ¿y cie od 1 paŸ dzie r ni ka 2010 r.4. Pa kiet ten obe j mu je: Prze pi sy wpro wa -
dzaj¹ce usta wy re fo r muj¹ce sy stem na uki oraz usta wy o za sa dach fi nan so wa nia
na uki, Pol skiej Aka de mii Nauk, In sty tu tach Ba da w czych, Na ro do wym Cen trum 
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2 Nowa Stra te gia Roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej Eu ro pa 2020, Po rtal In te gra cji i Roz wo ju, http://euro -
pej skipo r tal.eu /id17.html.

3  EUROPA 2020. Stra te gia na rzecz inte li gent ne go i zrów nowa ¿o ne go roz wo ju sprzy jaj¹cego
w³¹cze niu spo³ecz ne mu. Ko mu ni kat Ko mi sji Eu ro pe j skiej, Bru kse la, 3.3.2010, http://eu r - lex.eu ro -
pa.eu/Le xU ri Serv/ Le xU ri Serv. do?uri =COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, s. 5.

4 Re fo r ma na uki, MNiSW, http://www.na uka.gov.pl/na uka/refo rma- na u ki/.



Ba dañ i Roz wo ju oraz Na ro do wym Cen trum Na uki. Na pod sta wie tego pa kie tu
ustaw wpro wa dzo no nowy spo sób fi nan so wa nia ba dañ na uko wych oraz zmie nio -
no kry te ria wyko rzy sty wa nia œro d ków fi nan so wych na ba da nia. Ce lem pa kie tu
jest rów nie¿ stwo rze nie wa run ków do wspó³pra cy na uki z go spo dark¹.

Ta be la 1. Cele krajo we przed sta wio ne przez Pol skê w ra mach stra te gii „Eu ro pa 2020”

Cele pañstw cz³on ko wskich Pol ska5 Unia Eu ro pe j ska

Sto pa za trud nie nia (w %) Zwiê ksze nie wska Ÿ ni ka za trud nie nia osób
w wie ku 20–64 lata do co naj mniej 71%

75%

Ba da nia i roz wój w % PKB Osi¹gniê cie po zio mu nak³adów
na dzia³al noœæ B+R rów ne go 1,7%

3%

Cele do tycz¹ce ogra ni cze nia
emi sji CO2

Zmnie j sze nie zu ¿y cia ene r gii pie r wo t nej
o 13,6 Mtoe 

–20% (w sto sun ku do
po zio mów z 1990 r.)

Przed wcze s ne za ko ñ cze nie
na uki (%)

Zmnie j sze nie do 4,5% od se t ka m³od zie ¿y nie -
kon ty nu uj¹cej na uki w wie ku 18–24 lat

z wy kszta³ce niem co naj wy ¿ej gimnazjalnym

10%

Wy kszta³ce nie wy ¿sze (w %) Zwiê ksze nie do 45% od se t ka osób w wie ku od
30–34 lat po sia daj¹cych wy ¿sze wy kszta³cenie

40%

Zmnie j sze nie li cz by lud no œci
za gro ¿o nej ubó stwem lub
wy klu cze niem spo³ecz nym

(w li cz bie osób)

1 500 000 20 000 000

Od 1 paŸ dzie r ni ka 2011 r. wesz³a w ¿y cie Usta wa z 18 ma r ca 2011 r. o zmia nie
usta wy Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym, usta wy o sto p niach na uko wych i ty tu le
na uko wym oraz o sto p niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw (DzU nr 84, poz. 455). Usta wa ta wpro wa dzi³a zmia ny, któ re zwiê k -
szy³y au to no miê pro gra mów szkó³ wy ¿szych po przez li k wi da cjê cen tra l nych sy -
ste mów i pro gra mów kszta³ce nia. Zwiê kszo no swo bo dê ucze l niom w za kre sie
two rze nia no wych, au to rskich kie run ków stu diów. Ponad to do pol skie go sy ste -
mu szko l ni c twa wpro wa dzo no Krajo we Ramy Kwa li fi ka cji, dziê ki cze mu dy p lo -
my wy da wa ne przez pol skie ucze l nie bêd¹ mog³y byæ po rów ny wa ne z dy p lo ma -
mi ucze l ni za gra ni cz nych. W ra mach re fo r my szko l ni c twa wy ¿sze go wpro wa -
dzo ny zo sta³ ta k ¿e tryb kon ku r so wy przy kwa li fi ka cji na stu dia do kto ran c kie
oraz na wszy stkie sta no wi ska nauko wo-dy dakty cz ne na ucze l niach. Zmia nie uleg³y
za sa dy po dej mo wa nia lub kon tynu o wa nia do dat ko we go za trud nie nia przez na -
uczy cie li aka de mi c kich, przez co ogra ni czo no wie lo eta to woœæ na uczy cie li aka de -
mi c kich. Zno weli zo wa na 1 paŸ dzie r ni ka 2011 r. Usta wa Pra wo o szko l ni c twie
wy ¿szym wpro wa dzi³a obo wi¹zek do ko ny wa nia nie rza dziej ni¿ raz na dwa lata
okre so wej oce ny wszy stkich na uczy cie li aka de mi c kich w za kre sie dzia³al no œci
na uko wej, dy da kty cz nej i orga niza cy j nej. 

Po œród wa ¿ nych ce lów wpro wa dze nia re fo r my na le ¿y rów nie¿ wy mie niæ
zwiê ksze nie in te gra cji ucze l ni z oto cze niem spo³eczno -go spoda r czym po przez
mo ¿ li woœæ kszta³ce nia przy udzia le pra co da w cy b¹dŸ te¿ na jego zle ce nie. Pro gra -
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my stu diów o pro fi lu pra kty cz nym mog¹ byæ two rzo ne przy udzia le osób re pre -
zen tuj¹cych or ga ni za cje spo³ecz ne, go spo da r cze i pu b li cz ne. Ucze l nie zo sta³y zo -
bo wi¹zane do moni to ro wa nia lo sów za wo do wych ab so l wen tów, co powinno
u³atwiæ dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Obe c nie do da t ko we fi nan so wa nie szko l ni c twa wy ¿sze go w wiê kszym sto p niu
za le ¿y od ja ko œci kszta³ce nia stu den tów oraz ja ko œci pro wa dzo nych ba dañ na -
uko wych. Wpro wa dzo ne zmia ny umo ¿ li wiaj¹ po zy ski wa nie œro d ków fi nan so -
wych w dro dze kon ku r sów za rów no przez ucze l nie pu b li cz ne jak i nie pub li cz ne.
Do da t ko we œro d ki mog¹ otrzy maæ naj le p sze jed no stki, któ re uzy ska³y sta tus
Krajo wych Na uko wych Oœro d ków Wiod¹cych6.

W ra mach re fo r my sy ste mu szko l ni c twa wy ¿sze go w ce lach stabi liza cy j nych
od roku 2012/2013 zo sta³y okre œlo ne li mi ty przy jêæ na stu dia. Ucze l nie mog¹ jed -
nak wnio sko waæ o zwiê ksze nie li mi tu przy jêæ stu den tów na dany rok
akademicki.

3. Sy tu a cja na ryn ku szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce

Sy stem szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce sk³ada siê z ucze l ni pu b li cz nych i nie -
pub li cz nych. Obe c nie w Pol sce fun kcjo nu je ogó³em 470 ucze l ni: 132 ucze l nie
pu b li cz ne (w tym 2 ucze l nie s³u¿b pa ñ stwo wych nad zo ro wa nych przez Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych: Wy ¿sza Szko³a Po li cji w Szczy t nie i Szko³a G³ówna
S³u¿by Po ¿a r ni czej) oraz 338 ucze l ni nie pub li cz nych. W ucze l niach tych kszta³ci 
siê oko³o 2 mi lio nów stu den tów. Pol ska osi¹ga je den z naj wy ¿szych na œwie cie
wska Ÿ ni ków sko la ry za cji oraz naj wiêksz¹ li cz bê in sty tu cji szko l ni c twa wy ¿sze go
w Eu ro pie7. 

Z wy kre su 1 wy ni ka, ¿e do 2011 r. w Pol sce su kce sy w nie przy by wa³o szkó³
wy ¿szych. Od 1991 r. po wstaj¹ ucze l nie nie pub li cz ne i od tego roku w ko le j nych
la tach na stê pu je wzrost ich li cz by. Od 2010 r. za czy na ma leæ li cz ba uczelni
niepublicznych.

Dane za pre zen towa ne na wy kre sie 2 po ka zuj¹, ¿e w ko le j nych la tach ro œ nie
li cz ba ab so l wen tów szkó³ wy ¿szych. Taki stan rze czy wy ni ka z tego, ¿e oso by
uro dzo ne w la tach, kie dy by³ wy¿ demo gra fi cz ny, obe c nie koñcz¹ stu dia wy ¿sze.
To po wo du je, ¿e sta le przy by wa ab so l wen tów koñcz¹cych stu dia wy ¿sze.

Z wy kre su 2 wy ni ka, ¿e od roku aka demi c kie go 1990/1991 do roku aka demi c -
kie go 2011/2012 li cz ba stu den tów w Pol sce wzros³a pra wie piê cio kro t nie, a li cz ba 
ab so l wen tów pra wie dzie wiê cio krot nie. Pocz¹wszy od roku aka demi c kie go
2005/2006, kie dy li cz ba stu den tów osi¹gnê³a naj wy¿sz¹ wa r toœæ (1953,8 tys.),
w ko le j nych la tach na stê pu je sy ste maty cz ny spa dek ogó l nej li cz by kszta³c¹cych
siê stu den tów. W ci¹gu osta t nich sze œciu lat ich li cz ba zmnie j szy³a siê o 9,71%, tj.
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o 189,8 tys. osób. Stan ten zo sta³ spo wo do wa ny zmia na mi demo gra ficz ny mi, któ -
re po wo duj¹, ¿e jest co raz mniej kan dy da tów na studia wy¿sze. W ostatnich
latach maleje liczba ludnoœci w wieku 19–24 lat.

W roku aka de mi c kim 2011/2012 w 4608 szko³ach wy ¿szych wszy stkich ty pów
kszta³ci³o siê 1764,1 tys. stu den tów9. W po rów na niu z ro kiem po prze dnim li cz ba
stu den tów kszta³c¹cych siê w tych szko³ach zma la³a o 4,2%. Wœród 460 szkó³
wy¿ szych (³¹cz nie ze szko³ami re so r tów ob ro ny na ro do wej oraz spraw we wnê trz -
nych), 132 by³y ucze l nia mi pub li cz ny mi, w któ rych kszta³ci³o siê  1245,9 tys.
osób (70,6% ogó³u stu den tów), w tym 317,9 tys. osób na pie r wszym roku stu -
diów). W sto sun ku do roku ubieg³ego li cz ba stu den tów kszta³c¹cych siê w ucze l -
niach pu b li cz nych zma la³a o 1,2% (tj. o 15,3 tys. osób).

Na pocz¹tku roku aka demi c kie go 2011/2012 fun kcjo no wa³o 328 ucze l ni nie -
pub li cz nych, w któ rych kszta³ci³o siê 518,2 tys. stu den tów (tj. 29,4% ogó³u stu den -
tów), w tym 117,1 tys. osób stu dio wa³o na pie r wszym roku stu diów. W po rów na niu 
z ro kiem po prze dnim li cz ba ucze l ni nie pub li cz nych nie zmie ni³a siê, zma la³a zaœ
li cz ba m³od zie ¿y stu diuj¹cej w tych szko³ach o 10,7% (tj. o 61,9 tys. osób).  

Ma lej¹ca  li cz ba stu den tów przy jed no cze œ nie ni skiej li cz bie uro dzeñ po wo -
du je sta rze nie siê spo³ecze ñ stwa oraz po stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny i na le¿¹ do
naj bar dziej znacz¹cych sym pto mów kry zy su edu ka cji w Pol sce. Ni ska li cz ba uro -
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Wy kres 1. Li cz ba szkó³ wy ¿szych w Pol sce w la tach 1990–2012

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.

8 Li cz ba nie uw z glêd nia ucze l ni, w któ rych w li sto pa dzie 2011 r. nie by³o stu den tów ani ab so l wen -
tów.

9 Szko³y wy ¿sze…, Wa r sza wa 2012, s. 25–30.



dzeñ nie gwa ran tu je ju¿ od ponad 20 lat pro stej za stê powa lno œci po ko leñ. Od
1989 r. w Pol sce utrzymuje siê okres depresji urodzeniowej.

Na zmnie j sza nie siê li cz by osób stu diuj¹cych mo¿e mieæ rów nie¿ wp³yw
wpro wa dze nie przez Usta wê Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym obo wi¹zku po bie ra -
nia op³at od stu den tów stu diuj¹cych na dru gim i ko le j nych kie run kach stu diów,
w sy tu a cji pog³êbiaj¹cego siê kry zy su sku t kuj¹cego ob ni ¿e niem siê sto py ¿y cio -
wej wiê kszo œci Po la ków. Do ob ni ¿e nia zain tere so wa nia stu dia mi wy ¿szy mi przy -
czy ni³a siê rów nie¿ mnie j sza ch³on noœæ ryn ku, po go r sze nie siê sta nu go spo dar ki
oraz spo wo l nie nie PKB. Zgod nie z pro gno za mi In sty tu tu Nauk Eko no mi cz nych 
PAN, sy tu a cja na ryn ku pra cy ci¹gle siê po ga r sza. Bez ro bo cie jest naj wy ¿sze od
sze œciu lat, a na pocz¹tku bie¿¹cego roku sto pa bez ro bo cia reje stro wa ne go prze -
kro czy³a 14%. Na ko niec roku prze wi du je siê, ¿e sto pa bez ro bo cia reje stro wa ne go 
wy nie sie 14,2%10. W okre sie od pocz¹tku kry zy su w 2008 r. zwiê kszy³o siê
niedopasowanie strukturalne na polskim rynku pracy, a wzrost bezrobocia ma
charakter nie tylko cykliczny, ale i strukturalny. 

Spo wo l nie nie pol skiej go spo dar ki za uwa ¿a l ne od 2009 r. jest g³ów nie sku t -
kiem po tê ¿ nej re ce sji w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych. Naj bar dziej do tkniê ci 
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îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.

10 In sty tut Nauk Eko no mi cz nych Pol skiej Aka de mii Nauk: Go spo dar ka Pol ski. Pro gno zy i Opi nie,
Ra port Nr 22 maj 2013. Wy daw ni c two Key Text sp. z o.o. Wa r sza wa 2013, s. 9, 21–23.



bez ro bo ciem i nie do bo rem miejsc pra cy wsku tek ogól no œwia to wej re ce sji s¹ lu -
dzie m³odzi. W 2011 r. œred ni od se tek osób nieza tru d nio nych, nie uczê sz cza -
j¹cych do szko³y i nie ucze st nicz¹cych w szko le niach (NEET) w gru pie wie ko wej
15–29 lat w kra jach OECD wy niós³ 16%, zaœ wœród osób w wie ku 25–29 lat
osi¹gn¹³ 20%11. 

Obe c nie du¿y wp³yw na polsk¹ go spo dar kê ma rów nie¿ trwaj¹ca re ce sja
w stre fie euro. Wed³ug da nych Eu ro sta tu, w maju 2013 r. sto pa bez ro bo cia wœród
m³od zie ¿y po ni ¿ej 25. roku ¿y cia w ca³ej Unii Eu ro pe j skiej wy nios³a 23,1%. Naj -
ni ¿ sze bez ro bo cie jest w Nie mczech, Au strii i Ho lan dii 7,6–10,6%. Naj wy ¿sze
bez ro bo cie jest w Gre cji (59,2%), w Hi sz pa nii (56,5%) oraz w Po rtu ga lii (42,1%)12. 
Wed³ug da nych Eu ro sta tu stopa bezrobocia w Polsce wynios³a w maju 10,7%.

W celu roz wi¹za nia pro ble mu bez ro bo cia Ko mi sja Eu ro pe j ska za le ca po -
szcze gó l nym krajom – w ra mach pa kie tu na rzecz za trud nie nia m³od zie ¿y – po -
dej mo wa nie dzia³añ gwa ran tuj¹cych, ¿e ka ¿ dy m³ody cz³owiek otrzy ma do brej
ja ko œci ofe r tê pra cy, usta wi cz ne kszta³ce nie i szko le nie za wo do we, ofe r tê pra kty -
ki lub sta ¿u w ci¹gu czte rech mie siê cy od mo men tu utra ty pra cy lub uko ñ cze nia
for ma l ne go kszta³ce nia13.

Zgod nie z prze widy wa nia mi INE PAN, rok 2013 bê dzie dla pol skiej go spo -
dar ki ro kiem wy ra Ÿ nej de ko niun ktu ry go spo da r czej, a te m po wzro stu go spo dar -
cze go wy nie sie oko³o 1,5%, czy li bê dzie naj ni ¿ sze od ponad dzie siê ciu lat14. Ist -
nie je ponad to ryzyko narastania d³ugu publicznego.

Wy ni ki pro gno zy przed sta wio nej w ra po r cie „Hi g her Edu ca tion to 2030”,
w la tach 2005–2020 sy g na li zuj¹, ¿e na sku tek zmian demo gra fi cz nych (przy in -
nych czyn ni kach nie zmie nio nych) li cz ba stu den tów w Pol sce mo¿e spaœæ o ok.
45%. Ra port pro gno zu je, ¿e w ¿ad nym z prze anali zo wa nych przez OECD kra jów, 
pro cen to wy uby tek li cz by stu den tów w wy ni ku zmian demo gra fi cz nych nie bê -
dzie tak du¿y jak w Pol sce15.

Obe c nie ucze l nie wy ¿sze dzia³aj¹ w wa run kach si l nej kon ku ren cji miê dzy
ucze l nia mi o za siê gu œwia to wym. Taki stan rze czy spo wo do wa³a m.in. po stê -
puj¹ca glo ba li za cja, mo ¿ li woœæ ³atwe go do stê pu do in fo r ma cji oraz dy na mi cz ny
jej przep³yw w ob rê bie ca³ego œwia ta. W ten spo sób sta³y siê do stê p ne dla stu den -
tów ofe r ty us³ug edukacyjnych renomowanych uczelni z ca³ego œwiata.
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11 OECD Mul ti lin gu al Sum ma ries Edu ca tion at a Glan ce 2013. OECD In di ca tors Sum ma ry in Po -
lish, http://www.oecd.org/edu/eag- 201 3 - sum-pl.pdf.

12 http://epp.eu ro stat.ec.eu ro pa.eu/sta ti stics_ex p la i ned/in dex.php/Unem p lo y ment_sta ti stics.
13 Ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Rady Eu ro pe j skiej, Euro pe j skie go Ko -

mi te tu Eko nomi czno - Spo³ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów, Pra cuj¹c wspó l nie na rzecz m³odych Euro pe j -
czy ków, Ko mi sja Eu ro pe j ska, Bru kse la, dnia 19.6.2013 r., COM (2013) 447 fi nal, yo uth_pl.pdf.

14 Go spo dar ka …, op. cit., s. 12.
15 Ernst&Yo ung, In sty tut Ba dañ nad Go spo dark¹ Ryn kow¹ (2009), Uwa run ko wa nia przysz³ego

roz wo ju szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce: glo ba li za cja, de mo gra fia i zmia ny spo³eczno -go spoda r cze,
s. 28. Po zy ska no z: http://www.na uka.gov.pl/fi le a d min/user_up lo ad/Fi nan so wa nie/fun du sze_eu ro pe j -
skie/PO_KL/Pro je kty_sy ste mo we/20100727_Etap_2_uwa run ko wa nia_roz wo ju_SW_glo ba li za cja__
de mo gra fia_i_zmia ny.pdf.



In nym czyn ni kiem po wo duj¹cym siln¹ kon ku ren cjê na ryn ku us³ug edu ka cyj -
nych jest du¿y kry zys demo gra fi cz ny, o któ rym wspo mnia no wcze œ niej. Ucze l nie 
s¹ zmu szo ne  wa l czyæ o stu den ta. Po stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny przy czy nia siê
do ob ni ¿e nia po zio mu sko la ry za cji w Pol sce w po rów na niu do wcze œ nie j szych
lat. W ko le j nych la tach pro gno zu je siê da l sze, zna cz ne zmnie j sze nie li cz by stu -
diuj¹cych. Ni¿ demo gra fi cz ny mo¿e do pro wa dziæ do ko nie cz no œci za mkniê cia
nie któ rych kie run ków czy na wet za mkniê cia dzia³al no œci przez wie le ucze l ni
z przy czyn eko no mi cz nych. Naj bar dziej za gro ¿o ne s¹ ucze l nie nie pub li cz ne,
szcze gó l nie te mnie j sze, dla któ rych ka ¿ de zmnie j sze nie wp³ywu op³at za us³ugi
edu ka cy j ne mo¿e spo wo do waæ po wa ¿ ne pro ble my fi nan so we. Ucze l nie pu b li cz ne
rów nie¿ znacz¹co od czu³y ni¿ demo gra fi cz ny, gdy¿ bar dzo zma la³a w nich li cz ba
stu den tów na stu diach nie sta cjona r nych.

W sy tu a cji g³êbo kie go kry zy su demo gra ficz ne go ucze l nie zmu szo ne s¹ wy pra -
co waæ op ty ma l ne stra te gie dzia³ania umo ¿ li wiaj¹ce im prze trwa nie. Z po wo du
po stê puj¹cego ni¿u demo gra ficz ne go wie le ucze l ni nie wy ko rzy stu je zna ko mi tej
in fra stru ktu ry, jak rów nie¿ sal dy da kty cz nych, ja ki mi dys po nu je, co pod wy ¿sza
ko szty kszta³ce nia przy pa daj¹ce na jed ne go stu den ta. Wy so kie jed no stko we ko -
szty kszta³ce nia ob ni ¿aj¹ po zy cjê kon ku ren cyjn¹ ucze l ni na ryn ku. W celu le p -
sze go do pa so wa nia swo jej ofe r ty edu ka cy j nej do zg³asza ne go po py tu, któ ry ci¹gle 
siê zmie nia, za cho dzi ko nie cz noœæ po dej mo wa nia przez ucze l nie wspó³pra cy
z prze dsiê bior ca mi. Si l ne zo rien to wa nie siê na po trze by przed siê bio r ców w za -
kre sie dzia³al no œci go spo da r czej w da nym re gio nie mo¿e byæ szans¹ na
uruchomienie nowych kierunków oraz specjalnoœci. Obecnie obserwuje siê
wzrost zainteresowania naukami technicznymi i œcis³ymi. 
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Wy kres 3. Pro gno za li cz by stu den tów w latach 2015, 2020 i 2025 w wy bra nych kra jach OECD,
przy za³o¿e niu sta³ej sto py par ty cy pa cji (2005=100)

îród³o: [7].



 4. Nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce

Pol ska jest kra jem, w któ rym nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze s¹ zbyt ni skie.
Wy ni ka to z da nych opra co wa nych przez OECD [10]. Po mi mo i¿ wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze li czo ne w od nie sie niu do PKB jest zbli ¿o ne do œred niej kra -
jów OECD, to bior¹c pod uwa gê li cz bê kszta³c¹cych siê stu den tów, po ziom wy -
da t ków na stu den ta sy tu u je Pol skê na jed nym z osta t nich miejsc w Eu ro pie16.

Wy so koœæ wy da t ków na szko l ni c two wy ¿sze w kra jach OECD jako % PKB
przed sta wio no na wy kresie 4.

Wy so koœæ nak³adów na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce w la tach 2000–2012
w wa r to œciach no mi na l nych oraz w re la cji do PKB przed sta wio no w ta be li 2.

Ta be la 2. Wy so koœæ wy da t ków pu b li cz nych na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce oraz PKB
w la tach 2000–2012

Lata

Pro dukt
krajo wy
brut to

(w mln z³)

Wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bu d¿e tu
pa ñ stwa

bu d¿e tu jed no stek
sa morz¹du

tery to rial ne go

³¹cz nie ze
œro d ków

pu b li cz nych

2000 744 378 5 326,70 20,4 5 347,10 0,72

2001 779 564 6 370,70 32,6 6 403,30 0,82

2002 808 578 6 829,60 38,6 6 868,20 0,85

2003 843 156 7 049,20 28,2 7 077,40 0,84

2004 924 538 8 822,30 31,9 8 854,20 0,96

2005 983 302 9 676,50 76,8 9 753,30 0,99

2006 1 060 031 9 888,70 122 10 010,70 0,94

2007 1 176 737 10 701,40 143,5 10 844,90 0,92

2008 1 275 432 11 091,00 100 11 191,00 0,88
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Wy kres. 4. Wy da t ki na in sty tu cje szko l ni c twa wy ¿sze go w kra jach OECD
jako % PKB (2010 r.)

îród³o: [10].

16 Edu ca tion at a Glan ce 2013: OECD In di ca tors, Ta b le B1.1a, s. 176. http://www.oecd.org/edu/
eag2013%20% 28eng%29—FINAL%2020%20Ju ne%202013.pdf.



Lata

Pro dukt
krajo wy
brut to

(w mln z³)

Wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bu d¿e tu
pa ñ stwa

bu d¿e tu jed no stek
sa morz¹du

tery to rial ne go

³¹cz nie ze
œro d ków

pu b li cz nych

2009 1 344 383 11 654,50 197 11 851,50 0,88

2010 1 416 585 11 722,40 70,2 11 792,60 0,83

2011 1 523 245 12 009,20 72,8 12 082,00 0,79

2012 1 595 300 12 606,70 50 12 656,70 0,79

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS oraz Krajo we go Pro gra mu Re form 2020,
aktu a li za cja 2013/2014 przy jê te go przez Radê Mi ni strów 30 kwie t nia 2013 r., s. 8, http://ec.eu ro pa.eu/eu -
ro pe2020/pdf/nd/nrp2013 _po land_pl.pdf.

Ana li za po wy ¿szych da nych wy ka zu je, ¿e od 2005 r. na stê pu je sy ste maty cz ny
spa dek nak³adów pu b li cz nych na szko l ni c two wy ¿sze w od nie sie niu do PKB co
przed sta wio no na wykresie 5. 

Ni ¿ sze nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze przy czy niaj¹ siê do po ga r sza nia sta nu
in fra stru ktu ry dy da kty cz nej i ba da w czej ucze l ni. Od 2010 r. brak jest dofi nan so -
wa nia ba dañ w³as nych, a œro d ki na ba da nia sta tu to we roz dzie la ne s¹ wed³ug
kate go ry za cji na uko wej jed no stek. Po zy ski wa nie œro d ków na pro je kty badawcze
i rozwojowe odbywa siê w drodze konkursów.

Wed³ug da nych sta ty sty cz nych GUS, w la tach 2007–2011 od no to wa no wzrost 
udzia³u nak³adów we wnê trz nych w Pol sce na ba da nia i roz wój w PKB o 0,2%,
wo bec spa d ku o 0,07% w la tach 2001–200617. Wska Ÿ nik nak³adów we wnê trz nych
na B+R do PKB wyniós³ w 2011 r. 0,77%.
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Wy kres 5. Nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze w la tach 2000–2012

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.

17 Na uka i te ch ni ka w Pol sce w 2011 roku, GUS, Wa r sza wa 2012, tab. 1, str. 49.



W 2010 r. Pol ska za j mo wa³a 20 po zy cjê wœród kra jów Unii Eu ro pe j skiej pod
wzglê dem wie l ko œci wska Ÿ ni ka in ten syw no œci prac B+R, któ ry by³ 2,7 razy ni ¿ -
szy ni¿ dla ca³ej Unii Eu ro pe j skiej. Wed³ug wstê p nych da nych za 2011 r. in ten syw -
noœæ prac B+R w Pol sce w sto sun ku do UE-27 jest ni ¿ sza o 1,26%. Wska Ÿ nik 3%
osi¹gnê³a je dy nie Fin lan dia, Szwe cja i Da nia. W Pol sce wska Ÿ nik ten nie prze -
kro czy³ 1%. 
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Wy kres 6. Wska Ÿ nik in ten syw no œci prac B+R (GERD/PKB) w wy bra nych kra jach Eu ro py

îród³o: [17].



Dzia³al noœæ badaw czo- rozwo jo wa by³a fi nan so wa na w 2011 r. g³ów nie z bu -
d¿e tu pa ñ stwa (6,5 mld z³). W se kto rze szko l ni c twa wy ¿sze go œro d ki po chodz¹ce
z bu d¿e tu pa ñ stwa wy no si³y 45,6%, w tym w szko³ach pu b li cz nych 43,9%.
W 2011 r. nast¹pi³ wzrost udzia³u w fi nan so wa niu B+R przed siê biorstw o 3,7%
do po zio mu 2,9 mld z³, co sta no wi³o 28,1% wszy stkich nak³adów. Œro d ki po zy -
ska ne z za gra ni cy sta no wi³y 13,4% wszy stkich nak³adów (1,2 mld z³), œro d ki
szkó³ wy ¿szych 2,4% (0,3 mld z³)18.

Œro d ki asy g no wa ne przez rz¹d na ba da nia i pra ce roz wo jo we w 2011 r. wy -
nios³y 6719,0 mln z³ i sta no wi³y one 0,44% PKB. By³y one ni ¿ sze wo bec 2010 r.
(7555,9 mln z³, co wy nios³o 0,53% PKB).

W Pol sce prze zna cza siê zbyt ni skie nak³ady na ba da nia w od nie sie niu do in -
nych kra jów i œred niej w Unii Eu ro pe j skiej. Wy stê pu je ni ski udzia³ se kto ra pry -
wa t ne go w fi nan so wa niu prac badaw czo-ro zwo jo wych w Pol sce. Na to miast
za³o¿e nia opra co wa ne przez rz¹d w 2008 r. wska zuj¹ jako je den z nie zbêd nych
wa run ków prze pro wa dze nia re fo r my sy ste mu na uki i szko l ni c twa wy ¿sze go
wzrost fi nan so wa nia z bu d¿e tu o 0,158% PKB ro cz nie (bez œro d ków z fun du szy
stru ktu ra l nych UE) do ce lo wo do 2013 r.19.

Wy ró ¿ niaj¹c¹ siê w³aœci wo œci¹ fi nan so wa nia na uki w Pol sce na tle miê dzy -
naro do wym jest wy so ki (naj wy ¿szy wœród kra jów OECD i Unii Eu ro pe j skiej)
udzia³ wy da t ków z bu d¿e tu pa ñ stwa na B+R. W la tach 2008–2009 wy no si³ on
oko³o 60%. Œred nia dla pañstw Unii Eu ro pe j skiej wy no si³a 35%, a w kra jach
OECD 30%20. Od 2010 r. nast¹pi³ wzrost fi nan so wa nia na uki œro d ka mi po -
chodz¹cymi ze Ÿró de³ za gra ni cz nych. W la tach 2009–2011 wy so koœæ wy da t ków
bu d¿e tu pa ñ stwa na na ukê w ra mach czê œci 28 wy no si³a: 4 568 222 tys. z³
w 2009 r., 5 890 351,3 tys. z³ w 2010 r., 6 545 396,9 w 2011 r.21.

 5. Wy ni ki fi nan so we w pol skim szko l ni c twie wy ¿szym

Ucze l nie po dej muj¹ wie le dzia³añ w celu do sto so wa nia swo jej dzia³al no œci do
dy na mi cz nie zmie niaj¹cych siê wa run ków oto cze nia oraz spro sta nia œwia to wej
kon ku ren cji. Sta raj¹ siê po zy ski waæ œro d ki fi nan so we dla pro wa dze nia w³as nej
dzia³al no œci, przy stê puj¹c do og³asza nych kon ku r sów czy po przez sprze da¿ wy -
ni ków ba dañ. Sy tu a cja wy ma ga, by zarz¹dza nie fi nan sa mi by³o ra cjo na l ne, a po -
dej mo wa ne dzia³ania przy no si³y odpowiednie osi¹gniêcia i efekty w rea li zo wa -
nych zadaniach.

Z ana li zy da nych zapre zen to wa nych na wy kre sie 7 wy ni ka, ¿e w ko le j nych la -
tach rosn¹ przy cho dy szkó³ wy ¿szych. W po rów na niu z 2000 r. by³y one wy ¿sze
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18 Na uka i te ch ni ka …, GUS, Wa r sza wa 2012, s. 50.
19 Pro jekt za³o¿eñ re fo r my sy ste mu na uki i szko l ni c twa wy ¿sze go, MNiSW, Wa r sza wa 2008, s. 19,

http://www. ue.wroc.pl /p/roz ne/fo l der_mnis.pdf.
20 In fo r ma cja o wy ni kach kon tro li: Wy ko rzy sta nie œro d ków pu b li cz nych na na ukê, NIK,

KNO-4101-08-00/2011, http://www.nik.gov.pl/plik/id.4361.vp.6190.pdf, s. 68.
21 In fo r ma cja o wy ni kach kon tro li Wy ko rzy sta nie œro d ków pu b li cz nych…, op. cit., s. 14.



w 2011 r. o 113,8%. Osi¹gany wy nik fi nan so wy net to spa da po 2009 r. W 2011 r.
by³ on ni ¿ szy w sto sun ku do 2009 r. o oko³o 45%. Mo ¿ na przyj¹æ, ¿e kry zys go -
spo da r czy przy czy ni³ siê do po go r sze nia ren to w no œci sprze da ¿y net to w szko l ni c -
twie wy ¿szym.

Ta be la 3. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata
Przy cho dy

ogó³em
Ko szty ogó³em

Wy nik fi nan so wy
brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 9 528 612,7 8 989 927,3 537 855,30 2 664,90 535 190,40

2001 10 535 454,70 9 914 258,50 621 402,90 3 350,40 618 052,50

2002 10 987 746,2 10 590 911,3 396 873,10 2 208,70 394 664,40

2003 11 691 663,4 11 311 989,5 379 291,50 1 447,10 377 844,40

2004 13 127 245,4 12 798 357,4 328 871,9 2 275,5 326 596,4

2005 14 837 731,8 14 423 809,5 409 656,0 3 050,9 406 605,1

2006 15 465 644,8 15 048 776,1 394 856,4 2 984,6 391 871,8

2007 16 755 366,90 15 912 109,0 825 854,4 4 680,1 821 174,3

2008 17 567 012,1 16 888 036,6 679 219,3 3 801,0 675 418,3

2009 18 613 516,8 17 764 080,0 849 913,6 3 718,1 846 195,5

2010 19 725 961,8 19 078 385,4 647 028,6 2 565,9 644 462,7

2011 20 368 127,9 19 900 714,5 467 906,3 3 277,9 464 628,4

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).

Szko l ni c two wy ¿sze w ob li czu kry zy su fi nan so we go i go spo dar cze go 59

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,0

5 000 000,0

10 000 000,0

15 000 000,0

20 000 000,0

25 000 000,0

Koszty ogó³em

Wynik finansowy brutto

Obci¹¿enia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto 

lata

Przychody ogó³em

ty
si

¹c
e 

z³
ot

yc
h

Wy kres 7. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Na wy kre sie 8 przed sta wio no bar dzo siln¹ za le ¿ noœæ, jaka za cho dzi miê dzy
po no szo ny mi ko szta mi i osi¹ga ny mi przy cho da mi przez ucze l nie w Pol sce. Wa r -
toœæ wspó³czyn ni ka dete r mi na cji dla tych zmien nych jest bli ska 1 i wy no si
0,9981. Wie l koœæ ko sztów dzia³al no œci w wy ra Ÿ nym sto p niu za le ¿y od wie l ko œci
po zy ska nych przy cho dów.

Z wy kre su 9 wy ni ka, ¿e po 2009 r. osi¹gany przez ucze l nie wy nik fi nan so wy
net to w ko le j nych la tach przy bie ra ten den cjê spadkow¹.
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2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 9. Kszta³to wa nie siê wy ni ku fi nan so we go net to w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Ta be la 4. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata Przy cho dy ogó³em Ko szty ogó³em
Wy nik fi nan so wy

brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 8 041 747,7 7 802 570,2 239 057,00 829 238 228,00

2001 8 779 892,30 8 461 803,20 318 254,00 1 218,20 317 035,80

2002 9 092 866,1 8 967 367,2 125 642,90 1 212,70 124 430,20

2003 9 683 948,30 9 560 205,50 123 520,00 691,5 122 828,50

2004 11 017 947,1 10 850 555,9 167 408,2 1 299,1 166 109,1

2005 12 563 040,9 12 339 555,5 219 250,3 935,4 218.314,9

2006 13 011 691,7 12 782 930,6 206 474,1 747,3 205 726,8

2007 14 090 743,1 13 469 746,3 603 614,5 1 656,6 601 957,9

2008 14 790 623,4 14 334 517,0 456 456,4 1 168,5 455 287,9

2009 15 557 163,6 14 970 631,3 587 219,2 1 146,4 586 072,8

2010 16 552 810,4 16 054 342,3 497 876,3 1 467,8 496 408,5

2011 17 190 000,8 16 799 519,5 390 842,3 1 334,3 389 508,0

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).

Po rów nuj¹c wy ni ki fi nan so we ucze l ni pu b li cz nych i nie pub li cz nych, oka zu je
siê, ¿e wy nik fi nan so wy ucze l ni nie pub li cz nych spa da po 2009 r. w szy b szym tem -
pie ni¿ ucze l ni pu b li cz nych. W osta t nich la tach wy nik fi nan so wy net to ucze l ni
nie pub li cz nych uleg³ zna cz ne mu po go r sze niu. Ana li zuj¹c wy ni ki fi nan so we net -
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Wy kres 10. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w pu b li cz nych szko³ach
wy ¿szych w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



to ucze l ni za lata 2000–2011 stwier dza siê, ¿e w 2011 r. w sto sun ku do 2000 r. wy -
nik fi nan so wy net to ucze l ni nie pub li cz nych  jest ni ¿ szy o 74,7%. Na to miast wy -
nik fi nan so wy net to ucze l ni pu b li cz nych w ana lo gi cz nym okre sie wzrós³
o 63,5%, cho cia¿ w osta t nich la tach rów nie¿ ule ga zmnie j sze niu. 

Ta be la 5. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w nie pub li cz nych szko³ach wy ¿szych
w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata
Przy cho dy

ogó³em
Ko szty
ogó³em

Wy nik fi nan so wy
brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 1 486 865,00 1 187 357,10 298 798,30 1 835,90 296 962,40

2001 1 755 562,40 1 452 455,30 303 148,90 2 132,20 301 016,70

2002 1 894 880,10 1 623 544,10 271 230,20 996,00 270 234,20

2003 2 007 715,10 1 751 784,00 255 771,50 755,60 255 015,90

2004 2 109 298,30 1 947 801,50 161 463,70 976,40 160 487,30

2005 2 274 690,90 2 084 254,00 190 405,70 2 115,50 188 290,20

2006 2 453 953,10 2 265 845,50 188 382,30 2 237,30 186 145,00

2007 2 664 623,80 2 442 362,70 222 239,90 3 023,50 219 216,40

2008 2 776 388,70 2 553 519,60 222 762,90 2 632,50 220 130,40

2009 3 056 353,20 2 793 448,70 262 694,40 2 571,70 260 122,70

2010 3 173 151,40 3 024 043,10 149 152,30 1 098,10 148 054,20

2011 3 178 127,10 3 101 195,00 77 064,00 1 943,60 75 120,40

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).
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Wy kres 11. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w nie pub li cz nych szko³ach
wy ¿szych w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Ren to w noœæ net to sprze da ¿y w ucze l niach pu b li cz nych w skra j nych la tach
ba da ne go okre su kszta³towa³a siê na po zio mie: 2,96% i 2,27%, na to miast w ucze l -
niach nie pub li cz nych: 19,97% i 2,36%. Za uwa ¿a siê za tem, ¿e pa nuj¹cy ni¿ demo -
gra fi cz ny, jak te¿ trwaj¹cy kry zys go spo da r czy, ma szcze gó l nie isto t ny wp³yw na
spa dek ren to w no œci ucze l ni nie pub li cz nych. Wska Ÿ ni ki ren to w no œci ucze l ni
nie pub li cz nych zbli ¿y³y siê do po zio mu osi¹ga ne go przez ucze l nie pu b li cz ne.
Z u wa gi na wy stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny oraz pa nuj¹cy na ca³ym œwiecie
kryzys, wskaŸniki te mog¹ w najbli¿szych latach ulec dalszemu spadkowi.

Dane za pre zen towa ne na wy kre sach 12 i 13 wy ka zuj¹, ¿e za cho dzi bar dzo si l -
na za le ¿ noœæ miê dzy po no szo ny mi ko szta mi i osi¹ga ny mi przy cho da mi. Ma to
mie j s ce za rów no w ucze l niach pu b li cz nych, jak i nie pub li cz nych w Pol sce. Wa r -
toœæ wspó³czyn ni ka dete r mi na cji dla tych zmien nych jest bli ska 1. Wspó³czyn -
nik dete r mi na cji w przy pa d ku szkó³ pu b li cz nych wy no si 0,9984, a w przy pa d ku
szkó³ nie pub li cz nych – 0,9935. Wie l koœæ ko sztów dzia³al no œci w wy ra Ÿ nym sto p -
niu za le ¿y od wie l ko œci osi¹ga nych przy cho dów.  

Z ana li zy da nych zapre zen to wa nych na po wy ¿szych wy kre sach wy ni ka, ¿e
w o sta t nich la tach osi¹gany wy nik fi nan so wy przy bie ra po 2009 r. ten den cjê ma -
lej¹c¹ za rów no w ucze l niach pu b li cz nych, jak i nie pub li cz nych. Z uwa gi na
utrzy muj¹c¹ siê re ce sjê go spo darcz¹ oraz pog³êbiaj¹cy siê ni¿ demo gra fi cz ny,
mo ¿ na do mnie my waæ, ¿e ten den cja spa d ko wa mo¿e utrzy my waæ siê w naj bli ¿ -
szych latach, a w szczególnoœci w uczelniach niepublicznych. 
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Wy kres 12. Za le ¿ noœæ miê dzy ko szta mi a przy cho da mi w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 14. Kszta³to wa nie siê wy ni ku fi nan so we go net to w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 13. Za le ¿ noœæ miê dzy ko szta mi a przy cho da mi w nie pub li cz nych szko³ach wy ¿szych
w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



 6. Pod su mo wa nie

Œwia to wy kry zys fi nan so wy i go spo da r czy, maj¹cy swo je od zwier cied le nie
w Eu ro pie, jak i rów nie¿ w Pol sce, wp³yn¹³ na zwiê ksze nie ry zy ka pro wa dzo nej
dzia³al no œci przez ucze l nie wy ¿sze. Ponad to wzra staj¹ce bez ro bo cie oraz trud no -
œci fi nan so we po wo duj¹ mnie j sze zain tere so wa nie stu dia mi wy ¿szy mi. Rosn¹ca
kon ku ren cja na ryn ku us³ug edu ka cy j nych, w ob li czu pog³êbiaj¹cego siê ni¿u
demo gra ficz ne go, stwa rza ko nie cz noœæ ci¹g³ego wzbo ga ca nia przez ucze l nie
ofe r ty edu ka cy j nej i ba da w czej, po pra wy ja ko œci ofe ro wa nych us³ug, otwie ra nia
no wych kie run ków stu diów w jê zy kach ob cych, któ re przy ci¹gnê³yby stu den tów
za gra ni cz nych. Sy tu a cja wy ma ga, aby rea li zo wa ne pro gra my i kie run ki na ucza -
nia by³y zgod ne z wy mo ga mi ryn ku oraz do sto so wa ne do po trzeb stu den tów
i pra co da w ców. Musz¹ one spe³niaæ obli gato ry j ne wy ma ga nia sy ste mu ich cer ty -
fi ka cji i akre dy ta cji. 

Zmia ny demo gra fi cz ne w osta t nich la tach wska zuj¹, ¿e w naj bli ¿ szych la tach
nie usta bi li zu je siê sy tu a cja demo gra fi cz na, a wrêcz pog³êbi siê ni¿ demo gra fi cz -
ny. Z uwa gi na po wy ¿sze, ucze l nie po win ny roz sze rzaæ swoj¹ ofe r tê edu ka cyjn¹
dla osób w ró ¿ nym wie ku, uru cha miaæ nowe fo r my kszta³ce nia skie ro wa ne do
osób, któ re ju¿ po sia daj¹ wy kszta³ce nie wy ¿sze. Umo ¿ li wia³oby to pog³êbia nie
ko m pe ten cji i po sze rza nie wie dzy – ju¿ wcze œ niej zdo by tej w tra kcie stu diów
– da lej na stu diach pody p lo mo wych, do kto ran c kich oraz za wo do wych szko le -
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Wy kres 15. Kszta³to wa nie siê wy ni ku fi nan so we go w nie pub li cz nych szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³) 

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



niach spe cjali sty cz nych. Ponad to ofe r ty ba da w cze opa r te na inno wa cy j nych roz -
wi¹za niach win ny byæ dostosowane przez uczelnie do potrzeb gospodarki, a ich
udzia³ w innowacyjnoœci gospodarki winien wzrastaæ.

Dla za pe w nie nia re a li za cji us³ug na wy so kim po zio mie, za cho dzi ko nie cz noœæ 
po zy ski wa nia przez ucze l nie do da t ko wych œro d ków fi nan so wych, wcho dze nia
we wspó³pra cê z przed siê bior ca mi oraz spe cja li sta mi z ró ¿ nych dzie dzin ¿y cia
go spo dar cze go, roz wi ja nia wspó³pra cy miê dzy naro do wej, otwie ra nia siê na
kszta³ce nie stu den tów z in nych kra jów w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ globalizacj¹
w szko l ni c twie wy¿szym.

Dla po pra wy swo jej konku rency j no œci oraz po le p sze nia miejsc pol skich
ucze l ni w ran kin gach miê dzyna ro do wych, ucze l nie po win ni dbaæ o dobr¹ ja koœæ
kszta³ce nia, za trud nia nie wy so ko kwa lifi ko wa nej ka dry dy da kty cz nej, po le p sza nie 
wa run ków stu dio wa nia oraz in fra stru ktu ry, d¹¿yæ do zwiê ksza nia li cz by pu b li ka -
cji i cy to wañ.

Gwa³to w noœæ za chodz¹cych zmian oraz wzrost li cz by tych zmian, któ rych nie 
da siê prze wi dzieæ i za pla no waæ, wy ma ga od ka dry zarz¹dzaj¹cej i kie ro w ni czej
zdo l no œci do szy b kiej iden ty fi ka cji i oce ny po ja wiaj¹cych siê zmian, iden ty fi ka cji 
szans i hie rar chi za cji ry zyk, uru cho mie nia od po wied nich dzia³añ oraz
przewidywania mo¿liwych reakcji.

W trud nej sy tu a cji dla wiê kszo œci firm, w tym i ucze l ni, naj wa¿ nie j sze jest,
aby spra w nie ra dziæ so bie z ko le j ny mi fa za mi roz wo ju ryn ku i rosn¹cym po zio -
mem kon ku ren cji. W tym celu na le ¿y: byæ bar dziej atra kcy j nym pa r t ne rem dla
klien ta ni¿ kon ku ren cja, stwo rzyæ do bry wi ze ru nek or ga ni za cji w oczach na sze go 
klien ta. Dla za pe w nie nia le p szych i trwa l szych efe któw ko ñ co wych po dej mo wa -
nych dzia³añ, w celu spro sta nia wy so kiej kon ku ren cji na ryn ku, nie zbêd ne jest
dy na mi cz ne i kom p le kso we wpro wa dza nie zmian, przy jednoczeœnie szerokim
poparciu i zaanga¿owaniu pracowników wszystkich dzia³ów organizacji. 
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Iwo na £AD ZIAK

Hi g her Edu ca tion Fa cing the Fi nan cial and
Eco no mic Cri sis

The ar ti c le di s cus ses the pro blems re la ted to the fun c tio ning of
uni ve r si ties fa cing the wor l d wi de fi nan cial and eco no mic cri sis, in
de ve lo ping glo ba li za tion and mar ket co m pe ti tion. The spe cial at ten tion has 
been fo cu sed on the most im po r tant chan ges in hi g her edu ca tion re form
as well as on the si tu a tion of uni ve r si ties in Po land, the ir way of fi nan cing
and the fi nan cial results gained by them.

Keywords: higher education, education management, financial and
economic crisis, demographic changes, market competition.
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