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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce 
w latach 1989–2009 a ściślej mówiąc regulacjom prawnym, które bądź to we-
szły w życie, bądź jako projekty nowelizacji prawa wskazywały propozycje 
zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego na przestrzeni ostatnich 20 lat. 
Zarysowane w ten sposób zostały dzieje reform pozwalających na stopniowe 
modelowanie systemu szkół wyższych równolegle do zmian gospodarczych, 
społecznych i politycznych w Polsce, a także na realizację Procesu Bolońskiego 
i umiejscowienie się w europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Celem artykułu jest zilustrowanie procesu reformowania szkolnictwa wyższe-
go także z perspektywy debaty publicznej, która towarzyszyła stanowieniu prawa 
w tym obszarze. głosy bezpośrednio zainteresowanych reformami reprezentantów 
środowiska akademickiego, zazwyczaj krytyczne, dotyczą nie tylko zasadności 
wielu z proponowanych zmian, ale przede wszystkim dowodzą słabości samej 
reformy – kolejności podejmowanych w kierunku przygotowania reformy działań, 
wadliwego przygotowania dokumentów rządowych, sposobu przeprowadzania 
konsultacji społecznych. W szerszym kontekście wskazuje się na słabość polityki 
edukacyjnej państwa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego.
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REFORMOWANIE SZKOLNICtWA WYŻSZEGO  
W UJęCIU SOCJOLOGICZNYM

Wychodząc z założenia, że reformowanie łączy się z ostro odczuwaną ko-
niecznością udoskonalenia wielkich organizacji kierujących procesami życia 
zbiorowego i odpowiedzialnych za jakość życia obywateli [Szczepański 1999: 
17] przyjąć należy, że dotyczy ono także tego zakresu rzeczywistości, jakim jest 
funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Analogicznie więc do reform 
politycznych czy gospodarczych, także reformy w sektorze szkół wyższych są 
wynikiem oceny dotychczasowej sytuacji i w jej rezultacie diagnozy wskazującej 
zjawiska niepożądane oraz ich przyczyny. Powstające w efekcie tego projekty re-
organizacji ulepszającej całość spraw objętych reformą [Szczepański 1999: 17] nie 
zawsze są jednak zadowalające, zwykle nie znajdują one poparcia, przynajmniej 
w odniesieniu do części proponowanych zmian, u wszystkich grup zaangażowa-
nych w proces refom. Z takimi reakcjami mamy też do czynienia na przestrzeni 
ostatnich 20 lat w przypadku reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jak pisze Szczepański [1999: 20–21], powodzenie reformy zależy od dwóch 
czynników. Pierwszym warunkiem jest stopień zorganizowania reformowanego 
systemu instytucji oraz wyrazistość ich funkcji, drugim – wiedza reformatorów1 
o reformowanej rzeczywistości oraz wiedza dotycząca samych reform. Jest to 
zatem zasób wiedzy zarówno o tym, do kogo reforma jest adresowana, z jakim 
spotka się przyjęciem, jakie grupy (i jak silne) będą ją popierać a jakie będą się jej 
sprzeciwiać, jak i specjalistyczna wiedza o działaniu reformatora, którą powinna 
posiadać cała grupa zaangażowana w proces reformowania. O organizacji systemu 
szkolnictwa wyższego i funkcjach jego instytucji pisano w Polsce częściej, mniej-
szym zainteresowaniem analityków cieszy się natomiast kwestia powstawania owej 
wiedzy, o której wspomina Szczepański. Bez wątpienia współcześnie wiedzę tę 
uzupełniają i wzbogacają mechanizmy komunikacji społecznej – publicznej i poli-
tycznej oraz masowej (umożliwiające np. konsultacje społeczne projektu dotyczą-
cego strategii szkolnictwa wyższego prowadzone za pośrednictwem internetowej 
strony www.uczelnie2020.pl). Coraz bardziej znacząca staje się zatem skuteczność 
komunikacji pomiędzy centrum reformującym a instytucjami szkolnictwa wyż-
szego oraz innymi zainteresowanymi reformą stronami. Na uwagę zasługuje, ze 
względu na swoją rolę w rozliczaniu dotychczasowej polityki i definiowaniu celów 

1 Dla J. Szczepańskiego reformatorzy to nie tylko poszczególni działacze przygotowujący 
i wdrażający reformę, ale całe grupy zaangażowane w proces przygotowania, wprowadzenia, 
modyfikowania reformy oraz utrwalania jej skutków.
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przyszłej, tocząca się na temat reformy debata publiczna2. Zwłaszcza, że stanowi 
ona swoisty wskaźnik kondycji społeczeństwa demokratycznego. 

Traktując reformę jako sposób działania zmieniającego rzeczywistość 
istniejącą na rzecz rzeczywistości udoskonalonej Szczepański podkreśla zna-
czenie wyniku działań reformujących. Identyfikując stan spraw ulepszonych 
dzięki reformie wymienia: stan rzeczywistości ulegającej polepszeniu, wizję 
rzeczywistości po ulepszeniu, metody działań ulepszających (ich adekwatność 
i dokładność zastosowania), jakość kadry opracowującej wizję rzeczywistości 
ulepszonej i stosującej działania, harmonizowanie procesów spontanicznych 
z procesami sterowanymi przez organizatorów reformy [Szczepański 1999: 
32–33]. Te ostatnie są procesami rozwoju kierowanego, który wiąże się z koniecz-
nością prowadzenia polityki, traktowanej przez tego autora jako organizowanie 
działań, zaspokajanie potrzeb i tworzenie prawa będącego z kolei narzędziem 
przeprowadzania korekt wymuszanych przez prawo dotychczas obowiązujące. 
Doniosłość przepisów prawa polega tu na rozstrzyganiu przez nie typowego dla 
przeprowadzania refom konfliktu między wartościami: wagą stanu istniejącego 
usankcjonowanego historycznie a wagą stanu modyfikowanego, uzasadnionego 
najczęściej względami ekonomicznymi. Obecnie coraz więcej zmian w systemie 
szkolnictwa wyższego dyktowanych jest zasadniczo przez ideologię efektywno-
ści, na co często oburzają się zwolennicy tradycyjnych wartości, broniący misji 
uniwersytetu w modelu humboldtowskim. Prawo akceptując nowe rozwiązania 
sankcjonuje tym samym proefektywnościową orientację reform.

* * *
W kontekście powyższych rozważań działania legislacyjne Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie reformowania szkolnictwa wyższego 
odpowiadają definicji polityki edukacyjnej, którą stanowi plan działania państwa, 
wybrany spośród wielu opcji i uwzględniający istniejące ograniczenia, i który 
ma wpływ na bieżące i przyszłe decyzje podejmowane w sektorze szkolnictwa 
wyższego oraz na sposób funkcjonowania tegoż sektora. Niewątpliwie regula-
cje prawne, które weszły w życie w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat dostarczają 
argumentu na to, że władze państwowe od początku lat 90. prowadziły poli-
tykę edukacyjną nastawioną m.in. na podwyższenie poziomu skolaryzacji, co 
w rezultacie przyniosło umasowienie kształcenia na poziomie wyższym. Takie 
przynajmniej stwierdzenie znaleźć można w raporcie dla OECD z 2007 roku 

2 Jednym z nielicznych przykładów tekstów poświęconych tej tematyce jest artykuł M. góral 
i D. Walczak pt. „Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym – sprawozdanie 
i próba analizy”, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2/26/2005.
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Szkolnictwo wyższe w Polsce [Jabłecka 2007: 190–191]. Także przyjęcie Strate-
gii rozwoju edukacji na lata 2007–2013 autorzy raportu poczytywali za przejaw 
polityki edukacyjnej i planowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Niemniej jednak, przez dwie dekady decydenci nie byli w stanie przyjąć odrębnej 
strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Na szczęście zainicjowane niedawno 
prace nad strategią na najbliższe 10 lat oraz rządowe inicjatywy reform, w tym 
kwintesencja zabiegów reformatorskich rządu w postaci pakietów Partnerstwo 
dla wiedzy zainicjowanych w 2008 roku, dowodzą dobitnie, że władze III RP 
mają na uwadze „ulepszenie” systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Interesująca dla socjologa podejmującego problematykę reformowania szkol-
nictwa wyższego jest całość spraw składających się na reformę [Szczepański 
1999: 33]. Z uwagi jednak na złożoność takiej analizy, w niniejszym artykule 
zilustrowane i zinterpretowane zostaną działania legislacyjne reformatorów, 
działania zmieniające stan istniejący na rzecz stanu udoskonalonego. To z doku-
mentów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego wynika, na czym polegają 
zmiany mające ulepszyć rzeczywistość. Ich propozycje ujęte w postaci projek-
tów są kierowane do konsultacji społecznych, inicjując debatę publiczną. Owe 
komunikaty publiczne, jak i opinie na temat proponowanych zmian, świadczą 
o stanie wiedzy rządowych reformatorów o reformowanej rzeczywistości, jak 
i wiedzy grup zaangażowanych w proces reform o działalności reformatorów i o 
charakterze samych reform. Wszystko to stanowi o sile bądź słabości prowadzonej 
polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce.

RAMY PRAWNE dLA ROZWOJU SZKOLNICtWA WYŻSZEGO  
W POLSCE PO ROKU 1989

Podwaliny pod obecnie obowiązujący system i ustrój szkolnictwa wyższego 
w Polsce położyła Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku 
[Dz.U. nr 65, poz. 385]. Na jej podstawie wprowadzone zostały zasady autono-
mii instytucjonalnej, niezależności wobec administracji państwowej, wolności 
akademickiej (swoboda badań i nauczania), zasady kierowania szkolnictwem 
wyższym poprzez pośrednie mechanizmy (system konkurencyjnego finansowa-
nia), nastąpił rozwój samorządności wewnętrznej oraz umocowano prawnie rolę 
Rady głównej Szkolnictwa Wyższego w ustalaniu polityki państwa w zakresie 
szkolnictwa wyższego3.

3 Zob. Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe (http://eacea.
ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/PL_PL_C11_5_3.pdf).
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Odzyskana gwarancja prawa państwa demokratycznego pozwalała odtąd na 
stopniowe modelowanie systemu szkół wyższych równoległe do zmian gospodar-
czych, społecznych i politycznych w Polsce, na włączanie się w Proces Boloński 
oraz poszukiwanie swego miejsca w europejskiej przestrzeni edukacyjnej [Waltoś 
2008: 47]. Po wejściu w życie ustawy z 1990 r. szkolnictwo wyższe w Polsce 
wkroczyło w okres swoistego boomu edukacyjnego: nastąpiła niespodziewana 
erupcja szkół wyższych (dzięki ustawie – szczególnie szkół niepaństwowych)4, 
oraz gwałtowny wzrost wskaźnika skolaryzacji na poziomie szkoły wyższej�.  
Ów rozwój sektora szkół wyższych przebiegał jednak w sposób chaotyczny 
a upowszechnienie edukacji wyższej nie szło w parze z dbałością o jej jakość6. 
Dodatkowo, wraz z podpisaniem przez Polskę w 1999 roku Deklaracji Bolońskiej 
pojawiła się konieczność stawienia czoła wyzwaniom polityki edukacyjnej Unii 
Europejskiej, które uosabiał Proces Boloński. Akcesja Polski do UE w 2004 roku 
oznaczała także włączenie się w proces realizacji postulatów Strategii Lizbońskiej, 
w której jako kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego Unii uznano m.in. 
edukację i kształcenie [Bukowiec, growiec, Marć 2008: 12]. Modernizacja szkolni-
ctwa wyższego stała się zatem jednym z priorytetów polityki edukacyjnej Europy, 
o czym świadczy szereg dokumentów Komisji Europejskiej akcentujących rolę 
szkolnictwa wyższego w realizacji tego wieloletniego europejskiego programu 
reform i zmian strukturalnych7. Czy była priorytetem dla władz Polski?

Po piętnastu latach przemian społeczno-gospodarczych w Europie i w Polsce 
ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 roku okazała się, co zrozumiałe, nie-
przystająca do warunków współczesności. Konieczne stało się wprowadzenie 

4 Zgodnie z danymi statystyki publicznej (zob. rocznik gUS: Szkoły wyzsze i ich finanse) w roku 
akademickim 1990/1991 Polska miała 112 szkół wyższych, z tego tylko 7 uczelni niepublicznych 
(KUL, uczelnie teologiczne i seminaria duchowne). W roku akademickim 2004/2005, czyli w roku 
wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym szkół wyższych, w Polsce było już 427 
uczelni (w tym niepublicznych 301) a w roku 2008/2009 – 456 (325).

� W roku akademickim 1990/1991 wskaźnik skolaryzacji brutto wynosił 12,9 a wskaźnik skola-
ryzacji netto – 9,8. W roku 2004/2005 wzrósł on do: brutto – 47,8 i netto – 36,8, by w roku 2008/2009 
osiągnąć wynik: brutto – 52,7 i netto – 40,6 (zob. rocznik gUS: Szkoły wyższe i ich finanse).

6 Zob. Raport dla OECD z 2007 r. Szkolnictwo wyższe w Polsce, raport UNDP Edukacja 
dla pracy – Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, Raport o Kapitale Intelektualnym Polski 
z 2008 r. oraz szereg publikacji na temat jakości kształcenia w szkołach wyższych.

7 Zob.: Rola uniwersytetów w Europie wiedzy, KE, Bruksela 5.02.2003, COM(2003) 58 osta-
teczny; Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienie 
pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej, KE, Bruksela 20.04.2005, COM(2005) 152 końcowy 
{SEC(2005)518}; Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania na-
ukowe i innowacje, Komunikat Komisji do rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela 10.05.2006, 
COM(2006) 208
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nowej ustawy, która miała jedną kompleksową ustawą zastąpić i zaktualizować 
kilka dotychczasowych ustaw (o szkolnictwie wyższym, stopniach i tytule 
naukowym, Komitecie Badań Naukowych, wyższych szkołach zawodowych). 
Z przyczyn powyższych obowiązująca aktualnie ustawa z 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365] zajęła miejsce 
pierwszej pokomunistycznej ustawy regulującej sposób działania szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Zastąpiła ona także ustawę o wyższych szkołach zawodo-
wych z 26 czerwca 1997 r. Równolegle z nią podstawę prawną funkcjonowania 
szkół wyższych w Polsce określa obecnie ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [Dz.U. 
z 2003 r., nr 65, poz. 595] oraz ustawa z 26 stycznia 2006 roku o zmianie ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych [Dz.U. z 2006 r., nr 46, poz. 328].

Historia trwających kilkanaście lat prac nad nową ustawą dowodzi, jak trudno 
było przygotować prawo, które w zasadniczy sposób umożliwiałoby konieczną 
i gruntowną reformę systemu i ustroju szkolnictwa wyższego w Polsce. Nawet 
oceniający owe działania autorzy mieli odmienne zdanie na temat przebiegu tej 
legislacyjnej batalii. Z jednej strony wskazywano na „autorski” sposób przygo-
towania ustawy, który uniemożliwiał szeroką debatę środowiska [Thieme 2009: 
215]. W innej relacji mowa jest o tym, że przedyskutowano wszystkie opinie 
i pomysły, omówiono wszystkie zastrzeżenia i uwagi. Osiągnięto ostateczny kom-
promis, w którym nie wszystkie zapisy i regulacje spełniają oczekiwania wszyst-
kich członków społeczności akademickiej [Rozmus, Ordon 2008:64; Zdanowski 
2005: 9]. Prawo o szkolnictwie wyższym, jako efekt ustaleń pomiędzy rektorami 
uczelni publicznych i niepublicznych, ale też między związkami zawodowymi, 
Parlamentem Studentów i różnymi radami (Rada główna Szkolnictwa Wyższego, 
Państwowa Komisja Akredytacyjna), nie przyniosło jednak znaczących zmian. 
Te najbardziej widoczne dotyczyły:

–	wprowadzenia trójstopniowego podziału studiów (na licencjackie, magi-
sterskie i doktorskie), 

–	konieczności zawierania umów pomiędzy studentami a uczelniami na 
studiach płatnych,

–	wprowadzenia zasady, że nowa matura jest podstawą do przyjęcia na 
uczelnie,

–	kontynuacji dotychczasowego, tradycyjnego typu kariery naukowej (utrzy-
manie habilitacji),

–	ograniczenia wieloetatowości pracowników naukowo-dydaktycznych,
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–	stwierdzenia, że rektorami uczelni niepublicznych mogą być osoby 
o niższych kwalifikacjach naukowych niż uczelni publicznych (wystarczy stopień 
doktora),

– dopuszczenia możliwości odwołania rektora przez ministra (po konsul-
tacji z PKA i KRASP lub KRZSP) w przypadku rażącego naruszenia prawa, 
a w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa (lub statutu) – zwrócenia 
się o to do senatu uczelni,

–	obowiązku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku podej-
rzenia o plagiat w pracah dyplomowych, a w przypadku uzasadnienia podejrzenia 
– wstrzymania procedury nadawania tytułu/stopnia naukowego; w przypadku 
podejrzeń o plagiat, korupcję, płatną protekcję czy inne oszustwo naukowe 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego [Piech 2005: 64–65].

Pomimo docenienia faktu, iż nowa ustawa porządkowała prawodawstwo 
w zakresie szkolnictwa wyższego, dostosowując je do wymogów Deklaracji 
Bolońskiej i zmienionej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, była krytykowana 
przez wielu przedstawicieli środowiska akademickiego a nawet nazywana „bub-
lem legislacyjnym” [Wieczorek 2005]. Zarzucano jej, iż odpowiada ona jedynie 
na dotychczasowe potrzeby zgłaszane przez środowisko, nie wychodzi jednak 
ze swoją perspektywą dalej w przyszłość – nie przyczyni się więc do wzrostu 
konkurencyjności polskiej gospodarki [Piech 2005: 73]. Co więcej, głównie 
z uwagi na brak aksjologicznej zasady, czemu ustanawiane prawo ma służyć, 
oraz brak wiary w przestrzeganie prawa w Polsce, negowano nawet potrzebę 
posiadania takiej/tej ustawy zgodnie z przekonaniem, iż na większości uczelni pra-
cujemy w kompletnie nieprzystających do dzisiejszej rzeczywistości strukturach 
i wyobrażenie, że urzędnicy w drodze rozporządzeń lub ustaw-praw są w stanie 
stworzyć system, który będzie dopasowany do współczesnych realiów świata, jest 
mylne. Wskazywano na nieprzydatność tegoż dokumentu dla rozwoju uczelni ze 
względu na niemożność zagwarantowania przez ustawę swobody badań nauko-
wych, swobody dostępu do nich i swobody wykorzystania tych danych [Turski 
2005: 15]. Analiza debaty publicznej nad ustawą z 2005 roku dowodzi, silnego 
upolitycznienia edukacji wyższej − w dyskusjach nad projektem wypowiadali 
się jedynie jej zwolennicy oraz krytycy, zabrakło natomiast opinii niezależnego 
eksperta [góral, Walczak 2005: 95].

Już po dwóch latach od wejścia w życie nowej ustawy pojawił się pomysł 
nowelizacji ustawy. Autorzy dokumentu rządowego Założenia do ustawy o zmianie 
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ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym8 wyraźnie zaznaczyli, że Zmiany prze-
pisów mają na celu pełniejszą realizację zasad Procesu Bolońskiego i stworzenie 
dogodniejszych warunków dla polskich uczelni, aby mogły w większym stopniu stać 
się elementami europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Zaproponowany 
kierunek zmian ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu jakości kształ-
cenia, promowanie uczelni o największym potencjale dydaktycznym i naukowym 
i rozwój studiów doktoranckich... [Założenia do ustawy... 2007: 1]. W Założeniach 
do ustawy... wskazano 11 obszarów, których dotyczyć ma projekt nowelizacji:

 I. Podniesienie jakości kształcenia
 II. Konsolidacja uczelni
 III. Zmiany w systemie finansowania i prowadzenia gospodarki przez uczelnie
 IV. Eliminacja zjawisk patologicznych ze szkolnictwa wyższego
 V. Zapewnienie szerokiego dostępu do studiów wyższych
 VI. Ułatwienie kariery zawodowej absolwentom uczelni
 VII. Zmiana systemu kształcenia nauczycieli, pracowników socjalnych 

w kolegiach i słuchaczy policealnych studiów medycznych, a także 
innych szkół policealnych

 VIII. Nowy model kariery akademickiej
 IX. Poprawa statusu materialnego pracowników szkolnictwa wyższego
 X. Powiązanie działalności uczelni z gospodarką
 XI. Usunięcie niedostatków techniczno-legislacyjnych ustawy.

* * *
W opinii  Rady głównej Szkolnictwa Wyższego Założenia do ustawy... 

słusznie wskazują na konieczność:
–	pełniejszego dostosowania systemu studiów do zasad Procesu Bolońskiego,
–	stymulowania podnoszenia jakości kształcenia, badań naukowych i dzia-

łalności artystycznej,
–	promowania najlepszych uczelni,
–	zwiększania samodzielności najlepszych uczelni w kształtowaniu modelu 

kształcenia,
–	konsolidowania organizacyjnego uczelni różnego typu, stymulowania 

związków uczelni z otoczeniem zewnętrznym.
Uwagi krytyczne natury ogólnej dotyczą braku odniesienia Założeń do ustawy... 

do obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym a także innych regulacji 

8 www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/14/73/1473/20070321_Nowelizacja_-_szkolnictwo_wy-
zsze_-_zalozenia.pdf
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prawnych związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego, wobec czego 
w wielu przypadkach nie jest jasne, które jej postanowienia nie sprzyjają realiza-
cji zadeklarowanych celów i jakie nowe postanowienia należałoby wprowadzić. 
RgSW zarzuca także autorom Założeń do ustawy... pominięcie dwóch zasadni-
czych kwestii, a mianowicie: szerokiego i sprawiedliwego dostępu do studiów 
wyższych oraz racjonalnego finansowania szkolnictwa wyższego. Sformułowano 
także 12 uwag szczegółowych, wśród których wymienia się m.in. konieczność 
zrównania wzrostu poziomu finansowania szkolnictwa wyższego ze wzrostem 
PKB (zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej), potrzebę uporządkowania 
określeń dotyczących charakteru i poziomu kształcenia z zgodzie z przygotowy-
waną Krajową Strukturą Kwalifikacji oraz wprowadzenia w Ustawie odniesień do 
tej struktury, a także niesłuszność idei, że ogólne kształcenie na poziomie akade-
mickim powinno być ukierunkowane li tylko na doraźne potrzeby gospodarki�.

PROJEKt ZAŁOŻEŃ REFORMY SYStEMU NAUKI I REFORMY 
SYStEMU SZKOLNICtWA WYŻSZEGO

Uznając za niezbędne opracowanie założeń zmian systemu zarządzania i fi-
nansowania nauki oraz szkolnictwa wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego powołało na początku 2008 roku Zespół do Spraw Opracowania Założeń 
Reformy Systemu Nauki oraz Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego. 
Przedstawione przez Zespół propozycje założeń reform w zakresie szkolnictwa 
wyższego objęły 4 obszary i skoncentrowały się na następujących kwestiach: 

I.  Zarządzanie szkołami wyższymi
– wykreowanie najlepszych i najnowocześniej zarządzanych uczelni 

flagowych,
– powiązanie uczelni z sektorem gospodarczym poprzez realizację badań 

i kierunków studiów na zamówienie oraz udział przedstawicieli sektora 
gospodarczego w zarządzaniu uczelnią (w składzie konwentu),

–	umiędzynarodowienie uczelni poprzez międzynarodowe programy badaw-
cze, politykę zatrudnienia i zwiększenie liczby studentów spoza kraju.

� Uwagi Rady głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie „Założeń do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym” (http://www.rgsw.edu.pl/?q=node/815); Zob też: Bła-
żejowski J. [2007], Nowelizacja jest potrzebna, „Forum Akademickie” Nr 4/2007 (http://www.
forumakad.pl).
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II. Model kariery akademickiej
– 	uproszczenie procedury awansu naukowego poprzez likwidację kolok-

wium habilitacyjnego,
–		zwiększenie mobilności kadry akademickiej poprzez obowiązkowe 

staże i zatrudnienie kontraktowe,
–		odmłodzenie kadry akademickiej, wprowadzenie systemu ocen 

dorobku naukowego opartych na ankietyzacji i internacjonalizacji,
–		zachowanie tytułu profesora uprawniającego do zatrudniania na pod-

stawie mianowania i tym samym uzyskiwania uprawnień do „stanu 
spoczynku”.

III. Finansowanie szkolnictwa wyższego
–	opracowanie systemu finansowania studiów na uczelniach publicznych 

i niepublicznych,
–	zmiana zasad finansowania uczelni na algorytm szerzej uwzględniający 

wskaźniki jakości i innowacyjności rozwoju uczelni,
–	zmiana systemu stypendialnego mająca na celu wspomaganie 

w większym zakresie studentów biednych, wyższe wymagania 
uprawniające do otrzymania stypendiów naukowych,

–	wprowadzenie stypendiów kierunkowych – zamawianego kierunku 
kształcenia.

IV. Dydaktyka
–	dostosowanie kierunków studiów i metod akredytacji do wymogów 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
–	zróżnicowanie wymogów kadrowych między uczelniami zawodowymi 

i akademickimi,
–	otwarcie uczelni na nowe formy kształcenia, w tym kształcenie na 

odległość i uczenie przez całe życie. 
Dokument zawiera ponadto wielopunktowe programy działania w ramach 

poszczególnych obszarów10. W tym miejscu warto wspomnieć zwłaszcza 
o jednym z nich, który przewiduje opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego11.

10 Z uwagi na tymczasowy charakter dokumentu (był to projekt założeń, nie zaś zaakceptowany 
program reform) oraz znaczną liczbę wskazywanych działań poniżej przytoczone są jedynie punkty 
poszczególnych założeń bez szczegółowych programów działań.

11 W Polsce dotąd nie przyjęto strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Kilka temu opra-
cowano Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, jednak nie została ona 
zaakceptowana. Latem 2009 roku MNiSW zleciło przygotowanie Strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego do 2020 r.. zewnętrznej firmie wyłonionej na zasadach przetargu.
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Nieco inną strukturę ma druga część dokumentu poświęcona reformie systemu 
nauki. Wskazano w niej cel proponowanych zmian, określono warunki sukcesu 
reformy. Do niezbędnych działań zaliczono:

I. Zmiany w zarządzaniu i organizacji nauki
II. Zmiany w zasadach finansowania nauki
III. Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w sferze badawczo-rozwojowej
IV. Zmiany proinnowacyjne, zmiany w mechanizmach powiązania nauki 

i gospodarki, współpracę międzyresortową m.in. MNiSW, Mg, MF, MRR
V. Reforma Polskiej Akademii Nauk.

* * *
Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa 

wyższego zaprezentowany przez MNiSW w kwietniu 2008 roku spotkał się z żywą 
reakcją nie tylko środowiska akademickiego. Na łamach prasy uznano, że istota 
rewolucji polega głównie na tym, że państwo dostrzegło w nauce i szkolnictwie 
wyższym sensowną inwestycję, a nie tylko generator ciężarów budżetowych [Ben-
dyk, Żakowski 2008]. Z drugiej jednak strony, w ocenach procesu reformowania 
szkolnictwa wyższego podkreślano, że: Konieczna reforma nauki i edukacji 
uniwersyteckiej nie powinna mieć charakteru „rewolucyjnego”, ponieważ ani 
nauka, ani edukacja nie lubią zmian gwałtownych dyktowanych potrzebą chwi-
li12. Ale to dzięki zapowiedzi propozycji zlikwidowania habilitacji nauka trafiła 
na pierwsze strony gazet i rozgorzała wokół niej dyskusja13. gwałtowną reakcją 
na zamach na fundament polskiej nauki – habilitację był tzw. „List czterdziestu 
czterech” znanych naukowców, głównie luminarzy humanistyki, do premiera, 
w którym zaapelowali, aby rząd zrezygnował z pomysłu zniesienia habilitacji. 
Argumentowano w liście, że naukowiec – humanista potrzebuje długiego czasu, 
aby osiągnąć dojrzałość badawczą i dydaktyczną a tego procesu nie da się skrócić 
ministerialnym zarządzeniem ani ustawą14. Jednak spór o habilitację to tylko jeden 
z elementów reformy, która w zamyśle projektodawców dotyczyć ma systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki, a więc powinna mieć charakter kompleksowy.

12 Uwagi do Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki (16.04.2008) i Strategii Rozwoju Nauki 
w Polsce do 2015 Roku (04.2008). Stanowisko Rady Dyrektorów.

13 Zob. Bendyk E., Akcja habilitacja, „Polityka”, (http://www.polityka.pl/akcja-habilita-
cja/Lead30,936,253399,18/); Bendyk E., Żakowski J., Nauka i nauczka, „Polityka” (http://www.
polityka.pl/nauka-i-nauczka/Text01,936,251937,18/).

14 Uczeni przeciw zniesieniu habilitacji, „Rzeczpospolita”, 14.04.2008 (http://www.rp.pl/ar-
tykul/120676.html).
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Tymczasem zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Komitetu Nauk Demogra-
ficznych Polskiej Akademii Nauk Projekt założeń... trudno uznać za strategię sy-
stemowych zmian w organizacji szkolnictwa wyższego i nauki, ze względu na: 

–	nazbyt ogólnikowe stwierdzenia oraz brak szczegółowych rozwiązań 
i instrumentów,

–	nieuwzględnienie warunków brzegowych funkcjonowania systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki, zwłaszcza zaś zakresu i sposobu finansowania uczelni 
i nauki.

Stanowisko zawiera również szereg uwag szczegółowych do projektu, które 
odnoszą się do punktów budzących najwięcej wątpliwości, np. brak informacji 
na temat stanowienia tzw. jednostek flagowych i Krajowych Naukowych Ośrod-
ków Wiodących czy nieuzasadniony pomysł likwidacji habilitacji jako stopnia 
naukowego15. Podobnie ocenia Projekt założeń ... Rada Dyrektorów Placówek Na-
ukowych PAN. Doceniono chęć zmian i zasadność wielu propozycji, jednak jako 
wady wskazano brak diagnozy, podanie hasłowo zamierzenia MNiSW bez jakiej-
kolwiek próby uzasadnienia dlaczego proponowane zmiany mają dać pozytywny 
efekt, brak tzw. mapy drogowej wprowadzenia proponowanych zmian i wreszcie 
brak informacji jakie będą koszty reformy oraz kto będzie je ponosił16.

Kwestia finansowania szkolnictwa wyższego wychodzi na plan pierwszy 
i w innych opiniach na temat projektu reformy. W przekonaniu Rady Szkolni-
ctwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego nie do przyjęcia jest 
neoliberalna koncepcja zakładająca, że nauka sfinansuje się sama17. Zmiany 
w finansowaniu zapewnią wzrost efektywności szkolnictwa wyższego i nauki je-
dynie pod warunkiem skorelowania nakładów na tę sferę ponoszonych ze środków 
publicznych z poziomem nakładów wnoszonych przez sektor prywatny. Uwagi 
RSzWiN ZNP w znacznej mierze odnoszą się jednak do proponowanych zmian 
w modelu kariery akademickiej. Za szczególnie szkodliwą uznano koncepcję 
oparcia szkolnictwa wyższego na pracownikach pozbawionych stabilizacji (pro-
pozycja wprowadzenia kontraktowej formuły zatrudniania zamiast mianowania 

15 Stanowisko Komitetu Nauk demograficznych w sprawie „Projektu założeń reformy systemu 
nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego” z dnia 16.04.2008, (http://www. knd.pan.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=50).

16 Uwagi do Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki (16.04.2008) i Strategii Rozwoju Nauki 
w Polsce do 2015 Roku (04.2008). Stanowisko Rady Dyrektorów, (http://nszz.pan.pl/upfiles/pdf/
Rada%20Dyrektorow%20PAN%20210508.pdf).

17 Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie 
„Projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, Warszawa, 22 czerwca 2008 r. (http:// 
www.rgswin.znp.edu.pl/uchwaly/stanowisko.html).
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lub umowy o pracę na czas nieokreślony dla wszystkich nauczycieli akademickich, 
poza uprzywilejowaną grupą z tytułem naukowym profesora). Pod wątpliwość 
zaś poddano szereg innych kwestii z tego obszaru, np. przechodzenie profeso-
rów w stan spoczynku i dofinansowywanie dodatków dla tej grupy ze środków 
publicznych poza ZUS, etatyzację kadry, ustawową likwidację dwuetatowości. 
Z kolei w pomyśle zastąpienia przewodu habilitacyjnego przez postępowanie 
nadające uprawnienia doktoryzowania Rada upatruje posunięcia pozornego, 
gdyż w praktyce oznaczać będzie utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, a może 
nawet utrudnić dostęp do samodzielności naukowej. Zdaniem Rady należy jed-
nakże odstąpić od habilitacji jako obligatoryjnego stopnia naukowego w modelu 
kariery naukowej, a jako podstawowy szczebel naukowy usankcjonować stopień 
doktora (oczywiście przy odpowiednich i właściwych procedurach w procesie 
doktoryzowania zapewniających wyższy poziom prac doktorskich).

W opublikowanej w periodyku Nauka i Szkolnictwo Wyższe opinii przedstawi-
cieli Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego cenna i ważna 
jest determinacja rządu w odniesieniu do bezwzględnej konieczności gruntownej 
reformy systemu szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej, dostosowującej 
szkolnictwo i naukę do realiów wynikających z obecnych wyzwań gospodarczych 
i społecznych [Jabłecka, Kochanowski 2008:14]. Według autorów stanowiska 
CBPNiSW powodzenie reformy uzależnione jest przede wszystkim od wzrostu 
nakładów budżetowych na naukę i na szkolnictwo wyższe, nie tylko z powodu 
zobowiązań wobec Strategii lizbońskiej, ale także dlatego się, że znaczna część 
propozycji zgłoszonych w założeniach reformy będzie wymagać dodatkowych 
środków [Jabłecka, Kochanowski 2008:13]. Wśród uwag krytycznych natury 
ogólnej pojawiły się następujące zarzuty wobec rządowej propozycji reform:

–	niespójność, brak kompleksowej wizji kierunku reform bez sformułowania 
generalnego celu reformy czy reform cząstkowych,

–	ogólnikowość wielu propozycji bez wzmianki na temat instrumentów ich 
realizacji albo zbytnia szczegółowość innych propozycji, które należałoby raczej 
uznać za instrument realizacji założeń niż element tych założeń,

–	brak diagnozy poprzedzającej propozycje reformy,
–	brak określenia, czy poszczególne propozycje wymagają zmian na po-

ziomie instytucji/placówki, zmian w polityce edukacyjnej/naukowej czy zmian 
w przepisach prawnych,

–	brak harmonogramu dalszego postępowania, w tym określenia perspektywy 
czasowej planowanych nowelizacji ustaw oraz terminu ich wejścia w życie.

W uwagach szczegółowych na temat Projektu założeń... wskazano szereg 
mankamentów dokumentu MNiSW w odniesieniu do wszystkich zaprezentowa-



64 AgNIESZKA DZIEDZICZAK-FOLTYN

nych w nim obszarów funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz propozycji 
zmian w systemie nauki. 

Autorzy stanowiska CBPNiSW odnieśli się również bezpośrednio do sa-
mego procesu przygotowywania gruntu dla prac nad projektowaniem reformy. 
Podkreślili wyraźnie, że dla pomyślności reformy niezbędnym jest zabieganie 
o włączenie w proces konsultacji społecznych oraz debatę nad reformą jak naj-
szerszego grona zainteresowanych nauką i szkolnictwem wyższym: nie tylko 
środowiska akademickiego, ale także pracodawców, rodziców studentów, wresz-
cie wszystkich płatników podatków (finansujących przecież z podatków jakość 
badań i kształcenia na poziomie wyższym). Debata, w wyniku której ujawniałyby 
się rozbieżności interesów rozmaitych środowisk służyć powinna korygowaniu 
i uzgadnianiu projektu reformy oraz mobilizowaniu poparcia opinii publicznej. 
I choć pełnego konsensusu w sprawie reformy nie osiągniemy nigdy, determina-
cja rządu powinna wiązać się z przecięciem w pewnym momencie debaty oraz 
podjęciem strategicznych decyzji, przedstawionych następnie w formie projektów 
aktów prawnych [Jabłecka, Kochanowski 2008:13].

ZAŁOŻENIA REFORMY SZKOLNICtWA WYŻSZEGO  
„PARtNERStWO dLA WIEdZY” 

W efekcie trwających od wiosny 2008 roku konsultacji społecznych rząd 
przyjął w grudniu 2008 r. pakiet pięciu ustaw „Budujemy na wiedzy – reforma 
nauki dla rozwoju Polski” (obejmujących ustawy o zasadach finansowania na-
uki, Polskiej Akademii Nauk, Instytutach Badawczych, Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki). Do ponownych konsultacji 
MNiSW przekazał, pod szyldem „Partnerstwo dla Wiedzy”,  kolejno trzy części 
założeń reformy szkolnictwa wyższego: „Reforma studiów i praw studenckich”, 
„Nowy model kariery naukowej” oraz „Nowy model zarządzania szkolnictwem 
wyższym”. W pierwszej części poświęconej studentom skoncentrowano się na:

–	ustanowieniu specjalnej ścieżki dla wybitnych studentów i doktorantów,
–	większym upodmiotowieniu studentów i dbałości o ich prawa,
–	zmniejszeniu obciążeń o charakterze administracyjnym,
–	umiędzynarodowieniu procesu studiów, 
–	lepszym przygotowaniu absolwentów szkół wyższych do potrzeb gospo-

darki i funkcjonowania na rynku pracy,
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–	zwiększeniu efektywności wydatkowania środków publicznych przezna-
czonych na pomoc materialna dla studentów18.

Druga część ministerialnego pakietu reform objęła zmiany w modelu kariery 
akademickiej, które mają prowadzić do:

–	podniesienia jakości doktoratów,
–	uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej,
–	otwarcia uczelni publicznych dla wybitnych badaczy z zagranicy,
–	poprawy polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych,
–	zwiększenia uprawnień wynikających z posiadania tytułu naukowego
–	zwiększenia przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów Naukowych19.
W ramach części zapowiadającej wdrożenie nowego modelu zarządzania 

szkolnictwem wyższym przyjeto założenia, które mają na celu:
–	stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych ośrodków 

wiodących,
–	integrację uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (tworzenie 

regionów wiedzy),
–	zmiany w ustroju uczelni publicznej,
–	lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich 

uczelni,
–	uproszczenie finansowania szkół wyższych,
–	poprawę jakości kształcenia,
–	optymalizację sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich 

i kontrolnych20.

* * *
Projekt reformy szkolnictwa wyższego w postaci pakietu Partnerstwo dla 

wiedzy wzbudził więcej ożywionych dyskusji niż wszystkie przedstawiane do-
tąd w ostatnich kilkunastu latach przez władze państwa  pomysły reformowania 
szkolnictwa wyższego. Jednym z najbardziej aktywnych uczestników konsultacji 
społecznych była Rada główna Szkolnictwa Wyższego, która przedstawiła swoje 

18 Partnerstwo dla wiedzy – Reforma studiów i praw studenckich, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/48/75/48750/2.reforma_studiów.pdf).

19 Partnerstwo dla wiedzy – Nowy model kariery akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/46/75/46753/20090212_Model_karie-
ry_2_.pdf).

20 Partnerstwo dla wiedzy – Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/48/75/48751/4.zarzadza-
nie_uczelnia.pdf).
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uwagi do założeń reformy w trzech oficjalnych stanowiskach. W odniesieniu do 
dokumentu Partnerstwo dla wiedzy – Reforma studiów i praw studenckich Rada 
zakwestionowała możliwość dokonania wyczerpującej oceny zmian systemo-
wych szkolnictwa wyższego bez znajomości pozostałych dwóch części pakietu. 
RgSWiN krytycznie wypowiedziała się w sprawie dokumentu wskazując na 
brak uzasadnienia dla przedstawionych w nim działań, brak zasadności części 
z nich oraz brak informacji na temat terminu i sposobu wykorzystania przedło-
żonego projektu w pracach legislacyjnych. Stanowisko Rady w sprawie doku-
mentu Partnerstwo dla wiedzy – Nowy model kariery akademickiej podkreśla 
zasadność zreformowania wskazanych w dokumencie obszarów. Zastrzeżenia 
budzi jednak to, że niektóre z zagadnień zostały omówione bardzo szczegółowo 
(nowe procedury uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego), inne fragmenta-
rycznie (polityka kadrowa). W zasadzie szereg uwag ogólnych sformułowanych 
w stanowisku dotyczy bądź to funkcjonowania CK, bądź polityki kadrowej 
w szkolnictwie wyższym. Dodatkowe spostrzeżenie związane jest z nadmierną 
centralizacją i standaryzacją procedur, zwłaszcza w przypadku oceny działalności 
naukowej i akademickiej (zdaniem Rady dokument zawiera zbyt wiele delegacji 
do rozporządzeń Ministra i sztywnych kryteriów tej oceny). RgSWiN podobne 
zarzuty natury ogólnej stawia ostatniej części pakietu reform szkolnictwa wyż-
szego Partnerstwo dla wiedzy – Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym. 
Zdaniem Rady wyczerpująco przedstawiono mechanizmy wyłaniania Krajowych 
Ośrodków Wiodących (KNOW), fragmentarycznie zaś potraktowano kwestię in-
stytucji przedstawicielskich i kontrolnych środowisk akademickich i naukowych. 
Tu jednak uwagi ogólne przeważają nad szczegółowymi, aczkolwiek odnoszą 
się do poszczególnych założeń proponowanej reformy. Zarzutem najwyższego 
stopnia ogólności jest wskazanie na niespójność przedstawionych w dokumencie 
propozycji z rozwiązaniami zaproponowanymi w dwóch wcześniejszych częś-
ciach Partnerstwa dla wiedzy oraz z rozwiązaniami zaproponowanymi w pakiecie 
5 ustaw dla obszaru nauki.

Opinię na temat projektów reform w szkolnictwie wyższym zaprezentował też 
Instytut Wiedzy i Innowacji uznając ogólną ideę reform za wartą poparcia a wiele 
z przedstawionych przez ministerstwo propozycji za mechanizmy właściwie ko-
rygujące obecny system. Krytyczne w tonie było natomiast stwierdzenie, że Pro-
ponowane reformy mają nadal charakter zbyt kosmetyczny, zbyt konserwatywny, 
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zbyt ostrożny. Nie zwrócono zbyt dużej uwagi na potrzeby całej gospodarki i na 
długookresowe wyzwania rozwojowe (...) Całość reformy powinna być opatrzo-
na hasłem „co nie jest zabronione, to jest dozwolone”. Brakuje dotąd systemu 
motywacyjnego skłaniającego uczelnie do postępu, do zmian21.

Swój głos w dyskusji na temat reform zabrali też studenci. Na łamach stano-
wiska Parlamentu Studentów RP z uznaniem przyjęli oni pierwszą od kilkunastu 
lat próbę spojrzenia na sektor szkolnictwa wyższego z perspektywy studenta 
i docenili szereg rozwiązań dotyczących reformy studiów i praw studenckich. 
Stanowisko Parlamentu Studentów zawiera jednak więcej uwag krytycznych 
wobec pomysłów budzących wątpliwości oraz apel do władz o uszczegółowienie 
propozycji (bez tego Parlament nie może zająć oficjalnego i wyczerpującego 
stanowiska w omawianych kwestiach)22.

 * * *
Konsultacje społeczne trwające od wiosny 2008 roku i akcja pod szyldem 

Partnerstwo dla wiedzy zaowocowały nowym dokumentem ministerstwa. 
W czerwcu 2009 roku MNiSW ogłosiło Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki23. Formalnie, dokument składa się 
z 11 punktów:

I. Potrzeby i cel uchwalenia zmian w ustawach
W tym miejscu autorzy dokumentu zapewniają, że proponowane zmiany 

służyć będą zrealizowaniu celów strategicznych określonych w przyjętym przez 
rząd dokumencie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. W tekście czytamy m.in., 
że Proponowane rozwiązania dotyczące zarówno systemu zarządzania szkołami 
wyższymi, modelu kariery akademickiej oraz praw i obowiązków studentów 
służyć mają też zmianie modelu kształcenia i ukierunkowania go na lepsze przy-
gotowanie absolwentów, którzy posiadać będą nie tylko najnowszą, uniwersalna 
wiedzę, ale także umiejętności zgodne z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI wieku 
i potrzebami wynikającymi z rozwoju gospodarczego Polski (Założenia do no-
welizacji... 2009: 3).

21 Opinia na temat projektów reform w ramach pakietu „Partnerstwo dla wiedzy”, (praca 
zbiorowa),  Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 9 czerwca 2009 r., s. 2, (http://www.instytut.
info/images/stories/badania/Opinia_4.pdf).

22 Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu „Partner-
stwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich” z dnia 25 stycznia 2009, (http://www.
psrp.org.pl).

23 www.nauka.gov.pl
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II. Aktualny stan stosunków społecznych w nauce i szkolnictwie wyższym
Autorzy prezentują w tym punkcie szereg danych statystycznych odtwa-

rzających obraz szkolnictwa wyższego w Polsce w odniesieniu do kwestii 
umiędzynarodowienia szkół wyższych, zbliżającego się niżu demograficznego, 
struktury kierunków kształcenia, skomplikowanej ścieżki kariery naukowej, 
tradycyjności zarządzania uczelniami oraz słabego powiązania uczelni z oto-
czeniem zewnetrznym.

III. Aktualny stan prawny
Jest to wykaz aktów prawnych regulujących obecnie zagadnienia wymaga-

jące zmian.

IV. Możliwości podjęcia alternatywnych środków
Chodzi o zharmonizowanie polityki dystrybucji środków pochodzących 

z budżetu państwa z dystrybucją środków strukturalnych UE (pochodzących 
z programów operacyjnych: PO IŚ, PO Ig, PO KL).

V. Podmioty, na które będą oddziaływać projektowane ustawy
Wymienia się tu podmioty, których dotyczyć będą projektowane zmiany.

VI. Przewidywane skutki finansowe
W tym miejscu mowa jest o tym, że proponowane zmiany mają charakter 

„efektywnościowy”, co oznacza, że większość zmian ma na celu poprawę 
efektywności wydatkowania publicznych środków na szkolnictwo wyższe i nie 
wymaga dodatkowych nakładów z budżetu państwa. Dodatkowe nakłady prze-
widziane są na utworzenie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących oraz 
wprowadzenie statusu profesora w stanie spoczynku.

VII. Propozycje rozstrzygnięć i ich uzasadnienie
W tym miejscu dokument zawiera opis proponowanych zmian, które ukie-

runkowane są na:
1) w odniesieniu do nowego modelu zarządzania szkolnictwem wyższym 

– projakościowe finansowanie szkół wyższych, poprawę jakości kształcenia, 
lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i dydaktycznego polskich uczelni, 
integrację uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (tworzenie regionów 
wiedzy), stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych naukowych ośrodków 
wiodących, umożliwienie zmian w ustroju uczelni publicznej, optymalizację 
sposobu funkcjonowania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych;

2)  w odniesieniu do modelu kariery naukowej – generowanie doktoratów na 
miarę współczesnych wyzwań, uproszczenie i skrócenie procedury habilitacyjnej, 
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otwarcie uczelni na wybitnych badaczy z zagranicy, zmianę procedury nadawania 
tytułu naukowego oraz zwiększenie uprawnień wynikających z jego posiadania, 
poprawę polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych, zwiększenie 
przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
Naukowych;

3) w odniesieniu do studiów i studentów – zwiększenie dostępności do stu-
diów wyższych, lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do potrzeb 
gospodarki i funkcjonowania na rynku pracy, umiędzynarodowienie studiów, 
większe upodmiotowienie studentów i dbałość o ich prawa

VIII. Przepisy przejściowe i dostosowujące
W punkcie wskazuje się przepisy, które mają obowiązywać wraz z wejściem 

w życie proponowanej ustawy.

IX. Przepisy upoważniające
W punkcie wskazuje się przepisy upoważniające do zmiany ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

X. Termin wejścia w życie ustawy
Dokument określa termin wejścia w życie proponowanej ustawy najpóźniej 

w dniu 1 października 2010 roku (argumentując wybór terminu koniecznością 
wprowadzenia zmian przed rozpoczęciem roku akademickiego 2010/2011).

XI. Ocena przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospo-
darczych regulacji

Punkt ostatni obejmuje analizę wpływu przedstawianych w założeniach refor-
my regulacji na sektor finansów publicznych, rynek pracy i na konkurencyjność 
gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wykaz podmiotów 
poddanych konsultacjom społecznym.

* * *
Założenia do nowelizacji... doczekały się rychło odzewu ze strony środowi-

ska. U progu roku akademickiego 2009/2010 swoje stanowisko w ich sprawie 
przedstawiła Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Niezależne Zrze-
szenie Studentów. 

RSzWiN ZNP zwróciła uwagę, że diagnoza stanu szkolnictwa wyższego 
jest niepełna a założenia reformy szkolnictwa wyższego zostały wprawdzie, 
w porównaniu z pierwotnymi zapisami, poprawione i doprecyzowane, niemniej 
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są one nadal zbiorem ogólnych koncepcji i haseł24. Rada uznała większość uwag 
zawartych w swoich wcześniejszych opiniach i stanowiskach za aktualne także 
wobec obecnej wersji założeń do nowelizacji obu ustaw. Wyraziła oburzenie na 
twierdzenie MNiSW, że nakłady finansowe na szkolnictwo wyższe są wystar-
czające lecz tylko źle dystrybuowane, zdaniem Rady obiektywne dane temu 
przeczą. Doceniając starania władz Rada wyraziła przekonanie, że przedstawiona 
koncepcja zmian nie jest dostatecznie przemyślana, spójna i rokująca pozytywne 
zmiany systemowe. Co gorsza, niektóre zapisy szczegółowe są próbą ustawowego 
zagwarantowania realizacji partykularnych interesów części środowisk lub grup 
formalnych, lobbujących za określonymi rozwiązaniami, np. grupa profesorów 
tytularnych, konferencje rektorów, niepubliczne szkoły wyższe.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, jako największa organizacja studencka 
w Polsce, wyraziła wolę i aprobatę dla reformy szkolnictwa wyższego. Zdaniem 
studentów przedstawiony ostatnio projekt reformy, pomimo licznych i długich 
konsultacji, jest niekompletny, niewystarczający, a tryb jego wprowadzenia 
– zbyt pochopny i nieodpowiedni25. NZS podkreślając wagę reformy szkolnictwa 
wyższego sugeruje przedłużenie konsultacji społecznych i podniesienie na nowo 
merytorycznej debaty publicznej nad proponowanymi zmianami. Sugeruje przy 
tym rozpoczęcie od nowego roku akademickiego (konsultacje społeczne przypad-
ły na w okres wakacji, co nie sprzyjało rzetelnej dyskusji) kolejnego etapu prac 
nad poszczególnymi założeniami reformy (najlepiej w powołanych w tym celu 
grupach roboczych) oraz utworzenie przy MNiSW komitetu ds. reformy. Z uwagi 
na strategiczne znaczenie szkolnictwa wyższego dla przyszłości naszego kraju, 
wskazuje także na konieczność pobudzenia obywateli do aktywnego tworzenia 
nowego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. 

REFORMA SZKOLNICtWA WYŻSZEGO – SZANSĄ  
NA RZECZYWIStOśĆ UdOSKONALONĄ

Reform szkolnictwa wyższego w Polsce w żadnym razie nie należy ana-
lizować w oderwaniu od szerszego, globalnego kontekstu. Aczkolwiek celem 

24 Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie 
„Założeń do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych 
i tytule”, (http://www.rswin.znp.edu.pl/uchwaly/stanowisko_05.07.2009.html).

25 Opinia Niezależnego Zrzeszenia Studentów dotycząca założeń do nowelizacji ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki, NZS, Warszawa 8 lipca 2009 r., s. 2 (http://www.nzs.org.pl/images/opi-
nia_nzs_mnisw_2009.pdf).
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artykułu nie było odniesienie procesu reformowania polskich szkół wyższych 
do przeobrażeń systemów szkolnictwa wyższego mających miejsce na całym 
świecie, warto zasygnalizować tę kwestię ze względu na pewien ogólnoświato-
wy nurt przemian tego sektora będących następstwem zmian cywilizacyjnych. 
Zdaniem R. Pachocińskiego [2004] kierunki reform w najbardziej rozwiniętych 
krajach świata wynikają z ideologii neoliberalizmu zakładającego urynkowienie 
i utowarowienie procesów nauczania i badań, politykę państwa odrzucającą do-
tychczasową strategię pełnego finansowania szkolnictwa wyższego ze środków 
publicznych, z zapotrzebowania społeczeństwa informacyjnego na pracowników 
bardziej kompetentnych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i techno-
logii. W Europie, z racji zabiegów Komisji Europejskiej, proces reform podlega 
unifikacji a same reformy wdrażane w krajach członkowskich, pomimo różnic 
w zastosowanych nowych rozwiązaniach, nabierają coraz bardziej charakteru 
paneuropejskiego [Thieme 2009: 95–96]. 

Polska włączając się w struktury Unii Europejskiej oraz w realizację Strategii 
Lizbońskiej i Procesu Bolońskiego poddaje się w coraz większym stopniu wpły-
wom europejskich reformatorów. Z uwagi jednak na konieczność zmiany prawa, 
do czego niezbędna jest wola polityczna i osiągnięcie konsensusu politycznego 
[Thieme 2009: 103], reforma szkolnictwa wyższego przebiega w Polsce szcze-
gólnie długo i mozolnie.  Wyraźnie akcentowane są zarzuty, iż nie poprzedza 
jej strategia szkolnictwa wyższego, która winna być podłożem dla uregulowań 
prawnych [Olędzki 2003], a te z kolei powinny być z nią spójne [Drozdowicz 
2009]. Wracając do rozważań J. Szczepańskiego na temat reform wydaje się 
zasadnym zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwo ograniczania re-
formy do metod działań ulepszających [Szczepański 1999: 32]. O ile, obiektywnie 
rzecz biorąc, MNiSW organizuje działania reformatorskie, zaspokaja potrzeby 
(przynajmniej części zaangażowanych w reformę grup) i modyfikuje system 
szkolnictwa wyższego poprzez regulacje prawne, o tyle w opinii przedstawicieli 
środowiska akademickiego oraz w ocenie ekspertów nie prowadzi w zasadzie 
polityki w tym zakresie. [...] w dyskusjach nad reformami w szkolnictwie wyższym 
nie tylko że nie mówi się o zmianach w polityce edukacyjnej państwa (choć trudno 
rozszyfrować, jaka to obecnie jest polityka), ale w żadnej wypowiedzi politycznej 
czy też eksperckiej ten termin nawet nie został użyty explicite. Oznacza to, że 
ani politycy, ani środowisko nie jest gotowe do dyskusji w kategoriach polityki 
edukacyjnej ani tym bardziej do jej zmian [Thieme 2009: 346]. Brakuje w Polsce 
dobrej merytorycznie narodowej debaty nad polityką edukacyjną, o co apelowali 
eksperci OECD. Zamiast niej debatuje się głownie nad technicznymi reformami 
administrowania szkolnictwem wyższym [Thieme 2009: 346]. Idąc tropem roz-
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ważań J. Szczepańskiego na temat wiedzy towarzyszącej reformowaniu, można 
przyjąć, że wiedza ta współcześnie kreowana jest głównie w trakcie debaty pub-
licznej. Niedostatki debaty zarówno merytoryczne (np. niewłaściwe lub błędne 
prezentowanie informacji) jak i formalno-techniczne (np. konsultacje społeczne 
przypadające na okres wakacji, brak sprawozdań czy jakiejkolwiek informacji 
publicznej o aktualnym przebiegu konsultacji na stronie MNiSW) prowadzą 
w konsekwencji do generowania wiedzy szczątkowej, chaotycznej i niekiedy 
mało przydatnej reformatorom i zaangażowanym w reformę grupom.

W szerszym kontekście przykład toczącej się na temat refom szkolnictwa wyż-
szego dyskusji dowodzi słabości polskiej polityki rozwoju jako takiej. Świadczy 
o braku wizji przyszłości oraz nieumiejętności prowadzenia profesjonalnej debaty 
i dialogu społecznego wokół wyzwań przyszłości: globalizacji, kształtowania cy-
wilizacji informacyjnej, gospodarki opartej na wiedzy i wielu innych [Karpiński 
2008]. O tym, że debata publiczna w Polsce jest w kryzysie świadczą wnioski 
z badań Instytutu Badań Strukturalnych, w ramach których przeprowadzono 
retrospektywną i bieżącą analizę wybranych reform w ramach polityki społeczno-
gospodarczej, w tym edukacyjnych (za lata 1997–2007), uwzględniającą zakres 
prowadzonej debaty oraz merytoryczne zaplecze podjętych konsultacji. Wśród 
czynników nie sprzyjających debacie publicznej wskazywano: niskie wzajemne 
zaufanie jej uczestników oraz do instytucji, monopolizację dostępu do dyskusji 
publicznej, „nonszalanckie” podejście do analiz i ekspertyz, rozziew pomiędzy 
ekspercką a społeczną percepcją zmian, upolitycznienie dyskursu, zaburzenie 
proporcji między głosem decydentów a beneficjentów reformy, siłę argumentu 
fiskalnego [Lizut 2008: 93–94]. 

Czy zatem aktualna reforma szkolnictwa wyższego stwarza realną szansę 
na udoskonalenie tego fragmentu rzeczywistości społecznej? Znacząca w tym 
kontekście jest teza J. Szczepańskiego, że w całości spraw składających się na 
reformę szkolnictwa wyższego i tak najważniejszy jest wynik działań reformu-
jących i stan rzeczywistości po przeprowadzeniu działań ulepszających reformo-
waną rzeczywistość. Tymczasem z analizy procesu reformowania szkolnictwa 
wyższego i towarzyszącej mu debaty publicznej wynika, że:

–	 nadal nie mamy wizji rzeczywistości po ulepszeniu (brak jednolitej 
strategii, aktualnie przygotowano jej dwa warianty: rządowy i środowiskowy),

–	 proponowane metody działań ulepszających poddawane są w wątpliwość 
(zarzuty dotyczące zbyt rewolucyjnego sposobu wprowadzania zmian),

–	 jakość kadry opracowującej wizję rzeczywistości ulepszonej (strategii) 
nie jest dostatecznie znana (dopiero od niedawna funkcjonuje strona internetowa 
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www.uczelnie20202.pl, na której upublicznione zostały podstawowe informacje 
na temat zespołu przygotowującego rządowy wariant strategii),

–	 słabe rozpoznanie procesów spontanicznych (ograniczenie sposobów 
promowania reformy do informacji biurokratyczno-instytucjonalnej, brak badań 
nad zjawiskami towarzyszącymi wprowadzaniu reformy). 

Pomimo negatywnej oceny powyższych czynników należy podkreślić, że 
czas działa na ich korzyść. Symptomem pozytywnych zmian jest rosnąca wśród 
decydentów i interesariuszy świadomość niedostatków prowadzenia polityki 
w zakresie szkolnictwa wyższego, dotąd nie dość ukierunkowanej na rozwój 
tego sektora. W coraz większym stopniu podejmowane są działania ułatwiające 
debatę publiczną a tym samym usprawniające proces reformowania. Nadal jed-
nak brakuje zaplecza systemowego i logistycznego dla przygotowania refom. 
Parafrazując słowa Thieme [2009: 375–376] można stwierdzić, że młoda pol-
ska demokracja ciągle musi się uczyć metod dochodzenia do rozwiązań (patrz: 
przygotowywania i wprowadzania refom], które są przedmiotem zainteresowa-
nia całego narodu. Uczyć się musi wykorzystywania informacji jako narzędzia 
polityki publicznej [Surdej 2008]. Najlepszą drogą ku temu jest skorzystanie 
z rozwiązań zastosowanych w najlepszych zachodnich systemach edukacyjnych. 
I dlatego, zdaniem Marka Kwieka [2009], niezbędne dla skuteczności reformy 
jest sięgnięcie do znanych w Europie zasad ekonomii politycznej reform, czyli: 
budowania konsensusu z najważniejszymi interesariuszami, zidentyfikowania 
największych wygranych i przegranych reform, zaproponowania spójnej wizji 
mechanizmów kompensacyjnych, usunięcia wszelkich niejasności w przyszłych 
regulacjach prawnych, wprowadzenia zachęt finansowych do reformowania in-
stytucji, unikania koncentracji kosztów reform i rozpraszania ich korzyści, jasnej 
komunikacji zadań, celów i intencji reform. 
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ON REFORMING HIGHER EdUCAtION IN POLANd IN tHE PERIOd 1989–2009 
(Summary)

The paper addresses the reforms of Higher Education in Poland in the period 1989–2009. 
In particular, it deals with legal provisions that have already come into force, and drafts of laws 
suggesting changes in Higher Education over the past two decades. Thus the history of the reforms 
is presented: a gradual modelling of the Higher Education system alongside economic, social and 
political changes in Poland, as well as the implementation of the Bologna Process and placement 
of the system in the overall European landscape.

The goal of the paper is to illustrate the process of Higher Education reforms also from the 
perspective of the public debate that accompanied the law-making process. The voices of repre-
sentatives of the academic circles, i.e. those directly concerned, are mostly critical and concentrate 
not so much on the grounds or reasons for some changes, but more often on the weakness of the 
reform as such – the sequence of the reform actions taken, faulty preparation of governmental 
documentation or the manner in which public consultation was carried out. In a broader context, 
the paper demonstrates the weaknesses of the state’s policies related to Higher Education.
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