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Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju 
kapitału ludzkiego1

Wprowadzenie

Prawie dwadzieścia pięć lat, które upłynęły od rozpoczęcia transformacji ustro-
jowej w Polsce, to w sumie okres sukcesu naszego kraju i społeczeństwa. Znacząco 
zmieniło się miejsce Polski na mapie świata zarówno w wymiarze ekonomicznym, 
politycznym, jak i społecznym. Szczególnie w interesującej autora opracowania 
sferze ekonomicznej pozytywne zmiany nie byłyby możliwe, gdyby w Polsce wraz 
z transformacją nie zostały wyzwolone i uruchomione zasoby przedsiębiorczości 
tkwiące w społeczeństwie i gdyby nie nagromadzony już w poprzednim ustroju, ale 
przede wszystkim zasadniczo rozwinięty w nowych realiach kapitał ludzki.

Zmiany zachodzące w kapitale ludzkim są w znacznej mierze pochodną syste-
mu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę procesy zachodzące 
we współczesnym świecie, związane chociażby z ideą gospodarki opartej na wiedzy, 
rola kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju będzie rosła. Z punktu widzenia pol-
skiej perspektywy trzeba także uwzględnić stopniowe wyczerpywanie się tych źródeł 
wzrostu i rozwoju, które w znacznej mierze legły u podstaw ekonomicznego sukce-
su całego okresu od początku transformacji. Aby uniknąć związanego z tym ryzyka 
tak zwanej pułapki kraju na średnim poziomie rozwoju czy też o średnim poziomie 
dochodu, niezbędne jest między innymi szczególne zwrócenie uwagi na warunki roz-
woju kapitału ludzkiego, w tym na zjawiska, które związane są z funkcjonowaniem 
systemu edukacji formalnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Niezbędna jest przy 
tym, wyraźniejsza niż to miało miejsce w przeszłości, dyskusja o edukacji w aspek-
cie ekonomicznym czy też gospodarczym. Elementem ekonomizacji rozważań o edu-
kacji powinno być między innymi podkreślanie, że ponoszone czy to ze środków 
prywatnych, czy publicznych nakłady na edukację to jeden z najistotniejszych ele-
mentów inwestowania, przynoszącego określoną stopę zwrotu, a nie ‒ jak to niestety 
nierzadko jest czynione – że jest to przede wszystkim źródło kosztów. Ekonomizacja 

1  Opracowanie oparte jest w części na doświadczeniach własnych związanych z wieloletnią pracą akademicką oraz 
czynnym uczestnictwem w różnego rodzaju środowiskowych działaniach na rzecz jakości edukacji, rolą ekspercką 
i współpracą z różnymi instytucjami kształcenia na poziomie wyższym. Od 1 lutego 2012 r. autor jest Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie zaprezentowane w opracowaniu poglądy 
odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia samego autora.
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dyskusji o edukacji, w tym także na poziomie wyższym, to także szersze niż w prze-
szłości odwoływanie się w analizie funkcjonowania instytucji edukacyjnych do pojęć 
ekonomicznych, takich jak rachunek kosztów i korzyści, czy efektywność. Ten drugi 
wymiar ekonomizacji edukacji niekoniecznie jest łatwy do zaakceptowania, zwłasz-
cza przez tych, którzy przyzwyczajeni są do postrzegania edukacji jako działalności, 
której misja społeczna w zasadzie wyklucza swoistą trywializację, wiążącą się z od-
woływaniem do pojęć kojarzonych z klasyczną działalnością gospodarczą.

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 
w okresie po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w kontekście jego roli jako czyn-
nika rozwoju kapitału ludzkiego. W szczególności uwaga została zwrócona na wy-
zwania, wobec jakich staje szkolnictwo wyższe w związku ze zmieniającą się sytu-
acją demograficzną.

Kapitał ludzki i inne formy kapitału, których nośnikiem jest 
człowiek

Kapitał ludzki jest pojęciem, które w literaturze ekonomicznej zaczęło być sze-
rzej stosowane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku i ko-
jarzone jest zwłaszcza z dorobkiem G. S. Beckera2. Nie znaczy to oczywiście, że 
wcześniej w ramach niekiedy już mocno odległych historycznie rozważań nie zwra-
cano uwagi na te zjawiska, które dziś analizowane są w ramach dyskusji o kapitale 
ludzkim. Wystarczy wspomnieć o dokonanym w XVII wieku przez W. Petty podziale 
czynników produkcji na podstawowe i pomocnicze, przy czym wśród tych drugich 
znalazły się tak zwane sztuki, które dziś można by określić mianem kwalifikacji  
i umiejętności. 

Podobnie jak to ma miejsce w wypadku wielu innych pojęć stosowanych w na-
ukach ekonomicznych, nie ma jednej i powszechnie akceptowanej definicji kapitału 
ludzkiego. Najczęściej podkreśla się, że kapitał ludzki obejmuje różne cechy i właści-
wości ludzi jako uczestników aktywności ekonomicznej i życia społecznego. Przede 
wszystkim są to zasoby wiedzy, umiejętności, postawy i cechy psychofizyczne. W za-
sadzie wszystkie definicje kapitału ludzkiego akcentują, że kapitał ludzki jest ściśle 
powiązany z konkretnymi ludźmi. Można go w pewnych granicach substytuować 
innymi czynnikami produkcji, ale nie da się go transferować – przenosić między po-
szczególnymi uczestnikami aktywności ekonomicznej. Nie da się go także w odnie-
sieniu do pojedynczej osoby „porcjować”, czyli równocześnie wykorzystywać w ra-
mach różnych form działalności gospodarczej. Co istotne, podobnie jak w wypadku 
każdej innej formy kapitału możliwe jest inwestowanie, mające na celu powiększanie 

2  Szczególną rolę odegrała praca G. S. Beckera wydana po raz pierwszy w 1964 r.
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zasobów kapitału ludzkiego, a szczególnym narzędziem służącym doskonaleniu ka-
pitału ludzkiego jest właśnie edukacja. 

Specyficzne cechy kapitału ludzkiego, różniące go od kapitału w tradycyjnym 
rozumieniu kojarzonego z kapitałem w postaci rzeczowej i finansowej, związane 
chociażby z niemożnością przenoszenia praw własności, powodują, że nie wszy-
scy są entuzjastami używania tego określenia. Ponadto G. S. Becker, którego prace, 
o czym już wspominano, odegrały istotną rolę w upowszechnieniu się idei kapitału 
ludzkiego, jest reprezentantem tej części ekonomii głównego nurtu związanej z tra-
dycja neoklasyczną, która szczególnie jest kojarzona z propagowaniem idei neoli-
beralnych (szkoła z Chicago). Dla przeciwników tego sposobu widzenia funkcjono-
wania gospodarki rynkowej pojęcie kapitału ludzkiego w interpretacji nawiązującej 
do pierwowzoru zaczerpniętego z prac G. S. Beckera jest w pewnej mierze wyrazem 
dehumanizacji spojrzenia na człowieka w sferze ekonomicznej i potraktowania jako 
w zasadzie takiego samego składnika aktywów firmy jak właśnie kapitał w postaci 
rzeczowej czy finansowej. Należy także zwrócić uwagę, że rozważania na temat kapi-
tału ludzkiego mają wyraźny rys mikroekonomiczny. W centrum analiz jest bowiem 
pojedynczy człowiek i jego zachowania jako nośnika tego kapitału. Oczywiście moż-
liwe jest także szersze spojrzenie na kapitał ludzki przez pryzmat całego społeczeń-
stwa czy narodu, jednakże nawet w takim ujęciu będzie to przede wszystkim suma 
nietransferowalnych między poszczególnymi osobami ich cech i właściwości. Ścisłe 
powiązanie kapitału ludzkiego z konkretnymi osobami oznacza między innymi, że 
aby osiągnąć poprawę tego kapitału w skali całego społeczeństwa, nie bardzo można 
przyjąć założenie, że jego szczególny rozwój w ramach jakiejś grupy osób, np. elity 
społecznej, może stanowić rekompensatę niedostatków tego kapitału w zakresie sze-
rokich mas społeczeństwa. 

Z punktu widzenia różnego rodzaju organizacji istotnym problemem jest zarówno 
zapobieganie negatywnym konsekwencjom odchodzenia z danej instytucji poszcze-
gólnych osób jako posiadaczy wiedzy, doświadczenia i umiejętności, stanowiących 
część kapitału ludzkiego danej organizacji, jak i skuteczne działanie na rzecz do-
skonalenia kapitału ludzkiego i uzyskiwania pozytywnych efektów z punktu widze-
nia wzrostu wartości firmy. Dyskusja na ten temat odzwierciedlona jest w ramach 
rozważań o takich pojęciach jak: kapitał strukturalny, kapitał organizacyjny, kapitał 
relacyjny i wreszcie kapitał intelektualny. Podobnie jak w wypadku kapitału ludz-
kiego niestety panuje w tym zakresie wręcz chaos definicyjny i to zarówno w za-
kresie doprecyzowania poszczególnych pojęć, jak i wizji związków pomiędzy nimi. 
Najczęściej to kapitał intelektualny jest postrzegany jako nadrzędny i obejmujący 
w ramach organizacji zarówno kapitał ludzki, jak i inne wcześniej wymienione skła-
dowe. 

Do kapitału intelektualnego organizacji jest też niekiedy zaliczany kapitał społecz-
ny. Ten ostatni jest szczególnie często analizowany w wymiarze makroekonomicz-
nym i makrospołecznym. W pewnym uproszczeniu można, w nawiązaniu do najpo-
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pularniejszych wykładni kojarzonych zwłaszcza z takimi postaciami jak J. Coleman, 
R. Putnam i F. Fukuyama, ideę kapitału społecznego sprowadzić do zbioru norm, 
sieci zależności i wzajemnego zaufania w jakiejś grupie społecznej3. Początkowo 
kapitał społeczny był kojarzony jednoznacznie z pozytywnym wpływem na funk-
cjonowanie oraz rozwój gospodarki i społeczeństwa. Z czasem pojawiła się idea ne-
gatywnego kapitału społecznego, nawiązująca do działań typu rent-seeking (pogoń 
za rentą), związanych z patologiami społecznymi, a zwłaszcza z korupcją, czy wręcz 
działalnością przestępczą. Swoisty kapitał społeczny, a zwłaszcza zaufanie, łączący 
uczestników wskazanych wyżej zachowań przyczynia się nie do rozwoju i postępu, 
ale do utrwalenia negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych, w skrajnym 
wypadku skutkujących rozwojem tak zwanego kryminalnego kapitalizmu i nasile-
niem amoralnego familializmu.

Jak już wskazano w rozważaniach o kapitale ludzkim oraz kapitale społecznym 
i innych formach kapitału, które są bezpośrednio powiązane z człowiekiem jako 
uczestnikiem życia ekonomicznego i społecznego, występują dwie podstawowe 
płaszczyzny rozważań. Pierwsza odnosi się do różnych organizacji, przede wszyst-
kim biznesowych, i wiąże się z dyskusją z zakresu zarządzania. Druga płaszczyzna 
dotyczy dyskusji o kapitale ludzkim i kapitale społecznym w kontekście rozważań 
o funkcjonowaniu gospodarek, narodów i społeczeństw i wiąże się z analizami o ma-
krospołecznym i makroekonomicznym charakterze. Ta właśnie płaszczyzna staje się 
coraz bardziej popularna chociażby ze względu na zmiany, jakie zachodzą we współ-
czesnych gospodarkach, czego wyrazem są takie idee jak wspominana już gospodar-
ka oparta na wiedzy, czy kluczowe dla unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-
2020 hasło inteligentnego rozwoju. Kwestie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego 
nabrały także dodatkowego znaczenia w kontekście dyskusji o źródłach ostatniego 
kryzysu ekonomicznego i takich jego aspektach jak chociażby mało jeszcze ekspono-
wana w polskiej literaturze, a coraz bardziej popularna w publikacjach zagranicznych 
idea finansyzacji. Finansyzacja to proces autonomizacji sfery finansowej w relacji do 
sfery realnej, a nawet uzyskiwania nadrzędności tej pierwszej w stosunku do drugiej. 
W ramach finansyzacji rynki finansowe oraz elity finansowe uzyskują coraz więk-
szy wpływ na politykę ekonomiczną (w wymiarze mikroekonomicznym na poziomie 
poszczególnych firm, jak i w wymiarze makroekonomicznym), jak również efekty 
gospodarowania. Wiele negatywnych przejawów i konsekwencji finansyzacji upa-
trywanych jest w problemach związanych z erozją zaufania pomiędzy uczestnikami 
życia ekonomicznego, czyli ze słabnącym kapitałem społecznym4. Niezależnie od 
kontrowersji i sporów definicyjnych towarzyszących idei kapitału ludzkiego pojęcie 
to stało się także trwałym elementem dyskusji o mechanizmach wzrostu i rozwoju 
współczesnych gospodarek, w tym zwłaszcza tak zwanych endogenicznych teorii 
wzrostu.

3  Szerzej nt. kapitału społecznego i jego definicji zob.: Sztompka (2007).
4  Szerzej na temat finansyzacji zob.: Ratajczak (2012b, s. 281-302). 



SZKOLNICTWO WYŻSZE W POLSCE JAKO CZYNNIK ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO26

Wyrazem makroekonomicznego i makrospołecznego podejścia do kapitału ludz-
kiego i kapitału społecznego są opracowywane i przyjmowane na szczeblach rządo-
wych dokumenty strategiczne. W Polsce 18 czerwca 2013 r. Rada Ministrów podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Stanowi 
ona jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych. Celem głównym Strategii Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego 2020 uczyniono „rozwijanie kapitału ludzkiego przez wydoby-
wanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecz-
nym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia”. Cele szczegółowe 
to: 1. Wzrost zatrudnienia, 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnie-
nie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych, 3. Poprawa sytuacji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efek-
tywności systemu opieki zdrowotnej i 5. Podniesienie poziomu kompetencji i kwali-
fikacji obywateli. Konstruując Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 przyjęto, 
że budowanie kapitału ludzkiego powinno obejmować cały okres życia ludzi w po-
dziale na pięć etapów: wczesne dzieciństwo; edukacja szkolna; edukacja na poziomie 
wyższym; aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo; starość. Choć 
szkolnictwo wyższe zostało w sposób szczególny wyeksponowane w ramach etapu 
trzeciego, to ma ono istotne znaczenie także dla każdego z pozostałych etapów czy 
to z racji prowadzonych badań naukowych, których efekty służą realizacji poszcze-
gólnych działań, czy to jako oferent usług edukacyjnych w ramach idei uczenia się 
przez całe życie, czy wreszcie jako istotny współuczestnik rozwoju kapitału ludzkie-
go w ramach procesu dydaktycznego. Ta szczególna rola szkolnictwa wyższego uza-
sadnia bliższą analizę jego dotychczasowego rozwoju, jak również wyzwań, wobec 
jakich stoi.

Szkolnictwo wyższe w Polsce w okresie po rozpoczęciu 
transformacji ustrojowej5

Dziedzictwem okresu PRL była uboga w kategoriach wielości ośrodków i ich roz-
mieszczenia na mapie kraju przestrzeń szkolnictwa wyższego oraz bardzo ograniczo-
na dostępność do edukacji na poziomie wyższym. Zarówno wskaźnik skolaryzacji na 
poziomie wyższym, jak i udział wśród osób dorosłych ludzi z wyższym wykształce-
niem stawiały Polskę na jednym z końcowych miejsc w ówczesnej Europie. W sferze 
nauki i kadr dydaktycznych dawały o sobie znać zarówno efekty wielokrotnie mniej 
lub bardziej zrywanej czy naruszanej ciągłości relacji mistrz – uczeń, tudzież, wpraw-
dzie nie we wszystkich obszarach nauki, znamiona peryferyjności i marginalizacji, na 
skutek rozwoju poza czy też w oderwaniu od głównych centrów światowego życia 
naukowego. 

5  Ten fragment opracowania częściowo odwołuje się do: Ratajczak (2012a, s. 21-24).
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Kiedy zaczęły się zmiany ustrojowe, nie ulegało wątpliwości, że jeżeli Polska ma 
stać się krajem naprawdę rozwiniętym, dynamicznym i innowacyjnym, krajem zaj-
mującym godne i należne mu miejsce na mapie gospodarczej i politycznej świata, to 
musi dokonać się między innymi swoista rewolucja w zakresie szkolnictwa wyższe-
go. Dokonanie tej rewolucji, chociażby w wymiarze ilościowym, w sytuacji bardzo 
ograniczonych możliwości budżetowych stało się możliwe poprzez dopuszczenie do 
powstania sektora szkół niepublicznych i zdecydowany wzrost aktywności szkół pu-
blicznych w zakresie odpłatnych studiów niestacjonarnych. Dynamiczny rozwój sek-
tora niepublicznego był możliwy na skutek faktycznego zaakceptowania swoistej unii 
personalnej w odniesieniu do nauczycieli akademickich. Te same osoby pracowały, 
a niekiedy nadal pracują równocześnie na uczelni publicznej i uczelni niepublicznej.

W wyniku zmian wprowadzonych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
bardzo szybko zaczęła rosnąć liczba szkół wyższych i liczba studentów. Ten sukces 
w wymiarze ilościowym wiązał się jednak z problemem godzenia ilości z jakością. 
W końcu XX wieku i na początku pierwszej dekady XXI wieku nastąpiło przejście 
do drugiego etapu polityki państwa wobec szkolnictwa wyższego, związanego z ideą 
zwiększenia nadzoru i regulacji centralnych w celu uporządkowania szkolnictwa 
wyższego. W znacznej mierze było to oparte na założeniu, że poprzez działania od-
górne państwo może „wymusić” jakość kształcenia. 

Podjęta w pierwszej dekadzie XXI wieku próba uporządkowania rynku szkol-
nictwa wyższego wiązała się między innymi z powstaniem Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej (dziś Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Opracowywano i wdrażano 
centralne i dość szczegółowe standardy nauczania na poszczególnych kierunkach stu-
diów. Z punktu widzenia celu, jakim była poprawa jakości kształcenia, przyniosło to 
pewne efekty, ale okazało się przy tym, że bardzo trudno jest na poziomie centralnym 
wprowadzać regulacje szczegółowe, które w równym stopniu będą pasować do do-
świadczeń uczelni bardzo różnych zarówno z punktu widzenia tradycji funkcjonowa-
nia na rynku edukacyjnym, jak i potencjału kadrowego i pozycji naukowej.

Doświadczenia pierwszej dekady XXI wieku legły u podstaw idei przejścia do 
nowego etapu rozwoju szkolnictwa wyższego. Ma temu służyć realizowana od kil-
ku lat reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Podstawowe cele to podniesienie 
jakości i innowacyjności oraz poprawa miejsca polskiego szkolnictwa wyższego 
i polskiej nauki na akademickiej i naukowej mapie świata. Chodzi także o to, aby 
uczelnie lepiej niż do tej pory odpowiadały na oczekiwania interesariuszy, jakimi 
są studenci, a zarazem przyszli absolwenci i uczestnicy rynku pracy, jak i instytucje 
biznesowe, będące głównym źródłem miejsc pracy dla absolwentów szkół wyż-
szych. Wszystkim tym zmianom służyć ma idea zwiększania konkurencji zarówno 
osób, jak i instytucji. Reforma szkolnictwa wyższego wiąże się także z interna-
cjonalizacją oraz szerszym korzystaniem z rozwiązań menedżerskich w zarządza-
niu szkołami wyższymi. Konieczna jest też ekonomizacja i zmiana roli państwa. 
Ekonomizacja szkolnictwa wyższego oznacza między innymi, że finansowanie 
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szkolnictwa wyższego będzie wiązało się z coraz twardszym ograniczeniem bu-
dżetowym. Z kolei dążenie do zmiany roli państwa wiąże się z próbą zmniejszenia 
jej jako protektora i gwaranta (bo jest postrzegana jako nieskuteczna), a zarazem 
zwiększania jako bardzo wpływowego kuratora, regulatora i weryfikatora działań 
podejmowanych przez poszczególne jednostki. Narzędzia służące wdrożeniu idei 
leżących u podstaw reformy szkolnictwa wyższego to przede wszystkim zmiany 
legislacyjne, w tym związane ze sferą finansowania, i wynikające z nich działania 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Podsumowując zmiany, jakie dokonały się w polskim szkolnictwie wyższym 
w okresie po 1989 r., należy podkreślić, że nastąpił wielokrotny wzrost liczby studen-
tów, z niecałych trzystu sześćdziesięciu tysięcy w roku akademickim 1988/1989, do 
ponad półtora miliona obecnie. Ten wielki sukces ilościowy został jednak w znacz-
nej mierze osiągnięty w wyniku znacznego rozwoju studiów niestacjonarnych. Przy 
całym szacunku dla tej formy kształcenia trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne 
zostały wprowadzone jako forma uzupełniająca w stosunku do studiów stacjonar-
nych. Nie powinna to jednak być forma dominująca, a tak jeszcze do niedawna było 
w Polsce. 

Obecnie Polska zajmuje niezłe miejsce na mapie Europy pod względem udziału 
w społeczeństwie ludzi z wyższym wykształceniem, a nasz poziom skolaryzacji, któ-
ry wynosi ponad 50%, daje nam jedno z czołowych miejsc w Europie. Pozytywnym 
zmianom, jakie dokonały się w szkolnictwie wyższym, towarzyszą jednak nadal róż-
ne słabe strony. Wśród nich należy wymienić słabość powiązań świata akademickie-
go ze światem biznesu, ciągle jeszcze niski poziom umiędzynarodowienia polskiej 
nauki i działalności akademickiej, niesatysfakcjonującą na ogół pozycję polskich 
szkół wyższych w rankingach międzynarodowych i nie zawsze odpowiednią jakość 
edukacji. W dyskusjach medialnych podnoszona jest w szczególności kwestia dopa-
sowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, choć w tej akurat kwestii trzeba 
zwrócić uwagę na różnicę między akcentowaną, między innymi w założeniach pro-
cesu bolońskiego, ideą długookresowej zatrudnialności absolwentów szkół wyższych 
na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy a stanowiącą często podstawę uprosz-
czonych prezentacji medialnych kwestią krótkookresowych losów absolwentów na 
rynku pracy, zwłaszcza w kategoriach czasu upływającego od ukończenia studiów do 
podjęcia pracy zawodowej. 

Wyzwania przyszłości

Polskie szkolnictwo wyższe i związani z nim główni interesariusze stoją wobec 
wielu wyzwań, wynikających ze zmian w otoczeniu zarówno międzynarodowym, 
jak i krajowym. Najważniejsze z nich to w sferze międzynarodowej internacjonali-
zacja i globalizacja przestrzeni edukacyjnej związana w znacznej mierze z rozwo-
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jem narzędzi informatycznych i elektronicznych oraz opartych na ich wykorzystaniu 
nowych form organizacyjnych kształcenia na poziomie wyższym, takich jak maso-
we kształcenie na odległość. W wymiarze krajowym szczególnym wyzwaniem są 
zmiany demograficzne i wynikający z nich spadek liczby absolwentów szkół śred-
nich, a w konsekwencji zmniejszenie się liczby potencjalnych kandydatów na studia. 
Kolejnym źródłem wyzwań jest sytuacja budżetowa, a szerzej – kwestia mechani-
zmów regulujących finansowanie szkolnictwa wyższego.

Wyzwaniom o wymiarze międzynarodowym w dyskusjach nt. szkolnictwa wyż-
szego w Polsce poświęca się jak dotychczas stosunkowo mało uwagi. Po części wyni-
ka to z ciągle jeszcze stosunkowo niskiego poziomu umiędzynarodowienia polskiego 
życia akademickiego, jak również polskiej nauki. Co więcej, w niektórych obszarach, 
zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych, kultywowane jest przekonanie, że 
specyfika narodowa, językowa i kulturowa stanowią silną barierę oddzielającą istotną 
część polskiej nauki i szkolnictwa wyższego od świata. Szanując taki punkt widzenia, 
należy jednak zauważyć, że ta bariera jest coraz słabsza i nie może być argumentem 
uzasadniającym niepodejmowanie działań ułatwiających wpisywanie się polskiej 
przestrzeni edukacyjnej i naukowej w przestrzeń międzynarodową.

Niewątpliwie jednak z punktu widzenia polskiego szkolnictwa wyższego najwięk-
szą rolę odgrywają wyzwania, których źródła tkwią w kraju. Najważniejsze z nich 
to kwestie demograficzne i szeroko rozumiane aspekty finansowe funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego.

Zmiany demograficzne dotyczą całego obszaru szkolnictwa wyższego i sprowa-
dzają się do nieuchronnie spadającej łącznej liczby kandydatów na studia. Osiągnięta 
wielkość wskaźnika skolaryzacji na poziomie wyższym powoduje, że trudno liczyć 
na rekompensowanie malejącej liczby absolwentów szkół średnich coraz większą 
liczbą tych spośród nich, którzy trafią na studia wyższe. W wyniku malejącej liczby 
kandydatów ograniczeniu będzie ulegać kształcenie zwłaszcza na studiach niestacjo-
narnych. Zmiany demograficzne będą prowadzić do nasilonej konkurencji oferentów 
edukacji w obszarze wyższego szkolnictwa ekonomicznego. Przy czym konkuren-
cja nie musi pozytywnie wpływać na jakość kształcenia. Polski rynek edukacyjny 
jest ciągle jeszcze stosunkowo mało wrażliwy na różne przejawy i gwarancje jakości 
chociażby w postaci akredytacji środowiskowej. Ponadto to masowość kształcenia, 
którą jest dość trudno godzić ze szczególną troską o jakość, zapewniała w przeszło-
ści sukces finansowy zarówno instytucji edukacyjnych, jak i poszczególnych osób 
w nich zatrudnionych. W warunkach presji demograficznej dylemat czy przyjmo-
wać na studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia kandydatów rzeczywiście 
spełniających chociaż minimalne wymogi rekrutacyjne, czy przyjmować w zasadzie 
wszystkich spełniających wymogi formalne jest z punktu widzenia władz poszcze-
gólnych uczelni wyjątkowo trudny do rozstrzygania. Przy czym nie byłoby aż takie-
go problemu, gdyby rozstrzyganie tego dylematu na rzecz maksymalizacji poziomu 
rekrutacji wiązało się z ideą stworzenia szansy kandydatom, którzy następnie już 
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jako studenci musieliby albo potwierdzić swoje możliwości spełnienia określonych 
wymogów, albo opuścić uczelnię. Niestety często w praktyce realizowane są różne-
go rodzaju działania, które pozwalają osobom przyjętym na studia na przyjmowanie 
postawy oportunistycznej, w której odpowiedzialność za ostateczny sukces zaczyna 
być przenoszona z beneficjenta kształcenia na oferenta usługi edukacyjnej.

Obok zmian demograficznych szczególną rolę w zmianach zachodzących w oto-
czeniu podmiotów działających w sferze szkolnictwa wyższego odgrywają kwestie 
związane z wymiarem finansowym edukacji na poziomie wyższym. Problem finan-
sowania szkolnictwa wyższego wiąże się z kilkoma fundamentalnymi pytaniami. 
Pierwsze dotyczy roli państwa w życiu społecznym i gospodarczym, w tym w ob-
szarze edukacji na poziomie wyższym. Czy państwo powinno być głównym, czy też 
dominującym organizatorem i dostawcą usług edukacyjnych, a zarazem gwarantem 
i protektorem podmiotów funkcjonujących w sferze szkolnictwa wyższego, czy też 
raczej powinno pełnić rolę regulatora, weryfikatora i kuratora rynku usług edukacyj-
nych? Reforma szkolnictwa wyższego realizowana w ostatnich latach w Polsce jest 
związana – o czym już wspomniano – z ideą zmiany roli państwa w stronę ogranicza-
nia administracyjnych działań na rzecz zwiększania znaczenia tego co z jednej strony 
wiąże się z ideą autonomii akademickiej, a z drugiej – nawiązuje do roli rynku jako 
regulatora aktywności ekonomicznej. 

Drugie pytanie wiąże się z dyskusją o naturze usług edukacyjnych i wykształ-
cenia na poziomie wyższym z punktu widzenia takich kwestii, jak podział dóbr na 
publiczne i prywatne czy kosztów i korzyści na społeczne i prywatne. Szersza dys-
kusja na ten temat wykracza poza ramy artykułu, zwłaszcza że poglądy w tej kwestii 
są bardzo zróżnicowane. Zauważmy jedynie, że im bardziej będziemy stać na sta-
nowisku, że edukacja na poziomie wyższym nie może być traktowana jako czyste 
dobro prywatne, chociażby ze względu na możliwość przypisania jej pewnych cech 
tak zwanego dobra szczególnie cennego w wymiarze społecznym, i im bardziej bę-
dziemy akceptować, że obok korzyści prywatnych, wynikających z wykształcenia, 
są także, co prawda trudne do jednoznacznego oszacowania, korzyści społeczne, tym 
bardziej powinniśmy zarazem być wstrzemięźliwi w postrzeganiu usług związanych 
z edukacją na poziomie wyższym jako możliwych w pełni do organizacji i realizacji 
na podstawie typowych kryteriów rynkowych także z punktu widzenia mechanizmów 
finansowych.

Trzecie pytanie wiąże się z kwestią dróg godzenia misji kulturotwórczej i cywili-
zacyjnej szkolnictwa wyższego oraz jego znaczenia z punktu widzenia realizacji idei 
równości szans ze wspominaną już ekonomizacją także tej sfery życia. Najprostsza 
wykładnia równości szans utożsamia ją z równością dostępu do określonych dóbr6. 
W wypadku edukacji na poziomie wyższym oznacza to, że każdy, kto chce podjąć 

6  Szerzej na temat równości szans w kontekście idei powszechnej współpłatności za studia, zob.: Ratajczak (2010, 
s. 37-49).
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studia, powinien mieć taką możliwość, jeśli tylko spełnia minimalne wymogi formal-
ne związane z wcześniejszą edukacją. Druga interpretacja równości szans wiąże się 
z możliwością osiągania w takim samym stopniu pożądanych dóbr. Tak rozumiana 
równość szans oznacza, że nie istnieją przeszkody defaworyzujące konkretne osoby 
czy grupy społeczne w ubieganiu się o dane dobra. Taka równość szans jest znacznie 
trudniejsza do realizacji niż równość dostępu, albowiem wymaga działań zapobiega-
jących różnym formom społecznego i ekonomicznego wykluczenia. Wreszcie trze-
cie możliwe rozumienie równości szans to idea równego startu, związana zwłaszcza 
z dostępem do pewnych usług społecznych. W obszarze edukacji wiąże się to głównie 
z kwestią kształcenia na poziomie podstawowym i ewentualnie średnim. 

I wreszcie pytanie czwarte, związane z fundamentalnymi założeniami roli państwa 
jako regulatora szkolnictwa wyższego i instytucji finansującej ten obszar aktywności 
ekonomicznej ze środków budżetowych, dotyczy najskuteczniejszych w obecnych 
warunkach rozwiązań finansowych i organizacyjnych z punktu widzenia zapewnia-
nia maksymalizacji efektów związanych ze szkolnictwem wyższym i stałego procesu 
doskonalenia jakości w relacji do nakładów prywatnych i budżetowych. 

W warunkach wyzwań, wobec których staje szkolnictwo wyższe w Polsce, nie-
uchronne wydają się dwa procesy. Pierwszy to konsolidacja na rynku szkolnictwa 
wyższego. Jej znamiona widać już wyraźnie w obszarze szkolnictwa niepublicznego. 
Wszystko wskazuje na to, że poza pewną grupą instytucji, które zdołają utrzymać 
się na konkretnych rynkach lokalnych i niekoniecznie z powodu bardzo wysokiego 
poziomu oferowanych usług, obszar szkolnictwa niepublicznego zostanie zdomino-
wany przez kilka podmiotów czy to realizujących ideę zapewniania wysokiej jakości 
edukacji i prestiżu wartego poniesienia prywatnych nakładów na edukację, czy też re-
alizujących strategię ekspansji przestrzennej i uzyskiwania efektów skali. Przykładem 
pierwszego rozwiązania jest strategia przyjęta i realizowana przez Akademię Leona 
Koźmińskiego. Druga idea jest wyraźnie widoczna w działaniach podmiotów skupio-
nych w ramach grupy Wyższych Szkół Bankowych.

W wypadku szkół publicznych konsolidacja także prędzej czy później okaże się 
konieczna. Nawet w stosunkowo małych i niezbyt silnych ekonomicznie wojewódz-
twach działa kilka państwowych podmiotów szkolnictwa wyższego. Utrzymanie tego 
stanu będzie trudne na dłuższą metę chociażby ze względu na konsekwencje zmian 
demograficznych. Przy tym proces konsolidacji w szkolnictwie publicznym będzie 
znacznie bardziej skomplikowany niż w szkolnictwie niepublicznym. Począwszy od 
tego, że prawo nie przewiduje innej możliwości likwidacji publicznej szkoły wyższej 
niż drogą ustawową, a skończywszy na niezwykle silnych interesach i ambicjach lo-
kalnych, które często ponad wszelkimi podziałami politycznymi prowadzą do walki 
za wszelką cenę o utworzenie, a następnie utrzymanie szkoły wyższej jako jednego 
z najistotniejszych symboli tożsamości regionalnej i lokalnej oraz w wielu wypad-
kach jako bardzo istotnego pracodawcy. 
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Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach szkolnictwo wyższe w Polsce będzie 
działać w warunkach coraz bardziej złożonego otoczenia. W szkolnictwie wyższym bę-
dziemy doświadczać tego, co jeden z najznamienitszych ekonomistów XX wieku Joseph 
Schumpeter nazwał kreatywną, czy też twórczą destrukcją, chociażby na skutek 
zmian w formach, organizacji i metodach nauczania. 

W warunkach gospodarki rynkowej państwo nie może być bezwarunkowym protek-
torem i gwarantem instytucji szkolnictwa wyższego. Trzeba się pogodzić z tym, że sam 
fakt, iż uczelnia istnieje od wielu lat, nie jest wystarczającym argumentem, że będzie 
musiała istnieć zawsze. Tam, gdzie idą pieniądze publiczne, musimy liczyć się z tym, 
że padnie pytanie, co się z tymi pieniędzmi stało. Albowiem poszanowanie autonomii 
szkół wyższych nie może być tożsame z uznaniem, że rolą publicznego donatora jest 
wydzielić określoną pulę pieniędzy, a następnie w zasadzie nie ingerować w proces ich 
wykorzystania, zwłaszcza z punktu widzenia uzyskiwanych ostatecznie efektów.

Szkolnictwo wyższe ze względu na swoje cechy, jak również rolę w procesach roz-
wojowych nie może być oczywiście w pełni traktowane jako dobro prywatne. Nawet 
akceptując daleko idącą decentralizację systemu szkolnictwa wyższego i zwiększanie 
roli mechanizmów typowych dla rynku, państwo nie może rezygnować całkowicie ze 
swej roli regulacyjnej. Zwłaszcza że rynek nie zawsze jest doskonałym sędzią. W sfe-
rze edukacji doświadczenia chociażby systemu amerykańskiego pokazują, że rynek 
zarówno akceptuje funkcjonowanie podmiotów zapewniających bardzo wysoką ja-
kość edukacji, a zarazem stosujących wysokie bariery wejścia dla kandydatów na 
studia, jak i dopuszcza działanie instytucji, które swoją strategię opierają na jak naj-
niższych barierach wejścia i także niskich barierach finalnego formalnego sukcesu. 

Po 1989 r. w zakresie szkolnictwa wyższego nastąpił dynamiczny rozwój edukacji 
i przestrzeni dydaktycznej. Polska stała się autentycznie krajem ludzi uczących się, 
choć jakość tej edukacji nie zawsze jest satysfakcjonująca. Wpisujemy się coraz le-
piej w europejską i światową przestrzeń naukową i dydaktyczną. Tyle tylko, że nawet 
najznamienitsza przeszłość nie stanowi gwarancji sukcesu w przyszłości. Jeśli nakre-
ślone w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 cele mają być osiągnięte i jeśli 
Polska ma stać się przykładem skutecznej realizacji idei gospodarki opartej na wiedzy 
oraz inteligentnego rozwoju, to jednym z warunków tego są zmiany w szkolnictwie 
wyższym. Zmiany te muszą łączyć szacunek dla tradycji akademickiej, w tym idei 
autonomii szkolnictwa wyższego, z akceptacją konsekwencji zmian, zachodzących 
w otoczeniu instytucji edukacyjnych.
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Streszczenie

Artykuł koncentruje się na roli szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie po rozpo-
częciu transformacji ustrojowej jako czynnika rozwoju kapitału społecznego. Omówiono 
w nim wszystkie formy kapitału ludzkiego, których nośnikiem jest człowiek, odnosząc 
się również do problemu finansyzacji. Przedstawiono też sytuację szkolnictwa wyższego 
w tym okresie. Ponadto scharakteryzowano wyzwania, wobec jakich staje szkolnictwo 
wyższe w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał intelektualny, szkolnictwo 
wyższe.
Kody JEL: I23, O15

Higher Education in Poland as a Factor of Human Capital 
Development

Summary

In this article, the author focuses on the role of higher education in Poland in the pe-
riod after the commencement of the systems transformation as a factor of social capital 
development. He discussed in it all forms of human capital whose carrier is the human 
being, referring also to the problem of financing. There is also presented the condition 
of the higher education in this time-period. Moreover, he characterised the challenges 
faced by the higher education system due to the changing demographic situation.
Key words: human capital, social capital, intellectual capital, higher education.
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