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W dniu 10 maja 2012 roku, w auli Uczelni VISTULA, odbyła się konferencja 
pod hasłem Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych problemem rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju. Konferencji tej, zorganizowanej przez Uczelnię 
VISTULA, Obywatelską Fundację Wspierania Rozwoju Mazowsza i  Polskie 
Towarzystwo Informatyczne patronowali: Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. W  trakcie jej obrad referaty wygłosili: dr Agnieszka Chłoń-
Domińczak – Instytut Badań Edukacyjnych, prof. UV Jan Fazlagic – Uczelnia 
Vistula, dr Bogusław Sosnowski – Uczelnia Vistula, dr Maria Gasińska – 
Uczelnia Vistula, dr Janusz W. Bandurski – Obywatelska Fundacja Wspierania 
Rozwoju Mazowsza i Uczelnia Vistula, Alfred Domagalski – Prezes Krajowej 
Rady Spółdzielczej, dr inż. Janusz Marszalec – Uczelnia Vistula, Tomasz Połaski- 
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prof. dr. hab. Witold Rakowski – 
Rektor Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, dr Jacek Oleksiejuk 
– Uczelnia Vistula, Zenon Szczepankowski Starosta Powiatu Przasnysz, prof. dr 
hab. Tadeusz Kamiński – Uczelnia Vistula.

W wygłoszonych referatach i w trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono 
na źródła bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych oraz działania mogące 
ograniczyć skalę występującego bezrobocia. Wśród poruszanych problemów 
szczególną uwagę zwrócono na:
– Niedostosowanie profi lu kształcenia studentów do potrzeb pracodawców. 

Podkreślono, że aktualnie najchętniej zatrudniani są fi nansiści, lekarze, 
farmaceuci, fi zycy i  matematycy. Największe trudności ze znalezieniem 
pracy mają absolwenci studiów humanistycznych. Istniejące bezrobocie 
ma więc charakter zarówno globalny, jak i  strukturalny. Dlatego też po-
dejmowane działania powinny mieć dwukierunkowy charakter. Z  jednej 
strony – należy dążyć do dostosowywania kwalifi kacji absolwentów do 
potrzeb pracodawców a z drugiej – podjąć działania sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorstw i instytucji tworzących nowe miejsca pracy. 

– Potrzebę zintensyfi kowania działań sprzyjających tworzeniu nowych miejsc 
pracy. Zarówno referenci, jak i dyskutanci podkreślali potrzebę zintensyfi ko-
wania działań sprzyjających rozwojowi nie tylko mini, ale również małych 
i średnich przedsiębiorstw. Podkreślono, że w Polsce, pomimo dużej liczby 
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istniejących mini fi rm, średnie zatrudnienie w nich jest najniższe w Europie. 
Wynika to z  faktu dominacji w  tej grupie fi rm formy jednoosobowego 
zatrudnienia. Dlatego też istotne znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia 
w tej grupie fi rm powinno mieć uruchomienie mechanizmów wspierających 
ich rozwój, innowacyjność działań i zwiększanie konkurencyjności. Pod-
kreślono również konieczność wspierania rozwoju małych i średnich fi rm 
usytuowanych w  małych miastach i  wsiach gminnych. Zwrócono uwagę 
na potrzebę wspierania rozwoju nie tylko wszelkich form prywatnej dzia-
łalności gospodarczej, ale również podmiotów publicznych stanowiących 
własność Skarbu Państwa, jak i poszczególnych samorządów terytorialnych. 

  Zarówno w  wygłoszonych referatach, jak i  w  dyskusji podkreślono 
szczególną rolę, którą mogą spełniać w rozwoju rynku pracy spółdzielcze 
formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnie, jako forma 
zrzeszania osób, a nie kapitałów, są predestynowane do rozwoju działalno-
ści gospodarczej, społecznej i kulturalnej i zaspokajania potrzeb zarówno 
swoich członków, jak i klientów w różnych ośrodkach, a szczególnie w ma-
łych miastach i  ośrodkach gminnych. Wagę tej formy gospodarowania 
podkreśliła Organizacja Narodów Zjednoczonych uznając rok 2012 za 
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości. 

– Wspieranie rozwoju małych miast i wsi gminnych jako ośrodków admi-
nistracyjnych, gospodarczych, oświatowych i kulturalnych najmniejszych 
regionów kraju. Dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, który nastąpił 
po roku 1990, spowodował większy niż w okresach poprzednich napływ 
młodzieży do nowych ośrodków akademickich, którymi stało się wiele 
średnich, a często i małych miast. Konsekwencjami tego procesu jest dążenie 
absolwentów tych uczelni do pozyskiwania pracy i mieszkania w najwięk-
szych ośrodkach miejskich. Odzwierciedleniem procesu jest wzrost liczby 
bezrobotnych w  tych ośrodkach i  jednocześnie zmniejszanie się liczby 
mieszkańców w najmniejszych miastach i na terenach wiejskich. Dla za-
hamowania procesu odpływu ludności z tych najmniejszych miejscowości 
niezbędne jest podjęcie efektywnych działań dla przyspieszenia ich rozwoju, 
poprawy warunków bytu ich mieszkańców, a szczególnie w wyniku rozwoju 
działalności gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. 
Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji podjęli rezolucję o potrzebie 

kontynuowania badań problemu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych 
oraz inicjowania przedsięwzięć służących jego ograniczaniu.

W konferencji wzięło udział ponad sześćdziesięciu przedstawicieli środowi-
ska akademickiego, Instytutu Badań Edukacyjnych, małych i średnich przedsię-
biorstw, bezrobotnych oraz administracji terenowej, w tym Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mińsku Mazowieckim. Obrady konferencji i jej rezolucja zostały od-
notowane w prasie i radiu.
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Konferencja odbyła się dzięki sponsorowaniu jej przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe BENEFIA, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Centrum 
Edukacyjne OMEGA i  przy współpracy z  Fundacją Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw, Związkiem Banków Polskich i Powiatowym Urzędem Pracy 
w Mińsku Mazowieckim. 

REZOLUCJA 
1.  Wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym kraju, po roku 1989, nastąpił 
dynamiczny wzrost liczby szkół wyższych i studiujących w nich studentów oraz 
osób uzyskujących dyplomy ich ukończenia. W wyniku tego procesu znacznie 
zwiększyła się liczba osób posiadających wyższe wykształcenie oraz ambicje ich 
wykorzystywania i dalszego rozwoju. Przy tych pozytywnych procesach nastą-
pił jednocześnie wysoki wzrost liczby bezrobotnych absolwentów uczelni. Na 
koniec III kwartału 2011 roku zarejestrowanych było ponad 212 tys. osób bez-
robotnych, z tego ponad 14% na terenie województwa mazowieckiego. Sytuacja 
ta nie sprzyja rozwojowi kraju, poszczególnych dziedzin jego działalności, jak 
również wielu miast i wielu terenów wiejskich. Nie wykorzystywanie potencjału 
osobowego i intelektualnego jest problemem całego kraju, szczególnie istotnym 
dla województwa mazowieckiego, w którym zarejestrowanych jest najwięcej 
bezrobotnych z wyższym wykształceniem i grupa ta ma najwyższy, ponad 12% 
udział wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
2.  Z uwagi na wagę i skalę tego problemu, jego rozwiązywaniem powinny zaj-
mować się nie tylko instytucje rządowe i służby rynku pracy, ale również szkoły 
wyższe, pracodawcy i organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze, samorządy 
terytorialne i organizacje pozarządowe. Rozszerzeniu zakresu takich działań 
i  ich zintensyfi kowaniu powinno sprzyjać utworzenie Społecznego Ośrodka 
„Przyszłość”.

Celem działań ośrodka powinno być zarówno monitorowanie i prezento-
wanie problemu bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych, jak również 
wskazywanie możliwości dostosowywania ich kwalifi kacji do aktualnych oraz 
przyszłych potrzeb kraju i jego gospodarki, a także wykorzystania dla rozwoju 
różnej wielkości podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy zarówno 
w największych ośrodkach regionu, jak i małych miastach i wsiach gminnych. 
Realizacji tych celów powinny służyć konkretne formy działania, konferencje, 
doradztwo zawodowe, wspieranie rozwoju fi rm istniejących oraz aktywizacja 
gospodarcza i społeczna poszczególnych miejscowości. Dlatego też dla realiza-
cji tych celów istotne będzie nawiązanie współpracy i pozyskanie wsparcia ze 
strony szkół wyższych, ich studentów i absolwentów, pracodawców i przedsię-
biorstw różnej wielkości i ich organizacji, samorządów terytorialnych wszystkich 
szczebli jak również władz państwa i jego poszczególnych instytucji. 
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3.  Dla stworzenia możliwości podjęcia i  realizacji tych celów grono osób 
fi zycznych i Obywatelska Fundacja Wspierania Rozwoju Mazowsza występuje 
z inicjatywą utworzenia Społecznego Ośrodka „PRZYSZŁOŚĆ”. Zakłada się, że 
organizatorami tego ośrodka będą osoby fi zyczne ze środowiska szkół wyższych, 
biznesu i administracji samorządowej oraz organizacje, instytucje i przedsiębior-
stwa zainteresowane wykorzystaniem potencjału intelektualnego i zawodowego 
absolwentów szkól wyższych.
4.  Inicjatorzy utworzenia ośrodka liczą również na wsparcie tego przedsięwzię-
cia ze strony patronów, partnerów i sponsorów konferencji Bezrobocie wśród 
absolwentów szkół wyższych problemem społeczno–gospodarczym kraju. 

Rezolucję podpisali:
1. Dr Janusz W. Bandurski – prezes Obywatelskiej Fundacji Wspierania Roz-

woju Mazowsza i adiunkt w Uczelni VISTULA.
2. Prof. dr hab. Paweł Bożyk – dyrektor Instytutu w Uczelni VISTULA.
3. Marcin Garwacki – prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji 

Komputerowej.
4. Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – dyrektor Instytutu w Uczelni VISTULA.
5. Prof. dr Józef Kozioł – prorektor Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego.
6. Dr Jacek Oleksiejuk – prodziekan Wydziału Biznesu w Uczelni VISTULA.
7. Stefan Rynowiecki – dyrektor Fundacji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw.
8. Dr Bogusław Sosnowski – dziekan Wydziału Biznesu w Uczelni 

VISTULA.
9. Obywatelska Fundacja Wspierania Rozwoju Mazowsza.


