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Uwagi wstępne 

warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
szczególnego znaczenia nabiera szkolnic-
two wyższe jako zbiór instytucji odgry-

wających istotną rolę w kreowaniu efektów badań 
naukowych oraz jako zbiór ośrodków upowszechnia-
nia wiedzy i kształtowania kapitału ludzkiego . Poza 
dyskusją jest więc potrzeba rozwoju tego sektora  
gospodarki, a zarazem istotnego ogniwa systemu 
społecznego . Te ogólne stwierdzenia na temat zna-
czenia szkolnictwa wyższego i niezbędności jego roz-
woju nie przesądzają jednak odpowiedzi na pytanie, 
jaką rolę w systemie szkolnictwa wyższego powinno 
odgrywać państwo i jakie generalne reguły powinny 
wiązać się z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego 
we współczesnym świecie . W przekonaniu autora 
szczególne cechy szkolnictwa wyższego, jako dobra 
ekonomicznego, powodują, że poza niektórymi bar-
dzo ogólnymi kwestiami nie jest możliwa dyskusja 
o jego rozwoju bez uwzględnienia instytucjonalnego 
kontekstu konkretnych gospodarek i społeczeństw . 
Chodzi przy tym zarówno o uwarunkowania instytu-
cjonalne (w rozumieniu rozwiązań organizacyjnych), 
jak i instytucje związane ze sferą norm i reguł 
o charakterze skodyfikowanym – od regulacji kon-
stytucyjnych począwszy, jak i nieskodyfikowanym, 
związanych np . z tradycją . 

Celem prezentowanego opracowania jest cha-
rakterystyka państwa jako podmiotu polityki roz-
woju szkolnictwa wyższego przede wszystkim w od-
niesieniu do realiów polskich . Autor traktuje przy 
tym prezentowane poniżej uwagi po części jako głos 
w dyskusji o reformie szkolnictwa wyższego w na-
szym kraju, której idea znalazła odzwierciedlenie 
w projekcie zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” . 

koszty i korzyści edukacji 
na poziomie wyższym 

yskusja o szkolnictwie wyższym wyma-
ga odniesienia się do kwestii związanych 
z tym sektorem gospodarki kosztów i ko-

rzyści . Prywatne koszty edukacji na poziomie wyższym 
obejmują: z koszty utrzymania osoby studiującej 

z koszty studiowania (np . zakup podręczników, 
ewen tualnie czesne) z inne (np . spłata kredytu 
zaciąg niętego na ten cel) . Te trzy składniki mają 
charak ter księgowy . W ujęciu ekonomicznym, a nie 
wyłącznie księgowym, trzeba by także uwzględnić 
koszty o charakterze alternatywnym . W przypadku 
osób studiujących, ale niepracujących powinien być 
osza cowany tzw . koszt utraconych zarobków, czy-
li wiel kość dochodów, jakie mogłaby uzyskać dana 
oso ba, gdyby zamiast studiów podjęła pracę zarob-
kową . Należy również wziąć pod uwagę tzw . koszt 
kapitału (utracone korzyści z racji przeznaczenia 
środ ków na cele edukacyjne, a nie np . na lokatę 
bankową)  w praktyce przez przyjęcie odpowied-
niej stopy pro centowej w rachunku dyskontowym 
[Musgrave, Musgrave, 1980, s . 214] . Mając powyż-
sze dane, można by starać się o oszacowanie prze-
ciętnego kosztu prywatnego, a także, co ma szcze-
gólne znaczenie dla analizy ekonomicznej, kosztu 
krańcowego zwią zanego ze zmianami czasu trwania 
edukacji . 

Koszt społeczny studiów wyższych, obok kosztu 
prywatnego, obejmuje także: z koszty funkcjonowa-
nia instytucji edukacyjnych, w części niepokrywa nej 
przez studiujących z koszty utrzymania i studio-
wania, w części pokrywanej ze środków publicznych 
(np . koszty pomocy socjalnej dla studentów) . 

Korzyści prywatne są najczęściej odroczone w sto-
sunku do okresu ponoszenia kosztów i sprowadza-
ją się głównie do idei osiągania (dzięki ukończeniu 
studiów) dochodów wyższych niż w przypadku po-
przestania na edukacji na niższym poziomie .  

Korzyści społeczne związane z edukacją na po-
ziomie wyższym mają trudno wymierny bądź przej-
ściowy charakter, a przez niektórych są w ogóle 
poddawane w wątpliwość1) . Ci, którzy są skłonni do 
przypisywania edukacji na poziomie wyższym zdol-
ności kreowania istotnych korzyści społecznych, od-
wołują się przede wszystkim do idei tak zwanego 
kapitału ludzkiego i jego roli w rozwoju społeczno- 
-gospodarczym . Z wyższym po ziomem edukacji łą-
czyć się powinna większa innowacyjność, lepsza 
zdolność adaptowania się do zmiennych wa runków, 
mniejsza podatność na zagrożenia społecz ne . Należy 
jednak zauważyć, że o ile w przeszłości ton analiz 
dotyczących kapitału ludzkiego i roli, ja ką w jego ,

państwo jako podmiot polityki  
rozwoju szkolnictwa wyższego  
w polsce 
 
Marek Ratajczak

PO 07 2010.indb   3 16/07/2010   07:51

https://doi.org/10.33141/po.2010.78.01 Przegląd Organizacji, Nr 7/8 (846/847), 2010, ss. 3-9 
www.przegladorganizacji.pl 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) 
 



4 przeglàd

rozwoju odgrywa edukacja, był dość en tuzjastyczny, 
to później pojawiły się opinie bardziej sceptyczne 
[Arrow, 1993, s . 193–216] . Między innymi zaczęto 
poddawać w wątpliwość prosty związek, który moż-
na sprowa dzić do zależności: studia wyższe = wyż-
sze umie jętności = wyższa produktywność = więk-
sze korzy ści dla pracodawcy = większe zarobki 
= większe korzyści dla pracobiorcy = większe korzy-
ści dla społeczeństwa . Studia wyższe, zdaniem scep-
tyków, odgrywają przede wszystkim rolę „filtra” dla 
zatrudniających . Pracodawca nie dysponując bo-
wiem rzetelną infor macją o rzeczywistych możliwo-
ściach potencjalne go pracownika, traktuje posiada-
nie dyplomu jako jed no z sit pozwalających na wstęp-
ną selekcję . 

Przejściową korzyścią społeczną wynikającą 
z rozwoju edukacji na poziomie wyższym i zwią-
zanego z tym wzrostu wskaźnika skolaryzacji jest 
możliwość osłabiania czy też odraczania napływu na 
rynek pracy absolwentów szkół średnich, którzy nie 
znajdując zatrudnienia, zasilaliby szeregi bezrobot-
nych i kreowali związane z tym koszty . 

Przeciwnicy eksponowania korzyści społecznych 
związanych ze szkolnictwem wyższym nie tyle pod-
ważają samą ideę pozytywnych następstw rozwoju 
szkolnictwa wyższego, co wskazują na to, że są one 
zbyt słabo udokumentowane, czy też ekonomicznie 
dowiedzione, aby służyły jako niepodważalny argu-
ment na rzecz traktowania edukacji na poziomie 
wyższym jako dobra szczególnie cennego czy wręcz 
publicznego . Wskazują także na pomijanie przez en-
tuzjastów rozwoju szkolnictwa wyższego i maksyma-
lizacji wskaźników skolaryzacji możliwych następstw 
negatywnych . Wiążą się one z możliwymi konsek-
wencjami dysproporcji między aspiracjami zawo-
dowymi i płacowymi absolwentów szkół wyższych 
a rzeczywistymi możliwościami zatrudnienia wynika-
jącymi z realnej sytuacji na rynku pracy [Friedman, 
1996, s . 172] . 

Przedstawiona powyżej charakterystyka kosztów 
i korzyści edukacji na poziomie wyższym, wska-
zująca na występowanie w tym obszarze efektów 
zewnętrznych, stanowi istotny element dyskusji 
o szkolnictwie wyższym jako składniku dóbr ekono-
micznych . 

Wśród cech szkolnictwa wyższego, jako dobra 
ekonomicznego, należałoby także wskazać takie ce-
chy, jak z ograniczoną suwerenność konsumenta 
związaną zwłaszcza z procesem kształcenia z wy-
raźną asymetrię informacji, co daje o sobie znać 
w szczególności na etapie wyboru kierunku i miej-
sca studiów, jak i późniejszej specjalizacji w trakcie 
studiów z funkcjonowanie różnego rodzaju barier 
wejścia i wyjścia tak dla oferentów usług edukacyj-
nych, jak i ich konsumentów z znaczną rolę zaso-
bów specyficznych w procesie kształcenia i badań 
naukowych, a zwłaszcza zasobów ludzkich . 

Wszystkie wskazane cechy szkolnictwa wyższego 
jako dobra ekonomicznego powodują, że trudno by-
łoby w tym przypadku traktować jako zjawisko mar-
ginalne problem zawodności rynku . Z kolei zawod-
ność rynku otwiera pole do dyskusji o roli państwa 
jako regulatora rozwoju szkolnictwa wyższego . Przy 
tym często w uzasadnieniu działań państwa w od-
niesieniu do szkolnictwa wyższego, także w Polsce, 
pojawia się idea równości szans . 

równość szans  
a rozwój szkolnictwa wyższego 

ojęcie równości szans jest jednym z po-
wszechniej wykorzystywanych, zwłaszcza 
w rozważaniach odnoszących się do takich 

spraw, jak fundamenty porządku ustrojowego oraz 
związanej z tym roli państwa . Równość szans wiąże 
się z takimi innymi ważnymi pojęciami, jak sprawie-
dliwość społeczna i spójność społeczna . Przy tym, 
zwłaszcza w przeciwieństwie do idei sprawiedliwości 
społecznej, idea równości szans jest akceptowana na-
wet przez zdecydowanych liberałów . Idea równości 
szans w swych korzeniach sięga bowiem początków 
tradycji liberalnej i przypisywania jednostkom pew-
nych fundamentalnych praw . Jednym z tych praw 
jest równość wszystkich ludzi wobec prawa, która 
stanowi punkt wyjścia do innych wymiarów dyskusji 
o równości szans . 

Równość szans może być rozpatrywana w trzech 
znaczeniach2) . Pierwsze, to równość szans rozu-
miana jako równość dostępu do określonych dóbr . 
W przypadku edukacji na poziomie wyższym ozna-
czałoby to, że każdy, kto chciałby podjąć studia, po-
winien mieć taką możliwość, jeśli tylko spełni mi-
nimalne wymogi formalne związane z wcześniejszą 
edukacją (np . ma świadectwo maturalne) . 

Druga i zdaniem niektórych badaczy najwła-
ściwsza 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 znacz-
nie trudniejsza do realizacji niż równość dostępu, 
albowiem wymaga działań zapobiegających różnym 
formom społecznego i ekonomicznego wykluczenia . 
W Polsce formalna równość dostępu do studiów 
wyższych wyłącznie czy głównie na podstawie świa-
dectwa maturalnego, w sytuacji różnego rodzaju 
ograniczeń i barier związanych z wcześniejszymi 
etapami edukacji, nie jest tożsama z równością 
szans w rozumieniu równych możliwości osiągnię-
cia dobra, jakim są np . studia na jednej z renomo-
wanych uczelni w dużym mieście . 

Wreszcie trzecie możliwe rozumienie równości 
szans, to idea równego startu związana zwłasz-
cza z dostępem do niektórych usług społecznych . 
W obszarze edukacji wiąże się to głównie z kwestią 
kształcenia na poziomie podstawowym i ewentual-
nie średnim . Rzadziej rozpatrywana jest równość 
startu w wymiarze studiów wyższych . Jeśli by takiej 
analizy próbować dokonać, to zapewne mogłaby ona 
wiązać się z dyskusją o tym, na ile różne uczelnie 
oferujące te same obszary kształcenia zapewniają 
swym absolwentom równy start w obszarze życia 
zawodowego . 

Poświęcenie uwagi równości szans jest uzasad-
nione dyskusją o reformie szkolnictwa wyższego 
w Polsce . Przewidywane pozostawienie ze względów 
jak się wydaje przede wszystkim politycznych obo-
wiązującego zapisu art . 70 p . 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sankcjonującego podział studiów 
w Polsce na nieodpłatne, będące przywilejem zdecy-
dowanej mniejszości studiujących i odpłatne, tłuma-
czone jest niekiedy zgodnością takiego rozwiązania 
właśnie z ideą równości szans . W przekonaniu autora 
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wiąże się to z bardzo uproszczoną i niewiele mającą 
wspólnego z prawdziwą równością szans interpre-
tacją tego pojęcia . W interpretacji tej uwzględnia 
się jedynie formalną równość kandydatów, związaną 
z posiadanym świadectwem maturalnym, natomiast 
całkowicie pomija się wszystko, co determinuje, jaką 
szkołę średnią kończą, czy kończą i na jakim pozio-
mie młodzi ludzie w Polsce . Biorąc pod uwagę bar-
dzo niechlubne dane dotyczące skali ubóstwa wśród 
dzieci i młodzieży w Polsce, dane o edukacji przed-
szkolnej oraz zróżnicowanie poziomu kształcenia 
w szkołach podstawowych i średnich już dziś z du-
żym prawdopodobieństwem można odpowiedzieć na 
pytanie, które spośród dzisiejszych kilkulatków będą 
miały prawdziwą, a nie tylko formalną szansę osią-
gnięcia nagrody w postaci fundowanych ze środków 
publicznych nieodpłatnych studiów wyższych3) .

Uniwersytet humboldtowski  
a mcUniwersytet 

wąskim rozumieniu istota Uniwersytetu 
Humboldtowskiego utożsamiana jest z taką 
szkołą wyższą, w której działalność edukacyj-

na wyrasta z aktywności badawczej i jest ściśle z nią 
powiązana . W szerszym rozumieniu humboldtow-
ski ideał uniwersytetu to wizja instytucji, w której, 
będąca następstwem działalności badawczej, praca 
dydaktyczna służy nie tylko wyposażeniu studentów 
w umiejętności i kwalifikacje, ale także – i to na za-
sadzie elementu równorzędnego, a nawet szczególnie 
istotnego – kształtowaniu w studentach określonych 
postaw, wpływających na ich zachowanie i działanie 
w życiu zawodowym i pozazawodowym4) . 

Mcdonaldyzacja życia akademickiego jest kojarzo-
na przede wszystkim z ideą uproszczenia, unifikacji 
i standaryzacji, niekoniecznie służącej rzeczywistej, 
a nie tylko deklaratywnej trosce o jakość . Nakładają 
się na to elementy swoistego systemu fordowskiego 
czy też neofordowskiego przenoszonego do świata 
akademickiego . Nauczyciel akademicki przestaje być 
w tym świecie mistrzem formującym swoich uczniów, 
a staje się bardziej robotnikiem nauki, obsługującym 
taśmę produkcyjną, na której powstają produkty, czy 
to w postaci studentów i przyszłych absolwentów, 
czy też efektów badań naukowych . 

W McUniwersytetach ważną rolę odgrywają 
różnego rodzaju mierniki ilościowe . Naukometria 
w swej niekiedy mocno uproszczonej i opartej na 
biurokratycznych procedurach wersji zaczyna być 
utożsamiana z obiektywną oceną jakości efektów 
badań naukowych, podczas gdy często jej główną 
konsekwencją jest stymulowanie postaw oportuni-
stycznych i kształtowanie różnego rodzaju nastawio-
nych na zewnętrznego decydenta strategii rozwo-
ju nauki pod kątem jej sformalizowanej ilościowej 
oceny, a nie rzeczywistych efektów . Paradoksalnie 
w czasach, gdy w Polsce nie funkcjonował system 
oceny punktowej, publikacje w zeszytach naukowych 
nawet najbardziej znamienitych uczelni były na 
ogół traktowane jako niezbyt nobilitujące autorów, 
zwłaszcza jeśli był to główny sposób powiększania 
ich dorobku . To dopiero system punktowy spowo-
dował, że między publikacją w autentycznie ogólno-
polskim – zwłaszcza z punktu widzenia przekroju 
autorów – czasopiśmie a opracowaniem w zeszycie 
naukowym, obejmującym autorów z niekiedy tylko 

jednego i to niezbyt licznego zespołu badawczego, 
nie ma często żadnej, przynajmniej formalnie, róż-
nicy . To swoista naukometria stosowana spowodo-
wała rozwój „pogoni za punktem”, w której pytanie 
o liczbę punktów jest często znacznie ważniejsze niż  
pytanie o rzeczywistą wartość opracowania . Swo-
istym paradoksem jest to, że regulacje dotyczące 
oceny efektów badań naukowych zdają się być opar-
te na co najmniej dyskusyjnej wierze w to, że ilość 
prędzej czy później musi przejść w jakość . 

polski system kształcenia na poziomie 
wyższym – między państwem a rynkiem 

Polsce, w wyniku transformacji ustrojowej 
dokonała się między innymi swoista rewo-
lucja w zakresie szkolnictwa wyższego, któ-

rej najdobitniejszym wyrazem ilościowym stał się ra-
dykalny wzrost liczby studiujących i szkół wyższych . 
Przy okazji nastąpił bezprecedensowy wzrost wskaź-
nika skolaryzacji na poziomie wyższym . W ciągu 
dwudziestu lat ponadpięciokrotnie zwiększona zosta-
ła liczba studentów . Oznaczało to zarazem kilkakrot-
ny wzrost wskaźnika skolaryzacji, który w latach 80 . 
ub . wieku był na żenująco niskim, jak na warunki 
europejskie, poziomie . Równocześnie w okresie od 
1989 r . nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe, 
w ujęciu realnym, wzrosły zaledwie o około 50% . Ta 
olbrzymia dysproporcja wzrostu nakładów publicz-
nych na szkolnictwo wyższe i rozwoju szkolnictwa 
wyższego mierzonego liczbą studentów jest świadec-
twem realizowania w praktyce polityki ekonomizacji 
szkolnictwa wyższego w rozumieniu zwiększania roli 
pozabudżetowych źródeł finansowania i zaakcepto-
wania przez państwo, że w przypadku znacznej czę-
ści studiujących edukacja na poziomie wyższym bę-
dzie funkcjonować na zasadach zbliżonych do reguł 
rynku dóbr prywatnych . Elementem ekonomizacji 
szkolnictwa wyższego stała się bardzo niekorzyst-
na zmiana struktury studiujących z punktu widze-
nia udziału studentów dziennych i zaocznych . Jeśli 
w roku akademickim 1988/1989 w trybie zaocznym 
studiowało niecałe 23% studentów, to w roku akade-
mickim 2008/2009 było to prawie 51% . Biorąc pod 
uwagę dość powszechne opinie, że niestety studia 
zaoczne nie gwarantują takiej samej jakości, jak stu-
dia dzienne, przytoczone liczby należy uznać za wy-
raz złudnego bogactwa przestrzeni polskiego szkol-
nictwa wyższego . 

Tym, co świadczyło o rynkowym podejściu do 
szkolnictwa wyższego, było zaakceptowanie rozwoju 
sektora niepublicznego . Przy tym państwo nie tylko 
zaakceptowało formalnie możliwość tworzenia szkół 
wyższych niepublicznych, ale na dodatek zachowując 
koncesjonowany, a więc nie w pełni wolnorynkowy, 
charakter działalności edukacyjnej, określiło relatyw-
nie niskie bariery wejścia na rynek, związane zwłasz-
cza z wymogami kadrowymi . Co więcej, państwo 
będąc w zasadzie jedynym dysponentem najcenniej-
szego składnika majątku każdej szkoły wyższej, jakim 
jest kapitał ludzki, zaakceptowało wieloetatowość, 
czyli prawo do korzystania z tegoż majątku przez nie-
publiczne i publiczne podmioty, w praktyce bez ogra-
niczeń . Będąca tego konsekwencją unia personalna 
w zakresie kadr dydaktycznych jest kolejnym – obok 
wspominanej już struktury studentów ze względu na 
tryb studiowania – wyrazem częściowo pozornego  ,
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bogactwa przestrzeni szkolnictwa wyższego . Albo-
wiem unia personalna pozwala głównie na zaspokoje-
nie chociaż na minimalnym poziomie potrzeb dydak-
tycznych, a i to w znacznej mierze jedynie dzięki aż 
tak znacznemu rozwojowi studiów zaocznych . 

Ewidentny niedobór kadr, zwłaszcza w ramach 
tzw . samodzielnych pracowników nauki, wywołany 
burzliwym rozwojem szkolnictwa wyższego, dopro-
wadził do różnych następstw . Jednym z nich sta-
ło się wskazywane już masowe sięgnięcie po roz-
wiązania z zakresu wieloetatowości, a w tym tzw . 
oscylator profesorski, polegający na okresowym 
przenoszeniu się osób do kolejnej instytucji po to, 
by wykazać spełnienie wymogów kadrowych . Dru-
gim, stała się aktywizacja zawodowa emerytowanych 
nauczycieli akademickich i to czasami bez względu 
na wiek i stan zdrowia . Trzecim, było angażowa-
nie cudzoziemców i to niekiedy bez względu na ich 
kompetencje językowe . Wreszcie czwarty sposób, to 
swoiste odkrywanie kompetencji do prowadzenia za-
jęć dydaktycznych z przedmiotów niekiedy bardzo 
odległych od tych wynikających z formalnego obsza-
ru specjalności naukowej danej osoby . 

Cechą charakterystyczną pierwszego etapu poli-
tyki państwa w odniesieniu do rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Polsce po 1989 r . była wątłość i daleko 
idąca niedoskonałość rozwiązań legislacyjnych, skut-
kująca swoistą bezradnością państwa wobec prze-
kraczającego najśmielsze oczekiwania rozwoju ryn-
ku edukacji wyższej zarówno w ramach sektora nie-
publicznego, jak i publicznego . Wraz z narastaniem 
sygnałów świadczących o tym, że niewątpliwy suk-
ces ilościowy realizowanej polityki przyczynił się za-
razem do rozwoju wielu problemów natury jakościo-
wej, państwo zaczęło stopniowo przechodzić do dru-
giego etapu polityki w odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego . Etap ten wiąże się z próbami zwiększenia 
funkcji kontrolnej państwa przy określonym podnie-
sieniu barier wejścia na rynek . Wyrazem tego sta-
ło się między innymi utworzenie Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej oraz różne akty prawne, głównie 
w postaci rozporządzeń ministra . 

Państwowy dyplom ukończenia studiów wyż-
szych, państwowe standardy nauczania, państwowa 
lista kierunków studiów i Państwowa Komisja Akre-
dytacyjna jako instytucja przede wszystkim związa-
na z koncesjonowaniem działalności edukacyjnej, 
odzwierciedlonej wpisem do państwowego rejestru 
szkół wyższych, stanowiły elementy systemu, w któ-
rym państwo było ostatecznym gwarantem jakości 
i regulatorem rynku . Wszystkie wymienione powy-
żej elementy polskiego systemu szkolnictwa wyższe-
go były też wyrazem tego, że w swych założeniach 
był on bliski idei systemu scentralizowanego, czyli 
takiego, w którym państwo stara się regulować nie-
kiedy bardzo szczegółowo to, co dzieje się wewnątrz 
szkół wyższych . Towarzyszą temu na ogół różne pró-
by odgórnego wymuszania na szkołach wyższych za-
chowań nawiązujących do centralnie określonego 
wzorca jakości . 

W będącym zaprzeczeniem systemu scentrali-
zowanego systemie zdecentralizowanym, jakim jest 
w znacznej mierze system funkcjonujący w szkol-
nictwie wyższym Stanów Zjednoczonych, nie ma 
miejsca na państwowy dyplom ukończenia studiów 
wyższych . Dyplomy są dyplomami poszczególnych 
uczelni, a o ich wartości decyduje rynek . Dyplomy 

poprzez system akredytacji mogą być bezpośred-
nio (tam, gdzie akredytacja jest ściśle powiązana 
z państwem) lub pośrednio (tam, gdzie akredyta-
cja ma przede wszystkim samorządowy, acz akcep-
towany przez państwo charakter) uznawane przez 
państwo . W modelu zdecentralizowanym państwo 
i jego reprezentanci oddziałują na szkolnictwo wyż-
sze głównie poprzez system zasilania budżetowego 
oraz akceptowanie lub nie różnych inicjatyw środo-
wiskowych . W sferze instytucjonalnej nie musi być 
odpowiednika polskiego Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z przypisanymi mu funkcjami . 
W modelu zdecentralizowanym znaczną rolę może 
odgrywać regulacja rynkowa, jeśli państwo akceptuje 
brak koncesjonowania wejścia na rynek oferentów 
usług edukacyjnych . Charakterystyczna jest także 
elastyczna i zindywidualizowana polityka wobec 
różnych instytucji oraz unikanie szczegółowej dzia-
łalności regulacyjnej . Standardy nauczania w syste-
mie zdecentralizowanym są przede wszystkim efek-
tem inicjatyw oddolnych, środowiskowych . Model 
zdecentralizowany szkolnictwa wyższego z natury 
rzeczy dopuszcza także funkcjonowanie na rynku 
bardzo różnych oferentów usług, od tych bardzo eli-
tarnych i stosujących często bardzo trudne do poko-
nania bariery wejścia dla potencjalnych studentów 
począwszy, a na swoistych handlarzach dyplomów 
skończywszy . Naturalny element systemu zdecentra-
lizowanego stanowi konkurencja o cechach zbliżo-
nych do typowej konkurencji rynkowej . 

Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowy model, 
na którym oparte jest funkcjonowanie szkolnictwa 
wyższego w Polsce, ma liczne słabości . Podstawową 
jest to, że siłą rzeczy ogranicza on możliwość świa-
domego różnicowania się szkół wyższych . Standardy 
nauczania są dokładnie takie same dla szkół o wie-
loletniej, czy nawet wielowiekowej tradycji i dyspo-
nujących dużym potencjałem kadrowym, jak i szkół 
debiutujących na rynku . Furtką pozwalającą na czę-
ściowe ominięcie swoistej „urawniłowki” edukacyj-
nej są tzw . kierunki unikatowe, ale i to mieści się 
w pełni w idei systemu scentralizowanego, w któ-
rym zabronione jest wszystko to, co nie jest dozwo-
lone, a nie w ramach tego, co leży u podstaw auto-
nomii uniwersyteckiej, czyli założenia, że dozwolone 
jest wszystko to, co nie jest zabronione . 

Ogłoszenie w marcu 2010 r . projektu zmian 
w ustawie „Prawo w szkolnictwie wyższym” oraz 
w ustawie o stopniach i tytule naukowym może być 
umownie potraktowane jako zapowiedź kolejnego 
etapu w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce . 
Proponowane zmiany, choć są niewątpliwie zwią-
zane z autentyczną troską o jakość szkolnictwa 
wyższego w naszym kraju, zawierają propozycje 
świadczące o tym, że państwo zamierza, co prawda 
formalnie, zwiększyć rolę rozwiązań typowych dla 
scharakteryzowanego wcześniej systemu zdecentra-
lizowanego, ale zarazem chce umocnienia narzędzi 
administracyjnej kontroli . Niepokoić musi także 
i to, że deklarowana troska o jakość edukacji wyda-
je się służyć w gruncie rzeczy uzasadnieniu braku 
istotnego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe, 
a to niestety jest fundamentalnym warunkiem real-
nej, a nie tylko deklaratywnej zmiany sytuacji . 

Jak wynika z dokumentów ministerialnych zawie-
rających uzasadnienie proponowanych zmian poza 
tzw . funduszem projakościowym, planowanym na  
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ściśle określone cele i z którego będą korzystać tyl-
ko wybrane jednostki organizacyjne szkół wyższych 
(np . nie więcej niż 15 tzw . krajowych naukowych 
ośrodków wiodących w ciągu pięciu lat oraz nie 
więcej niż 25 kierunków studiów o najwyższej jako-
ści kształcenia w okresie dwóch lat), w zasadzie nie 
przewiduje się istotnego zwiększenia nakładów na 
szkolnictwo wyższe, pomijając waloryzację zgodnie 
ze wskaźnikami inflacji w celu utrzymania realnego 
(czyli na poziomie 2010 r .) poziomu wynagrodzeń5) . 
Oznacza to, że poza wybranymi jednostkami orga-
nizacyjnymi i ewentualnymi środkami z funduszy 
wspierających badania naukowe, nie przewiduje się 
istotnej realnej poprawy sytuacji materialnej pra-
cowników szkolnictwa wyższego . Towarzyszy temu 
dość wyraźna wiara, że głównym problemem pol-
skiego szkolnictwa wyższego jest zbyt niski poziom 
rywalizacji . Jak napisano w cytowanym dokumen-
cie, właśnie fundusz projakościowy obejmujący ok . 
2,5% tzw . dotacji stacjonarnej w 2011 r . ma być 
przeznaczony na cele „promujące najlepsze jednost-
ki organizacyjne uczelni, najlepszych studentów 
i doktorantów tak, aby pobudzić rywalizację między 
nimi o poziom badań naukowych, poziom dydaktyki 
i poziom studiowania” [Uzasadnienie, 2010, s . 13) . 
Biorąc jednak pod uwagę, wskazywany wcześniej 
skromny wymiar przyrostu środków i wysokie praw-
dopodobieństwo, że tzw . fundusz projakościowy tra-
fi głównie do największych instytucji akademickich, 
wiara w swoistą magiczną moc ducha rywalizacji 
wydaje się mało zasadna . Jeśli brakowi realnego 
wzrostu uposażeń większości zatrudnionych w szko-
łach publicznych towarzyszyć będzie restrykcyjne 
podejście ze strony rektorów tych uczelni do moż-
liwości zatrudnienia poza macierzystą jednostką, 
to niestety może to jeszcze zwiększyć problemy 
z naborem wartościowych kandydatów do pracy 
w szkolnictwie wyższym, pomijając pewne obszary 
uprzywilejowanej pozycji w dostępie do środków na 
badania naukowe . 

Pisząc o zawartej w propozycjach ministerial-
nych wyraźnej idei ograniczenia wieloetatowości, 
należy zauważyć, że problem – pomijając bezdysku-
syjnie naganne podejmowanie działalności jawnie 
konkurencyjnej wobec macierzystej uczelni, zwłasz-
cza przez osoby funkcyjne – nie polega na tym, 
w ilu miejscach dana osoba pracuje, ale ile pracuje 
w rozumieniu czasu poświęcanego na określone ro-
dzaje aktywności . Między osobą realizującą obciąże-
nia dydaktyczne na poziomie 800 godzin w trzech 
uczelniach, w tym dwóch w ramach umowy cywil-
noprawnej, a osobą realizującą to samo w ramach 
dwóch etatów i wreszcie osobą mającą taką samą 
liczbę godzin tylko w macierzystej uczelni, nie ma 
w zasadzie żadnej różnicy . Niestety, trudno nie od-
nieść wrażenia, że spadająca liczba młodych ludzi 
w szkołach średnich i w konsekwencji kandydatów 
na studia powoduje, że walka z wieloetatowością nie 
tylko może być postrzegana jako wyraz szczególnej 
troski o jakość dydaktyki i rozwój badań naukowych, 
ale także jako element walki konkurencyjnej zwłaszcza 
szkół z sektora publicznego z tymi z sektora nie-
publicznego . Paradoksalnie może to także doprowa-
dzić, przynajmniej przejściowo, do jeszcze większego 
wzrostu siły przetargowej emerytowanych samo-
dzielnych pracowników nauki, którzy już dziś są czę-
sto szczególnie poszukiwani na rynku . 

W propozycjach ministerialnych widać także ideę 
przenoszenia do polskiego szkolnictwa wyższego roz-
wiązań wzorowanych na tych charakterystycznych 
szczególnie dla systemu anglosaskiego . Wiąże się 
to chociażby z ideą wzmocnienia roli rektora i osób 
spoza środowiska akademickiego w zarządzaniu 
uczelnią przy osłabieniu tradycyjnych instytucji aka-
demickich, takich jak senat . Swego rodzaju paradok-
sem jest to, że w kraju, w którym często podkreśla 
się szczególną wartość demokracji, tak od niedawna 
funkcjonującej w pełnej formie, w dokumencie sygno-
wanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego można przeczytać, że istotną słabością polskie-
go szkolnictwa wyższego jest to, że „jest zarządzane 
tradycyjnie, w sposób demokratyczny (elekcyjny) 
(podkreślenie autora), co powoduje, że zarządzanie 
uczelnią jest wypadkową niestabilnych kompromisów 
pomiędzy różnymi np . wydziałowymi środowiskami 
i grupami interesu” [Uzasadnienie, s . 2] . Oczywiście, 
każdy, kto zna realia polskich uczelni publicznych, 
wie, że obecny system zarządzania nimi ma swo-
je wady, ale czy lekarstwem na nie może być me-
nedżeryzm i wiara w możliwość implementowania 
niektórych rozwiązań zaczerpniętych z zupełnie od-
miennego kontekstu instytucjonalnego, obejmującego 
między innymi to, co w życiu akademickim odgrywa 
szalenie istotną rolę, czyli tradycję? Można mieć co 
do tego poważne wątpliwości . 

O tym, że propozycjom ministerialnym przyświe-
ca niewątpliwie idea systemu zdecentralizowanego 
świadczą pomysły dotyczące odejścia od państwowe-
go dyplomu ukończenia studiów wyższych, ministe-
rialnych standardów nauczania i w przypadku czę-
ści uczelni ministerialnej listy kierunków studiów . 
Niestety, można żywić obawy, że przynamniej przej-
ściowo, zamiast do wzrostu jakości edukacji, może 
to doprowadzić do jej stagnacji, a nawet spadku . 
Ryzyko to wiąże się z tym, że w Polsce przez cały 
okres po 1989 r . stosunkowo niewiele zrobiono w za-
kresie wspomagania rozwoju budowanego oddolnie 
systemu zapewnienia i weryfikacji jakości naucza-
nia, a tylko takie rozwiązania służą powstawaniu 
autentycznych, a nie na użytek zewnętrznych ciał 
kontrolnych, wewnętrznych systemów zapewniania 
jakości . Spontanicznie kreowane od początku lat 
90 . środowiskowe inicjatywy akredytacyjne zosta-
ły skutecznie osłabione w momencie powstawania 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej będącej, jak 
dotychczas, przede wszystkim narzędziem admini-
stracyjnej regulacji rynku szkolnictwa wyższego . 
Uczelnie bardzo szybko odkryły, że nawet najzna-
komitsze certyfikaty akredytacji środowiskowej nie 
mają w zasadzie żadnego znaczenia z punktu widze-
nia związanego z działaniami PKA koncesjonowania 
pozostającego w rękach państwa . Uczelnie nauczyły 
się też radzić sobie z wizytacjami PKA i gdyby świat 
polskiego szkolnictwa wyższego wyglądał tak, jak to 
wynika z niekiedy perfekcyjnie przygotowanych ra-
portów na użytek PKA, to powinniśmy być lidera-
mi światowych rankingów jakości edukacji . Pisząc 
o PKA, należy zauważyć, że planowana jest zmiana 
jej nazwy na: Polska Komisja Akredytacyjna . Ta se-
mantyczna zmiana pozwoli na zachowanie dotych-
czasowego skrótu, ale zarazem wzmacnia skojarze-
nie PKA z jedyną, a w najlepszym razie dominującą 
instytucją akredytacyjną w Polsce . W znacznej mie-
rze, ze względu na uwarunkowania międzynarodowe ,
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 i kłopoty, jakie były związane z akceptacją na arenie 
międzynarodowej dotychczasowej PKA, jako nieza-
leżnej instytucji akredytacyjnej, w projekcie zmian 
ustawy o szkolnictwie wyższym przewidywane jest 
dodanie zapisów stwierdzających, że PKA jest in-
stytucją działającą niezależnie, acz bez odpowiedzi 
na pytanie – od kogo? Przy tym, to minister będzie 
nadal powoływać członków Komisji spośród wskaza-
nych przez różne instytucje kandydatów . 

Jedną z instytucji zgłaszających kandydatów do 
PKA ma być Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, która ma zastąpić dotychczasową Radę Głów-
ną Szkolnictwa Wyższego . Jednakże, w przeciwień-
stwie do dotychczasowego trybu wyłaniania Rady 
poprzez system wyborów, w nowym rozwiązaniu 
Rada ma być powoływana przez ministra spośród 
osób wskazanych przez różne instytucje . Minister-
stwo chciałoby także zwiększyć rolę administracji 
rządowej w kształtowaniu składu Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów, o czym świadczy pro-
jekt rozporządzenia związanego z wyborami człon-
ków CK na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 
2011 r . Zgodnie z tym projektem na wszystkie miej-
sca w CK środowisko akademickie wybierałoby po 
dwóch kandydatów, a ostatecznego wyboru dokony-
wałby premier w porozumieniu z ministrem . 

Wszystkie wskazane powyżej rozwiązania insty-
tucjonalne świadczą o tym, że polski system szkol-
nictwa wyższego ma co prawda ulec formalnie da-
leko idącej decentralizacji, zwłaszcza w odniesieniu 
do uczelni czy podstawowych jednostek organizacyj-
nych, mających pełnię praw akademickich, ale za-
razem minister zamierza wzmocnić albo utrzymać 
swój wpływ na wszystkie te instytucje, które będą 
odgrywać kluczową rolę z punktu widzenia całości 
systemu szkolnictwa wyższego w Polsce . Szczegól-
nie wiele kontrowersji może wiązać się z działania-
mi PKA . Likwidacja centralnie określanych stan-
dardów nauczania, które przy całej swej ułomności 
i kontrowersyjności mogły jednak stanowić jakiś 
punkt odniesienia w dyskusji między PKA a kontro-
lowaną uczelnią i zastąpienie ich krajowymi ramami 
kwalifikacji, może wiązać się ze wzrostem znacze-
nia w ocenie elementów do pewnego stopnia trud-
no wymiernych i mniej lub bardziej uznaniowych . 
Niewielką pociechą dla samorządowych i środowis- 
kowych inicjatyw akredytacyjnych jest to, że zapis, 
który w obowiązującej ustawie mówi o tym, że PKA 
może z nimi współpracować, ma być zastąpiony 
stwierdzeniem, że PKA „współpracuje z krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami i organizacja-
mi działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego, 
a w szczególności z tymi, których przedmiotem dzia-
łania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja” 
[Projekt ustawy . ., 2010, art . 49a) . 

Uwagi końcowe 

zkolnictwo wyższe, ze względu na swe ce-
chy, jak i rolę w procesach rozwojowych, 
nie może być w pełni traktowane jako do-

bro prywatne . Nawet akceptując daleko idącą decen-
tralizację systemu szkolnictwa wyższego i zwiększa-
nie roli mechanizmów typowych dla rynku, państwo 
nie może rezygnować zwłaszcza ze swej roli regula-

cyjnej . Szczególnie istotną zasadą związaną z dostę-
pem do szkolnictwa wyższego powinna być zasada 
równości szans, acz nie wolno jej sprowadzać – co 
niestety jest widoczne w Polsce – do równości dostę-
pu wszystkich kandydatów spełniających formalne 
wymogi kwalifikacyjne . Tak rozumiana równość 
szans może prowadzić do niesprawiedliwości spo-
łecznej w sytuacji podziału studiów na nieodpłatne 
i odpłatne, przy czym te drugie są udziałem więk-
szości studiujących . Trzeba także zauważyć, że 
w uczelniach, w których współistnieją odpłatne 
i nieodpłatne formy kształcenia na tych samych kie-
runkach studiów, trudne jest wyeliminowanie ryzy-
ka subsydiowania skośnego czy też skrośnego, w ra-
mach którego część usługobiorców dofinansowuje 
edukację pozostałych osób . 

W Polsce, w ramach projektów nowych regulacji 
prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, widocz-
na jest idea formalnej decentralizacji szkolnictwa 
wyższego . Część propozycji wskazuje jednak na to, 
że państwo chce co prawda ograniczyć swoją rolę 
bezpośredniego gwaranta działań szkół wyższych, ale 
zarazem chce pozostać bardzo wpływowym i dyspo-
nującym szerokimi kompetencjami kuratorem syste-
mu szkolnictwa wyższego . Oczywiście jest zbyt wcze-
śnie, aby wysuwać daleko idące wnioski i twierdzić, 
że wyzierająca z projektów ministerialnych wizja 
musi się skończyć niepowodzeniem w rozumieniu 
braku zasadniczego rozwoju jakościowego polskiego 
szkolnictwa wyższego . Ryzyko takie jest jednak duże, 
biorąc pod uwagę z jednej strony to, jak niewiele 
w zasadzie uczyniono do tej pory w zakresie wspo-
magania rozwoju oddolnych mechanizmów zapewnia-
nia jakości, a z drugiej strony, jak wiele zrobiono 
w zakresie umacniania w instytucjach szkolnictwa 
wyższego przekonania o tym, że jakość ma przede 
wszystkim punktowy i określony administracyjnie 
charakter . Wskazują na to zarówno doświadczenia 
związane ze wskazywaną już „pogonią za punktem” 
w ramach badań naukowych, jak i efekty wdroże-
nia założeń systemu bolońskiego . Punkty ECTS, 
których ideą jest ułatwienie mobilności studentów 
i które miały odzwierciedlać różnice związane przede 
wszystkim z wymogami towarzyszącymi zaliczeniu 
danego przedmiotu, zostały w wielu przypadkach 
sprowadzone do zabawy arytmetycznej, w której 
chodzi jedynie o to, aby wypełnić niezbędny limit 
punktów, a ich przypisywanie do przedmiotów nie-
wiele ma wspólnego z obiektywną oceną . Dwustop-
niowość, mająca służyć wzrostowi mobilności stu-
dentów, została w znacznej mierze sprowadzona do 
mechanicznego i nieakceptowanego przez znaczną 
część studentów i nauczycieli akademickich podziału 
studiów na dwa etapy, kojarzonego z obowiązującym 
wcześniej podziałem studiów zaocznych na pierwszy 
stopień i MSU . Tak eksponowana w procesie boloń-
skim zatrudnialność została sprowadzona do wąsko 
rozumianej zawodowości i brzmiących dość dziwacz-
nie, w odniesieniu do wielu kierunków studiów, 
pytań o to, do jakiego zawodu one przygotowują . 
W sumie mamy coś, co można nazwać bolonaise à la 
polonaise i co świadczy bardzo dobrze o zdolnościach 
adaptacyjnych środowiska akademickiego, ale co nie 
za bardzo służy autentycznemu, a nie papierowemu 
wzrostowi jakości kształcenia . 
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Ryzyko niepowodzeń związanych z reformą 
szkolnictwa wyższego w Polsce będzie duże, jeśli 
utrzymane zostanie założenie, że skok jakościowy 
w polskim szkolnictwie wyższym da się osiągnąć 
praktycznie prawie bez nakładów, głównie wzmac-
niając mechanizmy rywalizacji i osłabiając gwa-
rancje zatrudnienia . W takich warunkach znaczna 
część oferentów usług szkolnictwa wyższego nie 
będzie mieć w zasadzie innego wyjścia, jak, two-
rząc wrażenie szczególnej dbałości o jakość, roz-
wijać działania mniej lub bardziej pasujące do idei  
McUniwersytetów . Zwłaszcza że w tle projektów mi-
nisterialnych jest wyraźna i charakterystyczna nie 
tylko dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego 
idea ekonomizacji, sprowadzająca się do szukania 
sposobów przynajmniej ograniczenia tempa wzro-
stu nakładów publicznych, a zarazem zmniejszenia 
ich sztywności . Przy tym, tak jak w wielu firmach, 
nie zwalnia się pracowników, tylko np . przeprowa-
dza, spowodowaną troską o jakość i efektywność, 
restrukturyzację zatrudnienia, tak w przypadku 
szkolnictwa wyższego nie mówi się o szukaniu 
sposobów na oszczędność środków publicznych, 
ale o premiowaniu najlepszych zarówno po stronie 
usługodawców, jak i usługobiorców, wzmacnianiu 
ducha rywalizacji, walce o jakość itp . 

Prawdziwa troska o jakość w szkolnictwie wyż-
szym musi wiązać się oczywiście z ograniczeniami 
mechanizmów, które nie wiążą, czy tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie wiążą nakłady z oceną efek-
tów . Jeśli jednak nie zadba się o odpowiednie mier-
niki tejże efektywności, mieszając sztywny system 
odwołujący się do uproszczonej wizji naukometrii 
z zależną od władz administracyjnych oceną jako-
ściową i nie zaakceptuje, że czym innym jest żądza 
pieniądza za wszelką cenę, dotycząca niektórych 
przedstawicieli każdego środowiska zawodowego, 
a czym innym – zwłaszcza w przypadku ludzi mło-
dych – potrzeba zapewnienia choć minimum pozio-
mu życia sobie i swoim najbliższym, to obawiać się 
można, że za jakiś czas znowu pojawi się kwestia 
niezbędności reformy szkolnictwa wyższego . Tak, 
jak środowisko akademickie poradziło sobie z punk-
tami ECTS, dwustopniowością, parametryzacją, li-
stą filadelfijską, wymogami PKA (zwłaszcza w za-
kresie wykazania spełniania wymogów formalnych), 
acz niekoniecznie było to radzenie zgodne z ideą 
autentycznej troski o jakość, tak niestety można 
żywić obawę, że podobnie stanie się z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji, które już wkrótce mają być 
głównym wyznacznikiem nowych realiów w sferze 
dydaktycznej . Należy także pamiętać, że tradycja 
akademicka, która zdaje się być postrzegana przez 
część autorów założeń reformy szkolnictwa wyższe-
go jako przede wszystkim przeszkoda na drodze 
zmian, to jeden z podstawowych składników funda-
mentów, na których opiera się szkolnictwo wyższe . 
Ponadto tradycja ta w znacznej mierze osadzona 
jest w kontekście instytucjonalnym, w części od-
miennym dla poszczególnych społeczeństw . Nie gło-
sząc bezwarunkowej pochwały wszystkiego, co wią-
że się i wynika z tradycji, warto jednak pamiętać, 
że najstarsze uniwersytety, w przeciwieństwie do 
większości firm, trwają od setek lat między innymi 
dlatego, że umiejętnie łączą szacunek do tradycji 

i pewnej odrębności świata akademickiego z otwar-
tością i wrażliwością na zmiany zachodzące w ich 
otoczeniu . 

prof. dr hab. Marek Ratajczak 
Katedra Teorii i Historii Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

PRZYPISY 
1) Przykładem są uwagi zawarte w pracy: M . FRIEDMAN, 
R . FRIEDMAN, Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosno-
wiec 1996, s . 171–173 . 
2) Trzy interpretacje równości szans zaczerpnięto z: 
T . KWARCIńSKI, Moralny wymiar równości szans w świetle 
dokumentów Unii Europejskiej, http://www .kwarcinski .ovh .
org/do_pobrania/artykuly/rownosc_szans_ue .pdf 
3) Według danych OECD co piąty młody Polak żyje w rodzi-
nie o niskich dochodach, podczas gdy średnia dla całej OECD 
wynosi 12% . Oznacza to, że w trudnej lub bardzo trudnej 
sytuacji materialnej znajduje się ponad 1,8 mln Polaków ma-
jących mniej niż 19 lat . Spośród 32 krajów należących do 
OECD procentowo równie dużo biednych dzieci jest tylko 
w Meksyku i Turcji . Informacja przytoczona za: „Dziennik 
Polski”, 1 kwietnia 2010 r . 
4) Należy zaznaczyć, że słowo „uniwersytet” ma w tym przy-
padku wymiar ogólny i odnosi się do wszelkich jednostek 
szkolnictwa wyższego, bez względu na ich status prawny czy 
posiadane uprawnienia akademickie . 
5) Uzasadnienie, 30 marca 2010, ss . 2, 13–14, http: www .bip .
nauka .gov .pl
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Summary 
Higher education is especially important in the case of an 
economy based upon knowledge . The aim of this paper is to 
present the state as a subject of higher education development 
policy, with specific reference to Poland . This paper contains 
discussions regarding higher education as an economic good 
as well as in the context of equal opportunities where it 
is a significant point of reference in discussions relating 
to legal solutions applicable to higher education . A major 
part of this paper is devoted to the discussion regarding the 
development of higher education in Poland post 1989 as well 
as references to the proposed amendments to the „Higher 
Education Act” presented in March 2010 .
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