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Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej 

 

PERSPEKTYWY ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO 

SZKOLNICTWA WYŻSZEGOW POLSCE. ALIANSE 

STRATEGICZNE, INNOWACJE 
 

Streszczenie: Szkolnictwo wyższe w Polsce znajduje się w przełomowym momencie. Określany 
mianem demograficznego tsunami spadek liczby studentów w latach 2005–2013 skutkuje zmianami w 
funkcjonowaniu sektora szkół wyższych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uczelni 
niepublicznych. Artykuł jest próbą zdiagnozowania aktualnej sytuacji w polskim szkolnictwie 
wyższym. Analizie poddane zostały zmiany w strukturze właścicielskiej, a także fuzje, przejęcia oraz 
likwidacje uczelni wyższych. Podjęto również próbę określenia działań innowacyjnych, które wpływają 
na zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni niepublicznych.  
 
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, alianse, fuzje i przejęcia, innowacje, demograficzne tsunami 

 

Wprowadzenie 

 

W roku akademickim 2005/2006 sektor szkolnictwa wyższego w Polsce 
wszedł w fazę dynamicznego spadku liczby studentów. Sytuacja stała się jednym z 

kluczowych powodów nasilenia się działań konkurencyjnych wśród uczelni 

państwowych a także, a może przede wszystkim, wśród uczelni niepublicznych, 

które zintensyfikowały działania zmierzające do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że podobnie jak funkcjonujące na globalnym 

rynku przedsiębiorstwa również szkoły wyższe, w aspekcie kryzysu 
demograficznego, dostrzegły potencjał wynikający ze wzajemnej współpracy 

zmierzającej do osiągnięcia wspólnych celów.  

Kooperacja pomiędzy uczelniami nakierowana została między innymi na 
wymianę doświadczeń i innowacji, dywersyfikację oferty edukacyjnej, podnoszenie 

jakości kształcenia, internacjonalizację procesów dydaktycznych, a także wymianę i 

podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej. Co istotne, obserwując polskie 

szkolnictwo wyższe, można zauważyć, że współpraca pomiędzy uczelniami nie 
wykluczyła prowadzenia względem siebie działań konkurencyjnych.  

Szczególną rolę we współpracy pomiędzy uczelniami odgrywa również fakt 

partycypacji w wykorzystaniu dotacji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 
Jak wynika z przyjętej Strategii Europa 2020, w perspektywie finansowej na lata 

2014–2020 kluczowa rola przypadnie środkom finansowym przeznaczonym na 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.  
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że wybór kluczowych obszarów 

współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi pozwoli na rozwój najlepszych 

niepublicznych szkół wyższych w Polsce pomimo lawinowo malejącej liczby 

studentów. 
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1. Uwarunkowania funkcjonowania niepublicznego szkolnictwa wyższego w 

Polsce 

 
 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

system polskiego szkolnictwa wyższego opiera się na uczelniach publicznych oraz 

niepublicznych
1
. 

Na podstawie danych zawartych w przygotowanym przez Główny Urząd 

Statystyczny raporcie „Szkoły wyższe i ich finanse 2012” w roku akademickim 

2012/2013 w Polsce funkcjonowały 453 uczelnie, z czego 132 to uczelnie publiczne, 

a 321 uczelnie niepubliczne. 
W strukturach organizacyjnych uczelni funkcjonowały 133 filie i 

zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne oraz 127 zamiejscowych 

ośrodków dydaktycznych i punktów konsultacyjnych
2
.   

 

 
Źródło: opracowanie własne na  podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse 2012, GUS, 2013. 

 
Warto zaznaczyć, że tworzenie filii i wydziałów zamiejscowych, a także 

zamiejscowych ośrodków dydaktycznych wpisało się w rynek szkolnictwa 

wyższego jako element walki o uzyskanie przewagi konkurencyjnej.  

Sytuacja ta dała możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej uczelni 
wyższych osobom, które m.in. ze względu na odległość od swojego miejsca 

zamieszkania do dużych ośrodków akademickich nie mogły skorzystać z 

podniesienia swoich kwalifikacji na studiach wyższych
3
. Tworzone jednostki 

pomagały również zdywersyfikować ofertę kształcenia na danym terenie.  

                                                             
1 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 27.07.2005 r. z późniejszymi zmianami.  
2 www.stat.gov.pl, Szkoły wyższe i ich finanse 2012, GUS, Warszawa 2013 [dostęp: 14.01.2014]. 
3 G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, s. 99. 

http://www.stat.gov.pl/
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Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak w wyniku zmian ustrojowych w 

Polsce po roku 1989 system niepublicznego szkolnictwa wyższego rozwijał się 

bardzo dynamicznie, tak obecnie od roku akademickiego 2005/2006 zauważalny jest 
spadek liczby studentów, a od roku akademickiego 2012/2013 widoczna jest 

również spadająca liczba uczelni niepublicznych (rysunek 1).   

 
 

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse 2012, GUS, 

Warszawa 2013.  

 
Pomimo zagrożeń demograficznych systematycznie zostają podnoszone 

przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego limity przyjęć na 

studia stacjonarne w uczelniach publicznych. To szczególnie istotna kwestia 

bezpośrednio oddziałująca na sektor uczelni niepublicznych.  
Liczba studentów studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych od 

roku akademickiego 2005/2006 systematycznie maleje (rysunek 2) i w roku 

akademickim 2012/2013 wyniosła 83,8 tys. (w porównaniu do roku akademickiego 
2005/2006 jest to spadek o ponad 37%).  

Wpływ na ponowne zwiększenie liczby studentów stacjonarnych w 

uczelniach niepublicznych mogą mieć między innymi zmiany legislacyjne 

wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r,, 
który stwierdził,  że art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym „w zakresie, w jakim uzależnia się prawo niepublicznych 

szkół wyższych do dotacji ze środków publicznych od warunków ustalonych w 
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rozporządzeniu, są niezgodne z art. 70 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej”
4
. 

Takie orzeczenie nakłada na polskie władze obowiązek unormowania 
udzielania dotacji dla uczelni niepublicznych w formie ustawy uchwalonej przez 

Sejm a nie rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego dla szkolnictwa 

wyższego. 
Z opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego analiz 

wynika, że liczba studentów w polskich uczelniach wyższych systematycznie będzie 

się zmniejszała, aby w roku akademickim 2023/2024 osiągnąć 1,25 mln. Następnie 

przewidywane jest zwiększenie zainteresowania osób kształceniem się na studiach 
wyższych. Ich liczba nie przekroczy jednak stanu z pierwszej dekady XXI wieku

5
. 

Przewiduje się, że w tym okresie część uczelni zakończy swoją działalność 

bezpowrotnie. Inne będą szukały sposobów na utrzymanie się na rynku usług 
edukacyjnych poprzez współpracę z silniejszymi jednostkami akademickimi, 

tworząc sieci uczelniane, a także podejmując decyzję o fuzji bądź przejęciu. 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są między innymi poniższe dane.  
Od dnia 5 sierpnia 1991 r., to jest od daty powstania Prywatnej Wyższej 

Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie (od dnia 

22.12.2013 r. – Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i 

Medycznych z siedzibą w Warszawie), pierwszej niepublicznej uczelni wyższej w 
Polsce, do dnia 30.12.2013 r. przekształcono 8 i zlikwidowano 41 wyższych uczelni, 

z czego wszystkie uczelnie, które zostały poddane przekształceniu lub likwidacji, 

były uczelniami niepublicznymi
6
.  

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w stan likwidacji postawionych było 26 uczelni 

wyższych niepublicznych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w roku 

akademickim  2012/2013 aż 19 uczelniom niepublicznym zawieszono uprawnienia 

do prowadzenia kierunków studiów
7
.  

W większości przypadków powodem utraty uprawnień do prowadzenia 

kierunków, a w konsekwencji likwidacji uczelni, było przede wszystkim 

zmniejszenie liczby studentów, a także niedostosowana do realiów rynku oferta 
edukacyjna (np. poprzestanie na kształceniu w ramach jednego kierunku kształcenia, 

brak rozwoju oferty specjalności), duża konkurencja w sektorze szkół wyższych 

oraz brak minimum kadrowego, co z kolei prowadziło do pogorszenia kondycji 
finansowej i braku inwestycji w poszczególnych uczelniach.  

                                                             
4 www.trybunał.gov.pl, orzeczenie K16/13 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie niekonstytucyjności zapisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 25.07.2005 r. ws. finansowania niepublicznych szkół 
wyższych [dostęp: 14.01.2014]. 
5 www.nauka.gov.pl, Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Warszawa 2013 [dostęp: 14.01.2014].  
6 Powodem przekształcenia była kwestia zmiany struktury organizacyjnej uczelni i przekształcenie ich 
z niepaństwowych szkół zawodowych działających na podstawie ustawy o wyższych szkołach 
zawodowych (z dn. 26.06.1997 r.) na niepaństwowe szkoły wyższe działające na podstawie ustawy o 
szkolnictwie wyższym (z dn. 12.09.1990 r.). 
7 www.polon.nauka.gov.pl, System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on [dostęp: 14.01.2014].  

http://www.trybunał.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.polon.nauka.gov.pl/
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że mimo dywersyfikacji oferty kształcenia  

w zdecydowanej większości uczelnie niepubliczne skupiły się na wprowadzaniu do 

swojej oferty kształcenia kierunków, które nie wymagały znacznych inwestycji w 
infrastrukturę badawczą czy specjalistyczną. W związku z tym w ofercie 

niepublicznych szkół wyższych dominują kierunki społeczne i ekonomiczne. 

Wszystkie te dane potwierdzają, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym 
procesem zmian, którego głównym elementem stają się działania oparte na 

kooperacji uczelni zmierzające do utrzymania się na rynku edukacyjnym.  

   

2. Alianse, fuzje, przejęcia szansą na wzmocnienie potencjału uczelni 

niepublicznych w Polsce 

 

Skutecznym rozwiązaniem, które może zapewnić rozwój i dalsze 
funkcjonowanie uczelni niepublicznych, jest ich konsolidacja. Partnerstwo 

strategiczne może być kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jutra
8
.  

Aby konkurować z uczelniami publicznymi i niepublicznymi zarówno w 
Polsce jak i w środowisku międzynarodowym, w perspektywie kryzysu 

demograficznego i wzmożonej walki rynkowej, kluczowe będzie stosowanie 

strategii opartej na współpracy organizacyjnej, która obejmuje alianse (sojusze, 

koalicje) i sieci aliansów, a także fuzje i przejęcia
9
.  

W przypadku aliansów mogą one zawierać w sobie pierwiastki konkurencji  

i kooperacji, które gwarantują mimo zawartego sojuszu systematyczną dbałość  

o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz osiąganie przewagi nad innymi 
uczestnikami rynku. Co ważne dają możliwość zawierania umów wielostronnych, 

tworząc powiązania sieciowe
10

.  

Spośród kluczowych wartości wynikających z kooperacji w ramach 

aliansów strategicznych należy wyróżnić
11

: 
1. prawo do współzarządzania projektem, 

2. aktywny i dwustronny przepływ informacji i aktywów między 

partnerami, 
3. elastyczność organizacyjną, 

4. dynamiczny charakter kooperacji, 

5. tworzenie powiązań sieciowych.  
Są to elementy szczególnie istotne z punktu widzenia specyfiki 

funkcjonowania szkolnictwa wyższego.  Z jednej strony pozwalają na kreowanie 

własnego wizerunku poszczególnych uczelni i dbałości o markę oraz ofertę, z 

drugiej zaś strony umożliwiają wymianę doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy 
szkołami wyższymi działającymi w partnerstwie. 

                                                             
8 I. Łącka, Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z 

przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 35. 
9 W. Sroka, H. Chwistecka-Dudek, Strategiczna transformacja polskich firm. Od restrukturyzacji do 
strategii rozwoju zewnętrznego, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2012, s. 105.  
10 J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002, s. 35. 
11 Ibidem, s. 36-37. 
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Przykłady kooperacji pomiędzy polskimi uczelniami wyższymi stają się 

coraz bardziej powszechne. Często jest to dążenie do wprowadzenia zmian 

legislacyjnych, chęć współtworzenia innowacyjnych rozwiązań, realizacja badań 
naukowych, ale również pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania czy rozwoju 

uczelni w oparciu o strukturę sieciową. Uczelnie niepubliczne coraz częściej 

włączają się we  współpracę z jednostkami publicznymi, a także w międzynarodowe 
projekty badawczo-rozwojowe. Należy zwrócić uwagę, że każdy z realizowanych 

projektów charakteryzuje się specyficznym celem. Wybrane formy kooperacji 

pomiędzy niepublicznymi uczelniami wyższymi w Polsce przedstawia tabela nr 1. 

Oprócz współpracy opartej na aliansach strategicznych uczelnie wyższe  
o ugruntowanej i stabilnej pozycji będą podejmowały działania, których celem jest 

zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez przejmowanie nowych rynków 

(zarówno w ujęciu obszarowym, jak i produktowym).  
W celu potwierdzenia własnego status quo oraz dalszego rozwoju będzie 

dochodziło do fuzji, konsolidacji oraz przejęć uczelni, które bez wsparcia 

finansowego oraz strategicznych decyzji są słabe i nie będą w stanie dalej 
funkcjonować. Motywy przejmowania takich uczelni przez silniejsze jednostki 

mogą być różne, m.in.: 

1. uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonych kierunkach 

studiów,  
2. wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz administracyjna,  

3. infrastruktura laboratoryjna i badawcza, 

4. miejsce położenia (chęć poszerzenia obszaru działalności uczelni o 
nowy rejon – miasto, województwo, region). 

 

Tabela 1. Wybrane formy kooperacji pomiędzy niepublicznymi uczelniami 

wyższymi w Polsce 
 

lp. Nazwa instytucji  Zakres działalności 

1. 

Polski Związek Pracodawców 

Prywatnych Edukacji 
(PZPPE), Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan 
 
data powołania: 15 stycznia 
2000 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 12 

(uczelnie niepubliczne) 

Celem działania PZPPE jest reprezentowanie interesów całego 

środowiska oświaty i nauki niepublicznej w Polsce i 
kształtowanie obrazu polskiej edukacji. 
Obszary działalności m.in.: 
1) Przygotowanie równoprawnego i efektywnego systemu 
finansowania edukacji w Polsce. 
2) Przygotowanie analizy stanu prawnego dotyczącego 
funkcjonowania wszystkich typów szkół niepaństwowych.  
 3) Stworzenie sieci porozumień między PZPPE a organizacjami 

reprezentującymi szkolnictwo niepaństwowe. 
 5) Opracowanie programu działania dotyczącego lobbingu i 
public relations. 
 6) Prowadzenie biura udzielającego porad prawno-finansowych 
dla prywatnych placówek edukacyjnych zrzeszonych w Związku. 
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2. 

Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich 
(KRASP) 

 
data powołania: 7 czerwca 
1997 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 
107 (w tym 11 niepublicznych) 

KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich 
właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Inspiruje i 
koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje 

wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania 
prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego 
systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. 

3. 

Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich 

(KRZaSP) 
 
data powołania: 15 grudnia 
2005 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 
208 (w tym 3 publiczne) 

KRZaSP zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych 
prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II 

stopnia).  Do zadań konferencji należy m.in. 
 1) działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego w 
Polsce, 
 2) wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego oraz wspieranie innych działań 
określonych w Deklaracji Bolońskiej, 
 3) reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec 
władz publicznych oraz innych podmiotów, 
 4) wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach 

dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury,  
 6) wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku 
zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela 
akademickiego, 
 7) wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu 
dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia studentów 
oraz rozwoju kadry dydaktycznej. 

4. 

Konsorcjum Uczelni 
FUTURUS 
 
data powołania: 2011 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 7 
(uczelnie niepubliczne)  

Najważniejszym celem  Konsorcjum Uczelni FUTURUS jest 
integracja potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni 
zrzeszonych w Konsorcjum w celu kształcenie na najwyższym 
poziomie.  
 
W ofercie Konsorcjum znajdują się studia I i II stopnia,  ale 
również studia podyplomowe, MBA oraz kursy i szkolenia.  
 

 

5. 

Konsorcjum Akademickie 
 
data powołania:  2005 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 3 
(uczelnie niepubliczne)  

Celem istnienia Konsorcjum Akademickiego jest rozwój nie tylko 
uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. 
Konsorcjum nie jest instytucją, która jedynie konsumuje 
wygenerowane wartości. Udostępnia wyniki swoich badań i 
gotowe produkty zainteresowanym placówkom, zarówno z 
sektora prywatnego, jak też publicznego. Z systemu 
„Uczelnia.XP” korzysta ponad 50 polskich uniwersytetów i szkół 

wyższych. Ponadto oferuje, stworzony w ramach Konsorcjum, 
system antyplagiatowy oraz międzynarodowe certyfikaty 
informatyczne i językowe.  
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6.  

Centrum Rozwoju Szkół 
Wyższych, Grupa Wyższych 
Szkół Bankowych 

 
 
data powołania:  
1994/1998/2005 
liczba uczelni zrzeszonych: 4 
(dodatkowo 6 wydziałów)  

 Do jego zadań należy planowanie strategii rozwoju całej Grupy 
Wyższych Szkół Bankowych w oparciu o kompleksowe analizy 
rynku edukacyjnego w Polsce, badania marketingowe, a także 

ocenę zachowań konsumentów. 
 
Obszary, w których specjalizuje się TEB Akademia: 
- zarządzanie szkołami wyższymi, 
- strategie rozwoju Uczelni, 
- marketing na rynku edukacyjnym, 
- systemy informatyczne pozyskiwanie funduszy unijnych, 
- współpraca akademicka i międzynarodowa. 

7. 

Międzynarodowe Konsorcjum 
Uczelni Wyższych – Moscow 
State Linguistic University 
 
data powołania:  2011 r. 
liczba uczelni zrzeszonych: 6 
(uczelnie niepubliczne i 
publiczne)  

Konsorcjum powstało w celu nawiązania współpracy przy 
opracowaniu i realizacji projektu wspólnych studiów 
magisterskich na kierunku zarządzanie.  
W ramach nawiązanej współpracy studenci uczelni tworzących 
konsorcjum będą mogli część studiów odbyć w uczelni 
partnerskiej. 

8. 

Międzynarodowe Konsorcjum 
Uczelni  PROGRES 3 
 
data powołania:  2012 r.  
liczba uczelni zrzeszonych: 14 
(uczelnie publiczne i 
niepubliczne)  

Misją konsorcjum PROGRES 3 jest stworzenie powiązań między 
uczelniami wyższymi z Polski, Czech i Słowacji, które usprawnią 
oraz zintensyfikują transgraniczną współpracę naukową i 
edukacyjną. Konsorcjum ma stwarzać warunki dla 
efektywniejszej wymiany doświadczeń oraz lepszego dostępu do 
wyników badań innowacyjnych. Inicjatywa jest uzupełnieniem 
dla działań Europejskiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej.  

9. 

Konsorcjum Michała Boyma 
(Boym Universities 
Consortium) 
 
data powołania:  2010 r.  
liczba uczelni zrzeszonych: 5 
(uczelnie publiczne i 
niepubliczne)  

Boym Universities Consortium jest przedsięwzięciem 
publicznym, non-profit, ma za zadanie reprezentować interesy 
uczelni polskich zainteresowanych regularną obecnością w 
Chinach, dostarczać wartościowych kontaktów z chińskim 
środowiskiem akademickim i zapewniać stałą obsługę projektów 
edukacyjnych realizowanych wspólnie z partnerami chińskimi. 
Głównym celem konsorcjum jest znaczące zwiększenie obecności 
studentów z Chin na polskich uczelniach poprzez rozwój 

wspólnych polsko-chińskich programów nauczania, jak również 
poprzez wiarygodną, bezpośrednią rekrutację kandydatów na 
studia w Polsce. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.pzppe.org.pl, 
www.krasp.org.pl, www.krzasp.pl,www.futurus.org, www.ceepus.info, 

www.wsb.pl, www.progres3.vsb.cz, 

www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/konsorcjum_akademickie/, www.boym.org, 

www.uwb.edu.pl [dostęp: 12.01.2014]. 
 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tylko w 

roku akademickim 2012/2013 doszło do 5 przejęć/fuzji w sektorze uczelni 
niepublicznych w Polsce:

12
  

                                                             
12 www.naukawpolsce.pap.pl [dostęp: 14.01.2014]. 

http://www.uwb.edu.pl/
http://www.naukawpolsce.pap.pl/
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a) Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we 

Wrocławiu została włączona do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 

siedzibą we Wrocławiu.  
b) Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Szczecinie została włączona 

do Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie.  

c) Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji z siedzibą w Gdyni została 
włączona  

do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą w Gdańsku. 

d) Mazurska Szkoła Wyższa w Ełku została włączona do Gdańskiej Szkoły 

Wyższej 
e) Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania z siedzibą w 

Poznaniu została włączona do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą w 

Poznaniu. 
Nadrzędnym celem fuzji i przejęć – jako działań o charakterze 

inwestycyjnym – jest generowanie zysków i szybki rozwój instytucji. Dzięki 

wykorzystaniu doświadczenia oraz rozwiązań, które zapewniły sukces uczelni 
macierzystej w oparciu o nowe uprawnienia, kadrę, infrastrukturę czy lokalizację 

wprowadzana będzie oferta dopasowana do zapotrzebowania rynku. W ten sposób 

procesy te prowadzą do dywersyfikacji i rozwoju realizowanego ścieżką zewnętrzną 

przy jednoczesnym wykorzystaniu wcześniej posiadanych silnych stron jednostki, 
która jest inicjatorem fuzji czy przejęcia

13
.  

Obserwując rynek szkolnictwa wyższego, należy zwrócić uwagę na 

założycieli uczelni, którzy skoncentrują się na tworzeniu własnych jednostek (filii, 
wydziałów) w oparciu o  silną markę istniejącej już uczelni.  

Doświadczenia ostatnich lat jednak wskazują, że tworzone jednostki nie są 

rozwijane tak prężnie pod względem terytorialnym czy ofertowym jak jednostka 

główna. Podstawowym ograniczeniem w rozwoju stają się przede wszystkim 
kwestie organizacyjne oraz osobowe

14
.   

Koncentrując się na możliwościach rozwojowych uczelni niepublicznych, 

niezbędne jest szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, a przede wszystkim 
potrzebna jest umiejętność kooperacji oraz korzystania ze sprawdzonych metod 

zdobywania przewagi konkurencyjnej.  

 

3. Internacjonalizacja a innowacje 

 

W projekcie środowiskowym Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 

2010-2020 za priorytetowe działania uznano: 

 dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb społecznych,  

 zwiększenie produktywności działalności naukowo-badawczej,  

                                                             
13 H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka, Strategiczna transformacja polskich firm, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2012, s. 75. 
14 G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Marketing w szkole wyższej, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 
2011, s. 66. 
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 rozszerzenie służebnej roli uczelni względem otoczenia 

zewnętrznego
15

. 

Realizacja tych założeń będzie możliwa tylko wówczas kiedy celem 

zachodzących procesów integracyjnych nie będzie jedynie standaryzacja, lecz 
dążenie do harmonii, i tym samym wypracowanie zasad współdziałania, z 

uwzględnieniem zróżnicowania i autonomii państw i uczelni
16

. 

 Przykładem realizacji założeń wyznaczonych w ww. Strategii jest 
zaangażowanie się części uczelni w międzynarodowe konsorcja badawcze, np. takie 

jak Progress 3 (opis konsorcjum w tabeli nr1), których głównym celem jest 

pozyskanie środków finansowych na prace naukowo-badawcze.  

Możliwość przygotowania wspólnych projektów w gronie 
międzynarodowych partnerów daje szansę na wymianę doświadczeń, wspiera 

mobilność kadry naukowej i dydaktycznej, a także pozwala na aplikowanie o środki 

finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jak np. unijny program 
ramowy badań i innowacji Horyzont 2020.  

Wymienione działania wpisują się w koncepcję współpracy z 

interesariuszami zewnętrznymi uczelni poprzez realizacje innowacyjnych wdrożeń 
opracowanych na potrzeby gospodarki i wpisują się w koncepcję nowoczesnego 

modelu procesów innowacyjnych, definiującego innowacje jako wdrożony w 

praktyce produkt interakcji między różnymi uczestnikami rynku (OECD). 

 Potwierdzeniem skuteczności realizacji założeń Strategii są wyniki 
opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu pt. „Działalność 

badawcza i rozwojowa (B + R)” z 2012 r. Wynika z niego, że
17

: 

 liczba podmiotów, które prowadziły działalność B+R lub zlecały 

wykonanie takich prac innym podmiotom, w 2012 r. wyniosła 2 
733 i była o 23,1% wyższa niż w roku poprzednim,  

 udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R w 

2012 r. wyniósł 32,3% i był o 4,2 p. proc. wyższy  

w stosunku do roku poprzedniego, 

 ponad połowa środków finansujących nakłady na działalność B+R 

pochodziła z sektora rządowego, jednak jego udział od 2010 r. 

systematycznie się zmniejszał i w ciągu trzech lat obniżył się o 9,6 

p. proc. do poziomu 51,4%, 

 udział badaczy (pracowników naukowo-badawczych) w ogólnej 

liczbie personelu B+R w 2012 r. wyniósł 74,2%. 
Przedstawione dane napawają optymizmem. Na ich podstawie możemy 

wnioskować, że ze względu na zwiększający się udział środków finansowych 

przekazywanych na działalność B+R przez sektor przedsiębiorstw, a także dzięki 

                                                             
15 A. Matysiak, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020 – projekt środowiskowy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 7.   
16 K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz, Edukacja wobec rynku pracy i integracji 
europejskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 35. 
17 www.stat.gov.pl, Działalność badawcza i rozwojowa 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
2013 [dostęp: 14.01.2014].  

http://www.stat.gov.pl/
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kwalifikacjom zespołów badawczych nasza gospodarka staję się bardziej 

innowacyjna.    

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu oraz badań 
statystycznym można wnioskować, że  konkurencja, a przede wszystkim kooperacja 

pomiędzy poszczególnymi niepublicznymi uczelniami wyższymi powinna 

skutkować zintensyfikowaniem nowych prac naukowo-badawczych oraz jeszcze 

większym otwarciem się na interesariuszy zewnętrznych.  
Kluczowym obszarem współpracy pomiędzy niepublicznymi szkołami 

wyższymi, szczególnie w okresie 2014-2020, powinno być przygotowanie 

wspólnych projektów wykorzystujących środki finansowe z Unii Europejskiej. 
Właściwe zaplanowanie, organizacja i promocja tych działań może skutkować 

przygotowaniem zarówno cennych projektów wdrożeniowych i naukowo-

badawczych, a także przyczynić się do zwiększenia mobilności studentów i kadry 
dydaktycznej oraz zaowocować zwiększeniem zainteresowania studiami  

w Polsce wśród studentów obcokrajowców.  

Polskie uczelnie będą nadal konkurowały i współpracowały z uczelniami 

europejskimi w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) i 
Europejskiego Obszaru Badań (EOB). Istotnym elementem tej współpracy są 

również wprowadzane Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji, których celem jest 

określenie ram odniesienia, wiążących systemy kwalifikacji poszczególnych krajów 
Unii Europejskiej.   

Prawdopodobnie jednak ze względu na dużą konkurencję oraz niż 

demograficzny część niepublicznych uczelni wyższych będzie zmuszona podjąć 

decyzję o likwidacji lub zostanie przejęta przez silniejsze jednostki szkolnictwa 
wyższego.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-

PUBLIC HIGHER EDUCATION IN POLAND. STRATEGIC 

ALLIANCES, INNOVATION 
 
Summary: Higher education in Poland has reached a turning point. Decrease in the number of students 
in the years 2005-2013 referred to as “demographic tsunami”, has lead to changes in the sector of 
higher education institutions (HEIs) in Poland, with particular emphasis on non-public HEIs. This 
article is an attempt to diagnose the current situation in Polish higher education system. In this paper, 
changes in the ownership structure as well as mergers, acquisitions and liquidations of HEIs have been 

analyzed. Another purpose of this article is to define innovative initiatives which can affect 
competitiveness of Polish non-public HEIs. 
 
Key words: higher education, alliances, mergers and acquisitions, innovation, demographic tsunami 
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