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PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA NA LUBELSZCZYŹ-

NIE - WPROWADZENIE 

DR DOROTA JEGOROW 

 

Zdawad by się mogło, że tematyka przedsiębiorczości akademickiej 

jest bliska wszystkim przedstawicielom środowiska naukowego, 

a przede wszystkim pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycz-

nym polskich uczelni. Niestety, doświadczenia związane z realizacją 

projektu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komuni-

kacji Społecznej (WSSMiKS) pt. „Przedsiębiorczośd szansą dla lubel-

skiej społeczności akademickiej”1 pokazują, że rzeczywistośd jest 

                                                           

1
 Autorka projektu: dr Dorota Jegorow – adiunkt w Wyższej Szkole Stosunków Mię-

dzynarodowych i Komunikacji Społecznej od 2008 r. Z wykształcenia mgr matema-

tyki (UMCS 2000), dr nauk ekonomicznych (SGH 2005), podyplomowe studia kwali-

fikacyjne z informatyki oraz informatyki i technik e-biznesu (UMCS i PW). Pracownik 

naukowo-dydaktyczny WSSMiKS, kierownik studiów podyplomowych, autorka 

realizowanych oraz zrealizowanych w WSSMiKS projektów finansowanych z fundu-

szy UE („Kreujemy aktywne partnerstwo lokalne” PO KL 7.2.2; „Profesjonalny na-

uczyciel Lubelszcyzny” 9.4 PO KL; „Przedsiębiorczośd szansą dla lubelskiej społecz-

ności akademickiej” 8.2.1; „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju Lubelszczyzny” 

9.3 PO KL – projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywno-

ści Społecznej Triada oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie; „Odmien-

nośd regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykła-

dzie Lubelszczyzny. Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego” 

w ramach konkursu dotacji skierowanego do środowisk naukowych organizowane-

go przez MRR – projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Ak-

tywności Społecznej Triada oraz Wołyoski Uniwersytet im Łesi Ukrainki w Łucku.) 
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nieco inna, niż ta zapisana w dokumentach programowych wyzna-

czających założone kierunki rozwoju polskiej nauki. Tymczasem 

wyzwao przed nią stojących jest dziś bardzo dużo. Żywioło-

wo dyskutowana dziś reforma szkolnictwa wyższego, ma zarówno 

wielu zwolenników, jak i przeciwników. Na potrzebę wprowadzenia 

radykalnych zmian wskazują istotnie różniące się gremia opinio-

twórcze, niestety, to właściwie koniec konsensusu. Biorąc pod uwa-

gę przyjęte i projektowane kierunki zmian w systemie polskiej nauki 

właściwie nie można na wiele liczyd. Bo tak naprawdę funkcjonujące 

dziś gremia decyzyjne nadal będą podejmowały kluczowe rozstrzy-

gnięcia w zakresie zmian w szkolnictwie wyższym, w tym w jakże 

istotnych, chod skrajnie odmiennych wymiarach, tj. wymiarze mery-

torycznym oraz w zakresie finansowania. 

Bez względu jednak na szereg istniejących problemów polskiej nauki 

stymulowanie postaw przedsiębiorczych wśród pracowników na-

ukowych i naukowo-dydaktycznych jest warunkiem koniecznym, 

chod nie dostatecznym krzewienia postaw przedsiębiorczych wśród 

studentów. To z kolei winno stad się jedną z priorytetowych płasz-

czyzn kształcenia „młodych ludzi”, którzy, na co wskazują dostępne 

statystyki, nie radzą sobie dobrze w zetknięciu z rynkiem pracy. 

Teoretycy kształcą teoretyków, którzy w większości umiejscawiając 

siebie na rynku pracy najlepiej widzieliby się w roli edukatorów. 

Ale „nauka dla nauki” to niestety „błędne koło”. Najwyższy czas, aby 

ocknąd się z tego marazmu. Nie można bowiem mied złudzeo, 

że dopóki teoretycy kształcid będą z założenia przyszłych praktyków, 

dopóty teoretycy nie pokuszą się o zmierzenie się z bezwzględną 

„rzeczywistością gospodarczą”. Kształcenie i wychowywanie, obok 

prowadzenia badao naukowych, winno byd głównym komponentem 

misji każdej uczelni. Stanowi wartośd o znaczeniu autotelicznym. 
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Rolą szkół wyższych winno byd dążenie do poszukiwania prawdy i jej 

głoszenie, sprzyjanie uczciwej, nieskrępowanej i poważnej dyskusji 

nad zasadniczymi problemami współczesnego świata. Ogół tych 

czynników winien tworzyd sprzyjające uwarunkowania do formo-

wania dojrzałej osobowości młodego człowieka2. 

Pojawiający się dysonans pomiędzy założeniami leżącymi u podłoża 

realizacji ogółu inicjatyw projektowych z zakresu przedsiębiorczości 

akademickiej, a osiąganymi sukcesywnie rezultatami podejmowa-

nych działao, dostrzec można nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w ca-

łym kraju. Powyższe stwierdzenie ma swoje uzasadnienie w licznych 

opracowaniach wskazujących z jednej strony na niewydolnośd sys-

temu polskiej nauki w odniesieniu do potrzeb gospodarki zarówno 

po stronie kadry, jak i przygotowania studentów do wejścia na ry-

nek pracy. Oczywiście, to w odpowiedzi na istniejące problemy kon-

struowane są wnioski aplikacyjne w ramach ogłaszanych konkur-

sów, których realizacja winna sukcesywnie przyczyniad się do ich 

niwelowania lub łagodzenia. Jak jest jednak w rzeczywistości? Bio-

rąc pod uwagę systematyczny wzrost liczby osób legitymujących się 

wykształceniem wyższym, przy jednoczesnym wzroście udziału tych 

osób w grupie beneficjentów urzędów pracy (zarejestrowanych 

osób bezrobotnych) oraz masowe przekwalifikowywanie się absol-

wentów szkół wyższych bezpośrednio po zdobyciu upragnionego 

dyplomu okazuje się, iż mamy do czynienia z sytuacją absurdalną, 

przypominającą wspominane już wcześniej „błędne koło”. Oczywi-

                                                           

2
 Wiktor J. W., System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia Uniwersytetu 

Ekonomicznego Krakowie [w:] e-mentor, Nr 4(36), SGH, Warszawa 2010, s. 4. 
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ście problem jest o wiele bardziej złożony i należy go rozpatrywad 

nie tylko w ujęciu regionalnym, czy krajowym, ale międzynarodo-

wym ze szczególnym uwzględnieniem całego obszaru Unii Europej-

skiej. Biorąc pod uwagę ogół niekorzystnych uwarunkowao rozwo-

jowych związanych z jednej strony z globalnym kryzysem gospodar-

czym, a z drugiej z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy to wła-

śnie na środowiskach naukowych spoczywa ogromna odpowiedzial-

nośd za efektywne wykorzystanie środków finansowych wpisujących 

się w perspektywę finansową 2007-2013. 

Trzeba jednak odpowiedzied sobie na pytanie, czy środowiska na-

ukowe są w stanie sprostad temu wyzwaniu. Biorąc pod uwagę re-

alizowane w województwie lubelskim projekty w ramach poddzia-

łania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wspar-

cie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, z których znaczna 

częśd powstała na gruncie nie mającym w zasadzie nic wspólnego 

z lubelskimi szkołami wyższymi3 można przypuszczad, że jest to kon-

sekwencją braku postaw przedsiębiorczych wśród przedstawiciel 

lubelskiego środowiska naukowego. W zasadzie biorąc pod uwagę 

genezę powstania projektu WSSMiKS pt. „Przedsiębiorczośd szansą 

dla lubelskiej społeczności akademickiej” oraz jego realizację można 

wskazad wiele dowodów potwierdzających prawdziwośd powyższej 

tezy. Niestety, wniosek aplikacyjny nie powstał w ramach współpra-

cy zespołu wykładowców zapalonych do komercjalizacji swojej wie-

dzy. Poszukiwanie koncepcji do napisania przedmiotowego wniosku 

                                                           

3
 Mapa dotacji [w:] www.mrr.gov.pl, Platforma wymiany informacji o projektach 

w Polsce Wschodniej [w:] www.komplementarnosc.eu. 
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aplikacyjnego ma swoje źródła w licznych konsultacjach 

z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi kilku lubel-

skich szkół wyższych. Pierwsze kroki, ponad dwa lata temu, skiero-

wane zostały wówczas do pracowników wydziałów ekonomicznych 

lubelskich uniwersytetów. Jednak od razu okazało się, że takie ter-

miny, jak spin-off, czy spin-out były dla nich terminami nierozpo-

znawalnymi. Konstruowanie wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi 

na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

konkurs w ramach podziałania 8.2.1 PO KL WSSMiKS właściwie było 

pozbawione wsparcia merytorycznego. Jednak projekt w koocu 

powstał, a napisany został „z duszą” w ramach partnerskiej współ-

pracy na linii wykładowca-student. Ten wymiar dostrzeżony został 

przez członków Komisji Oceny Projektów i w konsekwencji wniosek 

został oceniony pozytywnie i został zakwalifikowany do dofinanso-

wania. Niezależnie od wszystkiego faktem jest, iż projekt powstał 

i jest realizowany, w jaki sposób, no cóż bywa różnie. Ważną, a wła-

ściwie kluczową kwestią dla pozyskania dotacji było zaangażowanie 

studentów w ramach warsztatów z zakresu pisania projektów 

w konstruowanie przedmiotowego wniosku aplikacyjnego. 

To właśnie studenci WSSMiKS wpadli na pomysł, aby prowadząc 

szkolenia (zaplanowane do realizacji w ramach projektu) 

nie rozdzielad wykładowców od studentów, tj. aby nastąpił natural-

ny transfer wiedzy pomiędzy tymi grupami. W praktyce miało to 

miejsce podczas wakacyjnych warsztatów przedsiębiorczości aka-

demickiej, gdzie grupa wykładowców i studentów wspólnie odkry-

wała nieznane dla wszystkich obszary. Niewątpliwie był to ciekawy 

eksperyment szkoleniowy, który pozwolił studentom dostrzec 

w swoich wykładowcach „ludzi” zmierzających się z problemami 

„dnia codziennego” w sposób nie różnicujący ich od reszty społe-

czeostwa. Z kolei wykładowcy mieli okazję poznad oczekiwania stu-
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dentów wobec ich pracy, których dostrzeżenie podczas realizacji 

obowiązkowych zadao dydaktycznych wpisanych w podstawę pro-

gramową nie zawsze jest możliwe. Niewątpliwie wymiar korzyści 

jest w tym przypadku podwójny, po pierwsze podwyższenie jakości 

własnego warsztatu pracy, a po drugie przekazywanie wiedzy pożą-

danej przez odbiorcę, chętniej absorbowanej, a zatem z założenia 

charakteryzującej się większym prawdopodobieostwem upraktycz-

nienia. 

Obok pozytywnych wymiarów realizacji projektu wskazad należy 

również na płaszczyzny problemowe, tj. m.in. niechęd do współpra-

cy innych szkół wyższych Lubelszczyzny w zakresie organizacji semi-

nariów o charakterze informacyjno-promocyjnym wpisanych 

w realizację projektu. Jednak największym problemem jest brak 

wykładowców zainteresowanych współpracą w zakresie opracowy-

wania artykułów naukowych i publicystycznych zamieszczanych na 

prowadzonym portalu oraz w wydawanym cyklicznie biuletynie. 

Wielokrotne próby angażowania wykładowców w opracowywanie 

ww. artykułów kooczyły się zazwyczaj fiaskiem. Najciekawszym jed-

nak były wprost artykułowane stwierdzenia niektórych wykładow-

ców „a co ja mam wspólnego z przedsiębiorczością, najlepiej zaan-

gażowad ekonomistę”. Komentowanie powyższej postawy wydaje 

się zbyteczne, niemniej jednak jest przerażające w kontekście dia-

gnozy poziomu kompetencji zawodowych pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych lubelskich uczelni. Można mied jedyne 

nadzieję, że powyższy przykład jest odosobniony i odzwierciedla 

zachowanie incydentalne wynikające z niezrozumienia propozycji 

współpracy. To, na co wykładowcy najchętniej reagowali podczas 

podejmowanych działao projektowych, to możliwośd przeprowa-
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dzenia szkoleo. No cóż, właściwie po szkoleniach niewiele zostaje, 

chod właściwie bardzo dużo – LUDZIE… 

Za nami już trzy seminaria, z których pierwsze zorganizowane zosta-

ło w Chełmie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych 

i Komunikacji Społecznej, kolejne w Lublinie, a trzecie w Zamościu. 

Niniejszym w imieniu całego zespołu projektowego składam ser-

deczne podziękowania wszystkim Uczestnikom zorganizowanych 

seminariów, a w szczególności Gospodarzom, Prelegentom oraz 

Gościom. 

SEMINARIUM NR 1 (CHEŁM: WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ) 

 Prezentacja projektu – dr Dorota Jegorow (adiunkt WSS-

MiKS) 

 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce – 

dr Katarzyna Krzywioska (adiunkt WSSMiKS) 

 Geneza i rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Polsce 

i w Europie – Maria Papadynets (studentka WSSMiKS) 

 Przedsiębiorczośd akademicka szansą rozwoju uczelni – 

dr Robert Szynaka (dyrektor CKU w Chełmie) 

 Prawne uwarunkowania tworzenia przedsiębiorstw spin-off 

i spin-out – dr Tadeusz Branecki (adiunkt WSSMiKS) 

 Bariery stawiane studentom przy zakładaniu działalności go-

spodarczej – Maria Trubilowycz (studentka WSSMiKS) 

 Student-wizjoner. Przewidywanie zagrożeo i korzyści, czyli 

plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej – Bo-

żena Przeor (studentka WSSMiKS) 
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 Przedsiębiorczośd akademicka – zagrożenia (studium przy-

padku) – dr Grzegorz Krawczyk 

 Dotacje miasta dające największe możliwości powodzenia 

na założenie i rozwój działalności gospodarczej – Nata-

lia Zaiats (studentka WSSMiKS) 

 Inkubator Przedsiębiorczości akademickiej – Lubo-

mir Krawczuk (student WSSMiKS) 

 Przedsiębiorczośd akademicka – doświadczenia ukraioskie – 

doc. Serhij Fedoniuk (Wołyoski Uniwersytet im. Łesi Ukrain-

ki w Łucku) 

 Jak napisad dobry biznes plan – mgr Agnieszka Magdziarz-

Orłowska (WSSMiKS) 

 Przedsiębiorczośd akademicka – od pomysłu do realizacji – 

mgr Adam Kautsch (CKU w Chełmie) 

SEMINARIUM NR 2 (LUBLIN: WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-

PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA) 

 Kreacja przedsiębiorczości akademickiej w perspektywie za-

trudnienia – prof. dr Zygmunt Wilczek (Dziekan Wydziału 

Turystyki i Ekonomii WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie) 

 Przedsiębiorczośd fundamentem sukcesu – mgr Agnieszka 

Gąsior - Mazur (prezes Lubelskiego Klubu Biznesu) 

 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej – 

Mec. Monika Efir (doradca prawny wydawnictw) 

 Jak dobrze zaprezentowad siebie i własną firmę – 

mgr Danuta Matłaszewska (doradca Wojewody Lubelskie-

go) 
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 Startup. Jak zacząd biznes internetowy oparty na wiedzy? – 

mgr Kamil Kawałko (Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Mel-

chiora Waokowicza w Warszawie, właściciel i prezes Pra-

cowni Graficzno - Wydawniczej KKWADRAT) 

 Student na rynku mediów – mgr Paweł Chromcewicz 

 Kryzys uniwersytetu przykładem kryzysu zarządzania wiedzą 

– mgr Dorota Sobocioska (doktorant na Uniwersytecie Kar-

dynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie) 

 Ograniczenia dotychczasowego modelu wyższej uczelni 

w perspektywie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej – 

dr Robert Szynaka (Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicz-

nego w Chełmie) 

 Przedsiębiorczośd akademicka – wyzwania stojące przed 

kadrą akademicką – dr Dorota Jegorow (adiunkt WSSMiKS) 

SEMINARIUM NR 3 (ZAMOŚD: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 

I ADMINISTRACJI) 

 Prezentacja projektu – dr Dorota Jegorow (adiunkt WSS-

MiKS) 

 Public Relations w praktyce – jak wykorzystad teorię 

do znalezienia pracy i budowania pozytywnego wizerunku 

firmy – mgr Danuta Matłaszewska (doradca Wojewody Lu-

belskiego) 

 Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej – 

dr Bogusław Klimczuk (dziekan Wydziału Zarządzania 

i Administracji WSZiA) 
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 Jak dobrze zaprezentowad siebie i własną firmę – dr Janusz 

Skwarek (prodziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki 

WSZiA) 

 Finanse małej firmy –  mgr inż. Ewa Molas (główna księgowa 

prowadząca finanse mikroprzedsiebiorstw, małych firm 

i fundacji) 

 Źródła finansowania działalności gospodarczej – mgr To-

masz Kossowski (wiceprezydent m. Zamościa) 

 Obowiązki przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego – mgr 

Jadwiga Pogódź 

Przed nami kolejne seminaria, aktualizacja treści na naszym portalu 

internetowym www.lppa.wssm.pl, publikacja biuletynów oraz druga 

edycja wakacyjnych warsztatów przedsiębiorczości akademickiej. 

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu treści 

prezentowanych w naszych biuletynach oraz na naszym portalu 

zapraszamy do współpracy, a na wakacjach zachęcamy do udziału 

w naszych warsztatach. 

http://www.lppa.wssm.pl/


15 Kapitał intelektualny Lubelszczyzny – ilośd, czy jakośd? 

 

 

WSSMiKS w Chełmie | 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102, www.wssm.pl  

KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY – ILOŚD, 

CZY JAKOŚD?  

DR DOROTA JEGOROW, DR GRZEGORZ KRAWCZYK 

 

Boom edukacyjny, który trwa w Polsce nieprzerwanie od kilku, 

a właściwie już kilkunastu minionych lat dośd wyraźnie wkompono-

wał się w rozwój Lubelszczyzny. Umasowienie kształcenia na po-

ziomie wyższym wyraźnie zmieniło strukturę regionalnego kapitału 

społecznego4, chod trudno znaleźd przełożenie tej sytuacji na rze-

czywisty rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. 

Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, w którym jedną 

z pięciu priorytetowych płaszczyzn rozwojowych był rozwój zaso-

bów ludzkich i zatrudnienia m.in. poprzez podwyższenie jakości 

kapitału ludzkiego, wprawdzie wskazała na realizację założonych 

planów, jednak wyłącznie w wymiarze przyrostu wykształconych elit 

społecznych. Niemal całkowicie pominięte zostały uwarunkowania 

infrastrukturalne umożliwiające „wchłonięcie” tych z założenia bar-

dzo cennych zasobów społecznych. 

Niestety w przypadku Lubelszczyzny „marnotrawstwo mózgów5” 

niemal stało się naturalnym elementem regionalnego rynku pracy. 

Głównym podłożem tego zjawiska jest brak możliwości przełożenia 

                                                           

4
 Kapitału ludzkiego. 

5
 Inaczej: „drenaż mózgów”  
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zdobytych, czy to w zawodowej szkole ponadgimnazjalnej, czy to 

w szkole wyższej kwalifikacji na pracę zawodową, co wynika przede 

wszystkim z nadmiernego i niekontrolowanego kształcenia właśnie 

m.in. w szkołach wyższych. Brak rzetelnych statystyk dotyczących 

rynku pracy, brak perspektywicznego spojrzenia na ten rynek, dra-

styczne obniżenie poziomu kształcenia, coraz powszechniejsze trak-

towanie studenta jako deficytowego towaru i w koocu brak współ-

pracy instytucji rynku pracy tworzy ogół niesprzyjających warunków 

dla realizacji rzeczywistej misji szkół wyższych. A to właśnie kształ-

cenie i wychowywanie, obok prowadzenia badao naukowych, win-

no byd głównym komponentem misji każdej uczelni. Stanowi war-

tośd o znaczeniu autotelicznym. Rolą szkół wyższych winno byd dą-

żenie do poszukiwania prawdy i jej głoszenie, sprzyjanie uczciwej, 

nieskrępowanej i poważnej dyskusji nad zasadniczymi problemami 

współczesnego świata. Ogół tych czynników winien tworzyd sprzyja-

jące uwarunkowania do formowania dojrzałej osobowości młodego 

człowieka6. 

Wśród zarejestrowanych w urzędach pracy absolwentów szkół wyż-

szych zdecydowaną większośd stanowią absolwenci tzw. „popular-

nych” kierunków studiów, jak: pedagogika, socjologia, politologia, 

marketing i zarządzanie, czy nawet psychologia. Z roku na rok 

zwiększa się grono absolwentów ww. kierunków studiów, 

a jednocześnie zwiększa się odsetek osób których kwalifikacje za-

wodowe będące często efektem pięcioletniej nauki na prestiżowym 

                                                           

6
 Wiktor J. W., System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia Uniwersytetu 

Ekonomicznego Krakowie [w:] e-mentor, Nr 4(36), SGH, Warszawa 2010, s. 4. 
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„paostwowym” uniwersytecie, akademii, czy też politechnice nie 

mają nic wspólnego z podejmowaną pracą zawodową. Biorąc pod 

uwagę statystyki kolejnych rekrutacji na studia, okazuje się, że pa-

radoksalnie zainteresowanie tymi kierunkami wcale nie maleje7. 

Szkoda, że pomimo tych niepokojących i coraz częściej nagłaśnia-

nych statystyk młodzi ludzie nadal nie zawsze są świadomi tego, że 

wybór kierunku studiów może mied kluczowe znaczenie w ich przy-

szłej karierze zawodowej, a jednocześnie rozwoju osobistym. Kieru-

nek zgodny z zainteresowaniami niekoniecznie musi okazad się po-

mocny podczas poszukaniu pracy, chod nie oznacza, iż tak byd nie 

może. Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom, trudno jest 

zatem jednoznacznie określid, czy kierunek cieszący się dzisiaj dużą 

popularnością będzie przydatny za pięd lat. To, co jest popularne, 

zazwyczaj jest masowe, a w przypadku absolwentów kierunków 

studiów dziś obleganych, za kilka lat, to właśnie oni będą musieli 

konkurowad ze sobą na rynku pracy, a rywalizacja będzie trudna. 

Powszechnie dziś powielane opinie, iż „przyszłościowymi” kierun-

kami studiów są kierunki techniczne, ze wskazaniem na elektronicz-

ne lub informatyczne, znajdują wielu zwolenników. Szkoda jednak, 

że statystyki regionalne nie odzwierciedlają trendów krajowych, 

co przede wszystkim wynika z wyraźnej stagnacji lubelskiego rynku 

pracy oraz odmienności regionalnej. W licznych ekspertyzach wska-

zuje się na zbyt dużą ilości absolwentów kierunków humanistycz-

nych, którzy bezpośrednio po skooczonej edukacji dołączają do 

                                                           

7 Jegorow D., Młodzi, wykształceni, po raz pierwszy na rynku pracy a priori bezro-

botni nie tylko na Lubelszczyźnie (analiza regionalnego rynku pracy – czerwiec 

2010) [w:] www.lpib.pl. 

http://www.lpib.pl/


18 Kapitał intelektualny Lubelszczyzny – ilośd, czy jakośd? 

 

 

WSSMiKS w Chełmie | 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102, www.wssm.pl  

grupy osób bezrobotnych. W dostępnych raportach odnaleźd można 

również analizy wskazujące, na to, iż wiele osób wybierając kieru-

nek studiów zwraca uwagę na wysokośd możliwych zarobków 

w danej branży. Wskazuje się przy tym, iż specjaliści w zakresie elek-

troniki, informatyki, mechaniki zarabiają prawie o połowę więcej niż 

pedagodzy, czy też humaniści. Należy jednak zadad sobie pytanie na 

ile powyższe wnioski są prawdziwe? Z pewnością są one na tyle 

prawdziwe na ile każdy absolwent szkoły wyższej zda sobie sprawę 

z tego, że samo ukooczenie chodby najlepszej uczelni nie gwarantu-

je właściwie nic bez pełnej świadomości o potrzebie ciągłego rozwo-

ju8.  

Chod „oczywistą prawdą” jest, iż niekorzystne tendencje rozwoju 

gospodarczego regionu bezpośrednio implikują niekorzystne proce-

sy społeczne, to nadal jest to obszar dośd często bagatelizowany. 

Nawet bez prowadzenia szczegółowych badao zauważyd można 

wyraźny rozdźwięk pomiędzy wykształceniem pracowników, a wy-

korzystaniem tego potencjału w pracy zawodowej. Jest to szczegól-

nie widoczne w sektorze usług nierynkowych, a zwłaszcza w oświa-

cie i administracji publicznej. Jakże wiele organizowanych jest dziś 

nieodpłatnych form dokształcania, które paradoksalnie kooczą za-

zwyczaj wszyscy podejmujący naukę. Pojawiająca się na rynku edu-

kacyjnym prawidłowośd jest bardzo niekorzystna w stosunku do 

jednostek zdolnych, które bez odpowiedniego wsparcia pozostaną 

anonimowe na bardzo trudnym lubelskim rynku pracy. Maso-

                                                           

8
 Jegorow D., Absolwenci szkół wyższych bez pracy na Lubelszczyźnie - tendencje 

zmian czerwiec - lipiec 2010 [w:] www.lpib.pl. 

http://www.lpib.pl/
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we propagowanie kształcenia i jego operacjonalizacja w ramach 

licznych inicjatyw projektowych wspieranych m.in. funduszami eu-

ropejskimi nie nakreśla optymistycznej perspektywy zaimplemen-

towania ich w procesy rozwojowe Lubelszczyzny w wymiarze go-

spodarczym. Bez jednoznacznej wykładni w przedmiotowym obsza-

rze kształcenie traktowane jako „inwestycja”, której zwrotu oczeku-

ją wszyscy, z założenia nie przyniesie pożądanej wartości9. Z drugiej 

strony nie jest to żadne novum wobec zapisów zawartych w Strate-

gii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 w której 

nie podaje się żadnych rekomendacji w tym zakresie, a jedynie bar-

dzo ogólne przypuszczenie: „Wydaje się, że kluczem do poprawy 

sytuacji społecznej w regionie i rozwoju podstaw nowoczesnego 

społeczeostwa winny byd przede wszystkim działania nakierowane 

na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkaoców regionu. Jed-

nym z priorytetowych zadao powinno byd stałe podnoszenie po-

ziomu i jakości wykształcenia mieszkaoców regionu w systemie 

edukacji szkolnej, jak i pozaszkolnej, z wykorzystaniem szans zwią-

zanych z rozwojem kształcenia ustawicznego i technik społeczeo-

stwa informacyjnego. Równolegle należy dążyd do zwiększania 

sprawności instytucji rynku pracy oraz do prowadzenia aktywnej 

polityki zatrudnienia, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokal-

nym”10. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Aktualizacji naj-

                                                           

9
 Jegorow D., Odmiennośd regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki 

spójności na przykładzie Lubelszczyzny. Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwo-

ju Regionalnego, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm 

2009, s. 12-16. 

10 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, t. II, Zarząd 

Województwa Lubelskiego, Lublin 2009, s. 13. 
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ważniejszych wskaźników diagnostycznych w Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 powyższe przypuszcze-

nie, w kontekście podejścia bazującego na zdezaktualizowanych 

danych statystycznych podawanych wybiórczo, bez jakiejkolwiek 

głębszej analizy retrospektywnej chociażby poszukującej np. korela-

cji11, a tym bardziej bez żadnej projekcji, dalekie jest od rzeczywisto-

ści. W treści dokumentów strategicznych wyznaczających pożądane 

kierunki rozwoju Lubelszczyzny z jednej strony wskazuje się na atut 

regionu, jakim są wykształcone kadry, a z drugiej strony na niskie 

koszty pozyskania dobrze wykształconych kadr. Jednocześnie wska-

zuje się, iż jest to związane z wysokim bezrobociem i niskim pozio-

mem wynagrodzeo w województwie. Co więcej, powyższe uwarun-

kowania określa się jako mocne strony regionu, jednocześnie wska-

zuje się na nieco gorsze wskaźniki w tym wymiarze w porównaniu 

ze wskaźnikami notowanymi w skali kraju12. Wobec powyższego 

można postawid pytanie, jakie są właściwie mocne strony regionu, 

a jakie słabe? Jakie są szanse rozwoju, a jakie zagrożenia? Ile w tym 

wszystkim miejsca dla lubelskiej elity intelektualnej? 

LUBELSZCZYZNA W „PUŁAPCE” NADMIERNEGO KSZTAŁCENIA 

Biorąc pod uwagę aktualnie dostępne statystyki rynku pracy można 

odnieśd wrażenie, że edukacja np. na poziomie wyższym 

                                                           

11 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, Aktualizacja 

najważniejszych wskaźników diagnostycznych, aneks do tomu i uwarunkowania i 

diagnoza stanu wyjściowego, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2009, s. 47. 

12
 Jegorow D., Odmiennośd …, op. cit., s. 13. 
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w lubelskich uczelniach traktowane jest dziś jako intelektualna 

przygoda, która często kooczy się wraz z obroną tytułu licencjata lub 

magistra. Niestety dotyka to również coraz częściej osoby posiada-

jące stopnie naukowe, jednak zwłaszcza w zakresie nauk humani-

stycznych, chod nie jest to regułą. Niestety, ale statystyki płynące 

z rynku pracy nie wskazują na realne korzystne zmiany w tym ob-

szarze. Wśród ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencjach 

lubelskich urzędów pracy, co czwarta osoba, nie ukooczyła 25 roku 

życia13.  

ROK 2009 

Lipiec 2009 roku przyniósł znaczne pogorszenie się sytuacji absol-

wentów na regionalnym rynku pracy. Szeregi osób bezrobotnych 

zasiliło 1 032 absolwentów14, tj. o 24,3% więcej w porównaniu 

do czerwca 2009 roku. Wśród osób, które ukooczyły szkołę wyższą 

do 27 roku życia przyrost uplasował się na poziomie 677 osób 

(39,6%). W efekcie tych niekorzystnych zmian wśród osób bezro-

botnych na lubelskim rynku pracy prawie 25% przypadło na grupę 

osób młodych, tj. do 25 roku życia, gdy tymczasem w skali kraju 

wskaźnik ten plasował się na poziomie niespełna 22%15. Niestety 

                                                           

13
 Jegorow D., Magister bezrobotny z założenia *w:+ www.lpib.pl. 

14
 Kategorie osób bezrobotnych wynikają z klasyfikacji urzędów pracy. 

15 
Jegorow D., „Absolwent – rocznik 2009” na lubelskim rynku pracy *w:+ 

www.lpib.pl. 

http://www.lpib.pl/
http://www.lpib.pl/
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niekorzystne statystyki zanotowane w roku 2009 również znalazły 

przełożenie na sytuację regionalnego rynku pracy w roku 2010.  

ROK 2010 

Dane statystyczne opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny 

w lipcu 2010 roku, chod wskazały na stopniową poprawę trudnej 

sytuacji na rynku pracy, to szacunki globalne niestety 

nie odzwierciedliły sytuacji absolwentów szkół wyższych. Odse-

tek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukooczenia nauki wyniósł w Polsce 14,7% (w czerwcu 2010 roku: 

14,3%, w lipcu 2009 roku: 13,9%), w tej grupie aż 43,4% stanowiły 

osoby, które ukooczyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (w czerw-

cu 2010 roku: 25,4%, w lipcu 2009 roku: 41,8%). Te negatywne 

zmiany nie ominęły Lubelszczyzny. Statystyki Wojewódzkiego Urzę-

du Pracy w Lublinie wskazały, iż w okresie od czerwca do lipca 2010 

roku liczba osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 

pozostających w ewidencjach urzędów pracy zwiększyła się 

o 15,56%. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku osób do 

27 roku życia, które ukooczyły szkołę wyższą. W porównaniu do 

czerwca 2010 roku w lipcu 2010 roku w lubelskich urzędach pracy 

zanotowano zarejestrowanych o 448 osób więcej w ww. kategorii, 

co dało przyrost na poziomie 24,92%. W przypadku osób zareje-

strowanych w urzędach pracy przypisanych do kategorii „w okresie 

do 12 miesięcy od dnia ukooczenia szkoły” najgorsza sytuacja miała 

miejsce w Radzyniu Podlaskim, gdzie statystyki z lipca 2010 roku 

przyniosły ponad 50% wzrost udziału osób w ww. kategorii. Zaled-

wie w pięciu powiatach zanotowano w tym przypadku spadek. 

Skrajnie różne wyniki, tj. niekorzystny wynik zanotowany 

w Radzyniu Podlaskim oraz najniższy, a tym samym najkorzystniej-
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szy wynik zanotowany w Janowie Lubelskim (różnica sięgnęła do-

kładnie 80 punktów procentowych) wskazują na wyraźne we-

wnętrzne zróżnicowanie regionu, a tym samym istotne przestrzen-

ne zróżnicowanie sytuacji absolwentów lubelskich szkół16. 

Na razie nikt nie zastanawia się nad tym, jak wykorzystad 

tę „nadprodukcję ludzi wykształconych”. Właściwie ten temat jest 

dośd skutecznie omijany, na rzecz kampanii promującej ideę ciągłe-

go kształcenia się, pomimo częstego braku realnych przesłanek na 

znalezienie pracy w nowym zawodzie, którego wybór dośd często 

jest zupełnie przypadkowy. Nie chodzi bowiem wyłącznie 

o posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania określo-

nego zawodu, ale przede wszystkim łączenie kwalifikacji 

z kompetencjami. W tej masowej pogoni za wykształceniem zanika 

rzeczywisty wymiar edukacji przygotowującej do życia, kształtującej 

postawy przedsiębiorcze nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Nieste-

ty przedsiębiorczośd akademicka jest nadal w Polsce zagadnieniem 

nowym, niezrozumiałym i wymagającym wsparcia w obszarze reali-

zacji podejmowanych inicjatyw. Rozwój przedsiębiorczości akade-

mickiej zależy w dużej mierze z jednej strony od „stanu otwarcia” 

uczelni17, a z drugiej strony od „stanu gotowości” otoczenia uczelni 

na partnerską i kreatywną współpracę. 

                                                           

16
 Jegorow D., Absolwenci szkół wyższych bez pracy na Lubelszczyźnie - tendencje 

zmian czerwiec - lipiec 2010 [w:] www.lpib.pl. 

17
 Richert-Kaźmierska A., Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości aka-

demickiej w Polsce, [w:] e-mentor, Nr 3 (35), SGH, Warszawa 2010, s. 15. 

http://www.lpib.pl/
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Cóż  jednak robid, gdy pomimo, obiektywnych przesłanek przema-

wiających za potrzebą szybkiej modernizacji systemu kształcenia na 

poziomie wyższym w zakresie limitów przyjęd na poszczególne kie-

runki studiów, w większości finansowanych ze środków publicznych, 

opieszałośd decydentów w tym zakresie jest wręcz niezrozumiała. 

Po opublikowaniu raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, 

w którym jednoznacznie wskazano na brak spójności pomiędzy 

ofertą edukacyjną lubelskich uczelni, a potrzebami zatrudnienio-

wymi pracodawców skierowanymi do wykwalifikowanej kadry rek-

torzy lubelskich uczelni zapowiadali, iż uwzględnią wyniki przygoto-

wanej analizy przy projektowaniu limitów naboru na poszczególne 

kierunki studiów w roku akademickim 2009/2010. Niestety, słowa 

nie dotrzymali18. W roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie 

Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach stacjonarnych, na 

kierunku prawo naukę podjęło 200 osób, tyle samo osób rozpoczęło 

naukę na kierunku administracja, po 240 na ekonomii i pedagogice, 

180 na zarządzaniu i 150 na politologii. Tyle samo studentów przyję-

to na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym i wieczorowym 

na ww. kierunkach. A to właśnie absolwenci ww. kierunków pokry-

wają się z najbardziej licznymi grupami osób bezrobotnych 

z uwzględnieniem poziomu i kierunku wykształcenia. 

Analogiczna sytuacja miała miejsce w kilku poprzednich latach. 

„Trudno zabronid młodym ludziom wyboru studiów, po których 

skooczeniu jest nadmiar absolwentów” – prof. Stanisław Chibowski, 

prorektor UMCS ds. kształcenia. „Jeżeli jest tylu chętnych 

                                                           

18
 Jegorow D., Odmiennośd …, op. cit., s. 14. 
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do studiowania prawa czy ekonomii, to byłoby niezrozumiałe odbie-

rad im tę szansę. Tym bardziej, że jesteśmy w stanie prowadzid takie 

studia dla tylu osób. A to kandydaci podejmują ryzyko i do nich na-

leży decyzja19” Czy oby tylko przyszli absolwenci ponoszą ryzyko? 

Z pewnością nie. Ryzyko ponoszą wszyscy podatnicy. W roku 2007 

z budżetu paostwa na szkolnictwo wyższe wydano 10 717 mln zł, 

co stanowiło 4,2% ogółu wydatków budżetowych (w roku 2006 – 

4,5%, w 2005 – 4,7%), na oświatę i wychowanie z kolei wydano 

2 353 mln zł, a na kulturę fizyczną i sport 259 mln zł20. Podejmu-

jąc decyzje finansowe w obszarze oświaty oraz szkolnictwa wyższe-

go należy jednoznacznie odpowiedzied na pytanie: Kiedy nastąpi 

zwrot poniesionej inwestycji? Odpowiedź na to pytanie z punktu 

widzenia racjonalizacji wydatkowania środków publicznych winna 

byd obligatoryjną czynnością wpisaną w zakres obowiązków wszyst-

kich, którym powierzono podejmowanie kluczowych decyzji dla 

rozwoju polskiej nauki. 

Biorąc pod uwagę statystyki z obszaru sytuacji absolwentów szkół 

wyższych na rynku pracy z pewnością niepokojącym zjawiskiem jest 

skala zainteresowania kierunkami studiów często z założenia nie-

perspektywicznymi w kontekście spójności z przyszłą pracą zawo-

dową. W tym przypadku problem tak naprawdę nie tylko dotyczy 

szkół wyższych, ale edukacji w gimnazjach oraz szkołach ponadgim-

nazjalnych. Olbrzymim, jednak ciągle zbyt słabo zagospodarowanym 

                                                           

19
 Bednarczyk M., Uczelnie znów wyprodukują bezrobotnych *w:+ 

www.dziennikwschodni.pl, 31.03.2009. 

20 
MRS 2008, GUS, Warszawa 2009, s. 435. 

http://www.dziennikwschodni.pl/
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obszarem polskiej oświaty jest doradztwo zawodowe. To w nim 

pokłada się duże nadzieje na optymalizację wyborów edukacyjnych 

i zawodowych polskiej młodzieży. I tu należy postawid kolejne pyta-

nie. Na ile skuteczne będą działania podejmowane przez doradców 

zawodowych? Niestety, wyniki dostępnych badao21 wskazują na 

wyraźną niemoc systemu zarówno pod kątem organizacji usług do-

radztwa zawodowego, jak i deficytu zaplecza merytorycznego do-

radców zawodowych nastawionych głównie, a często wyłącznie, na 

badanie predyspozycji zawodowych oraz opracowywanie dokumen-

tów aplikacyjnych. Oczywiście są to bardzo ważne obszary pracy 

doradców zawodowych, ale marginalizowanie całej analityki rynku 

nie powinno mied miejsca22. Młodzi ludzie kształcący się w trybie 

stacjonarnym niejednokrotnie nie mają praktycznie żadnej wiedzy 

z obszaru rynku pracy oraz rzeczywistych jego uwarunkowao. To 

                                                           

21
 Jegorow D., Niedko I., preferencje uczniów szkół zawodowych z terenu Lubelsz-

czyzny związane z ich edukacją i planowaną ścieżką kariery. Raport z badania, 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada, Chełm 2010, s. 67. 

22
 Na jednej z prelekcji organizowanej podczas tzw. Ogólnopolskich Dni Kariery 

(Chełm 2009), jeden z prelegentów – doświadczony doradca zawodowy skierował 

do słuchaczy – młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych słowa: „naj-

ważniejszym obok statystyk, w tym prognoz rynku pracy jest tak naprawdę wybór 

studiów/kierunku kształcenia płynący prosto z serca” i właściwie tym przesłaniem 

zakooczył swój wykład. Niestety szkoda, że nie dodał, iż życie „człowieka dorosłego” 

nie polega wyłącznie na realizowaniu swoich pasji. Oczywiście ,fantastycznym 

rozwiązaniem byłaby sytuacja w której udałoby się realizowad swoje pasje poprzez 

pracę zawodową. Niestety, taka sytuacja nie jest powszechna. Co więcej, to właśnie 

warunkiem realizacji swoich pasji jest często posiadanie stabilnej pracy zawodowej. 

To, iż „serce” ma byd drogowskazem wyborów edukacyjnych i zawodowych mło-

dych ludzi a priori zaprzecza instytucji doradztwa zawodowego. 
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z kolei przekłada się na postrzeganie rzeczywistości gospodarczej 

w sposób zniekształcony – nierzeczywisty. Jak najszybciej należy 

zadbad, aby wzmocnid kształcenie na polskich uniwersytetach 

w tym wymiarze. 

W KIERUNKU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

Diagnoza wyłaniająca się z zapisów zawartych w dokumetnach 

strategicznych nakreślających pożądane kierunki rozwoju 

Lubelszczyzny, jednoznacznie wskazuje na koniecznośd zwrócenia 

się ku gospodarce opartej na wiedzy. „W gospodarce opartej 

na wiedzy, do której zmierza Polska, podstawowe znaczenie ma 

jakośd kształcenia na poziomie wyższym oraz dostęp do tego kształ-

cenia. Zadania edukacyjne na poziomie wyższym w 2007 r. 

w województwie lubelskim realizowało 19 szkół wyższych. Do szkół 

wyższych w województwie uczęszczało w 2007 r. ponad 103,5 tys. 

osób (w tym 58,9% to kobiety). W porównaniu z 2002 r. przybyło 

13,1% chętnych do nauki na poziomie wyższym. Szkoły publiczne 

skupiały 63,4% studentów. Liczba studentów szkół wyższych (łącz-

nie z cudzoziemcami) na 10000 ludności ulokowała Lubelszczyznę 

na 6 miejscu w kraju. Zarówno w województwie, jak i w Polsce, za-

uważalny jest rosnący trend zmian liczby studentów przypadającej 

na 10000 mieszkaoców. Ponieważ przyrost w lubelskim jest większy 

niż w kraju, przewiduje się, że już po 2009 r. wskaźnik liczby studen-

tów w województwie przewyższy ten dla Polski. W kolejnych latach 

będzie można zauważyd rosnący trend zmian liczby studentów 

(przypadających na 10 tys. mieszkaoców). Tempo przyrostu osób 
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uczęszczających do szkół wyższych może jednak zostad spowolnio-

ne, przewidywany jest bowiem spadek liczby ludności w określonym 

wieku edukacyjnym”23. W powyższym zapisie z jednej strony wska-

zuje się na pożądany wysoki wskaźnik wykształcenia społeczeostwa 

w regionie, z drugiej jednak strony nie podejmuje się dyskursu wo-

kół tworzenia możliwości organizacyjno-instytucjonalnych spożyt-

kowania tego potencjału intelektualnego. Po raz kolejny okazuje się, 

że kreślona wizja bardzo dobrze wykształconych mieszkaoców Lu-

belszczyzny ma z założenia wymiar wyłącznie ilościowy i niespójny 

z rozwojem gospodarczym regionu. 

Gospodarka oparta na wiedzy obok wiedzy potrzebuje osób potra-

fiących ją upraktycznid. Niestety, obraz absolwenta szkoły wyższej 

nie napawa w tym przypadku optymizmem. Stosunkowo niskie 

kompetencje zawodowe absolwentów polskich uczelni są faktem. 

Nie bez winy w tym przypadku są jednak nauczyciele akademiccy, 

którzy winni „stad się raczej mentorami wspierającymi studentów 

niż dostarczycielami wiedzy i egzekutorami jej opanowania24”. 

                                                           

23
 Analiza wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-

nego 2004-2006 w województwie lubelskim, Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Lublin 

2009, s. 20-21 za Analizą aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognoza 

zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, Instytut Badao i Analiz 

Olsztyoskiej Szkoły Biznesu, Lublin, styczeo 2009. 

24
 Osioski Z., W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, 

[w:] e-mentor, Nr 2 (34), SGH, Warszawa 2010, s. 18. 
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Z kolei „studenci muszą stad się bardziej aktywni i samodzielni 

w procesie kształcenia25”. 

DEPRECJACJA WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO 

Rozwój indywidualnego kapitału intelektualnego podlega świado-

memu kształtowaniu przez projektowanie systemów edukacji, wy-

chowania, ochrony zdrowia, rekreacji i wspomagania rozwoju kultu-

ry oraz wynika z autonomicznych decyzji uczestników procesów 

społeczno-ekonomicznych, podejmowanych pod wpływem bodź-

ców płynących z rynku i środowiska społecznego, w którym te jed-

nostki funkcjonują26. 

Ten dwutorowy mechanizm rozwoju kapitału społecznego winien 

byd realizowany przede wszystkim poprzez sformalizowaną eduka-

cję wspomaganą praktyką zawodową. Niestety, obydwa te kanały 

znajdują się obecnie pod wpływem specyficznej dla społeczeostwa 

posocjalistycznego tradycji działania ukierunkowanej na osiąganie 

celu często zupełnie niezależnie od ponoszonych kosztów. Taki me-

chanizm inwestowania w kapitał ludzki pozostaje w sprzeczności 

z wyzwaniami kapitalizmu globalnego i gospodarki opartej na wie-

dzy. Tymczasem w Polsce nie obserwuje się równocześnie odpo-

                                                           

25
 Ibidem, s. 18. 

26
 Woźniak M. G., Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału 

ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomiczne [w:] 

Spójnośd społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów trans granicznych, 

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 209. 
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wiednio silnych symptomów transformacji w odniesieniu do kryte-

riów dotyczących kształtowania się struktury i jakości kapitału ludz-

kiego, odpowiadających wymaganiom gospodarki globalnej, za wy-

jątkiem wzrostu jego zasobów w wymiarze ilościowym. Ta inercja 

jakościowego rozwoju kapitału ludzkiego jest charakterystyczna 

w regionach podupadłych i peryferyjnych, a w związku z tym, nie-

stety jest znamienną cechą również województwa lubelskiego. Zja-

wiskom takim towarzyszy jednocześnie deprecjacja istniejących 

zasobów kapitału ludzkiego związana zwłaszcza z wysokim 

i długotrwałym bezrobociem oraz emigracją zarobkową najlepiej 

wyposażonych w kapitał ludzki zasobów siły roboczej. Również i to 

kryterium wpisuje się w warunki rozwojowe Lubelszczyzny. W roku 

2009 w ramach migracji krajowych teren Lubelszczyzny opuściło 

ponad 4 tys. osób, co dało nadwyżkę 21% odpływu osób nad napły-

wem27. Na tym tle pojawiają się paradoksy rozwoju kapitału ludz-

kiego. Istota tych paradoksów wyraża się w nadmiernym rozwoju 

ilościowym zasobów ludzi wykształconych na każdym poziomie 

kształcenia, przy równoczesnym niedostosowaniu struktury i jakości 

tych zasobów do potrzeb gospodarki w poszczególnych jej sekto-

rach. Następstwem tych paradoksów są: nadmierne koszty rozwoju 

ekonomicznego, trudności w zapewnieniu harmonijnego rozwoju 

sektorów gospodarki opartej na wiedzy oraz tzw. sektorów trady-

cyjnych. Brak spójności rozwojowej – pogłębianie się luki rozwojo-

wej pomiędzy regionami kraju wyżej rozwiniętymi i peryferyjnymi, 

problemy instytucjonalnych dostosowao do wymagao kapitalizmu 

                                                           

27
 Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych *w:+ Dziedzinowych ba-

zach danych: demografia [w:] www.stat.gov.pl. 
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globalnego i deprecjacji kapitału ludzkiego w odniesieniu 

do nadwyżek wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Towarzyszy 

im pojawianie się nowego obszaru nierówności frustrujących spo-

wodowanych bezrobociem ludzi wykształconych. W sytuacji braku 

możliwości uzyskania zatrudnienia odpowiadającego kwalifikacjom 

absolwentów szkół wyższych bądź wykonywania przez nich pracy 

zastępczej, niestety, ale nie jest możliwe przekształcenie zdobytej 

wiedzy w kapitał. Rezultatem tego są frustracje, zbędne koszty 

i straty społeczno-gospodarcze spowodowane wydatkami na nie-

produktywną edukację, a w następstwie – deprecjacja kapitału 

ludzkiego. Jednak to nie koniec obszernego katalogu strat. Pojawia-

jące się dodatkowe koszty tych dysproporcji, to również obciążenie 

podmiotów gospodarczych świadczeniami socjalnymi na rzecz bez-

robotnych i zwalczania zjawiska bezrobocia. Brak efektu produkcyj-

nego inwestowania w wiedzę uniemożliwia w przyszłości rozwiązy-

wanie problemu narastającego bezrobocia i deprecjacji kapitału 

ludzkiego. Innym istotnym problemem, pobudzanego odgórnie, 

zbyt szybkiego rozwoju edukacji na każdym poziomie jest wyraźny 

spadek jakości usług edukacyjnych28. 

Jednak ważnym jest, by szukając „winnych” tej niekorzystnej sytu-

acji zbytnio nie generalizowad: „nie można wrzucad wszystkich szkół 

do jednego worka. Dziś mamy uczelnie dobre i złe, trzeba je rozróż-

niad” – prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagielloo-

skiego. Tak naprawdę, to więcej słów krytyki w odniesieniu do sys-

temu szkolnictwa wyższego odnaleźd można w opiniach absolwen-

                                                           

28 Ibidem, s. 209-211. 
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tów. A pojawiają się one dopiero wówczas, gdy w zetknięciu z ryn-

kiem pracy następuje weryfikacja wiedzy i umiejętności. Wiele osób 

budzi się niczym z letargu i na nowo zaczyna odkrywad świat. Fak-

tem jest, że podczas studiów studenci często narzekają na „byleja-

kośd” wykładowców. Ale i w tym obszarze stosowany powszechnie 

na uczelniach system oceny wykładowców niewiele zmieni, jeżeli 

nie dokona się indywidualizacji podejścia do poszczególnych zajęd. 

Trzeba jednak pamiętad, że szkoły wyższe nie mogą służyd jedynie 

zarabianiu pieniędzy. Kształcenie jest misją29 i nikt nigdy nie powi-

nien o tym zapominad. 

W przypadku Polski, zwłaszcza jej części wschodniej podjęcie dzia-

łao mających na celu niedoprowadzenie do masowej deprecjacji 

społecznej wymaga jak najszybszego podjęcia działao w zakresie 

inwestycji w kapitał ludzki, ale nie w zakresie jaki jest obecnie reali-

zowany. Przede wszystkim należy inwestowad w kapitał relacyjny 

i społeczny w połączeniu z inwestycjami w techniczną infrastrukturę 

telekomunikacyjno-informatyczną. Bez tych nowych inwestycji nie 

może się dokonad zmniejszenie dystansu w zakresie jakości kapitału 

ludzkiego, który decyduje ostatecznie o poziomie produktywności 

wykorzystania nowoczesnych technologii, metod zarządzania i two-

rzenia innowacji30. Matnia rozwojowa, która nie jest jeszcze do-

                                                           

29
 Zadroga A., Rynek weryfikuje jakośd studiów?, Gazeta Wyborcza Kraków, 

2009.10.27 [w:] wyborcza.pl. 

30 Ibidem, s. 211-212. 
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strzegana przez sztaby decydentów, sukcesywnie upraktycznia się 

na obszarze Lubelszczyzny31. 

                                                           

31 Jegorow D., Odmiennośd …, op. cit., s. 16. 
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OGRANICZENIA DOTYCHCZASOWEGO MODELU WYŻ-

SZEJ UCZELNI W PERSPEKTYWIE ROZWOJU PRZEDSIĘ-

BIORCZOŚCI AKADEMICK IEJ 

DR ROBERT SZYNAKA 

 

Na wstępie należy postawid sobie pytanie czym jest wyższa uczelnia 

w stanie obecnym. Jest swoistą hybrydą, w której egzystują szcząt-

kowe relikty jej prawdziwego powołania. Mamy więc studia licen-

cjackie i magisterskie, wykłady monograficzne, seminaria i prace 

dyplomowe. Niestety, większośd wyższych uczelni to wciąż instytu-

cje naukowe bardziej z imienia i pozorów niż rzeczywiście. Dyskusje 

nad koniecznością zintensyfikowania aktywności badawczej spoty-

kają się w niektórych kręgach akademickich z wręcz ostentacyjną 

niechęcią. Łatwiej i szybciej zarabia się na dydaktyce i to najlepiej 

na kilku uczelniach. Dlatego do monstrualnych rozmiarów następuje 

rozrost zajęd dydaktycznych. Nie ma czasu na samodzielne rozwija-

nie zainteresowao czy samodzielnych studiów, a w efekcie rozwój 

osobowości studentów. Współczesny student polski nie ma szansy 

wyboru osób, po których opieką mógłby studiowad. Kieruje się go 

w trybie biurokratycznym do określonych grup i wykładowców. 

W rezultacie nie studiuje, lecz jest biernym obiektem czynności 

pedagogicznych. Po kilku latach takiego przerzucania z rąk do rąk, 

niejednokrotnie przez osoby o wątpliwych kwalifikacjach, szuka 

sobie opiekuna seminarium magisterskiego i to takiego, u którego 

jak sądzi - będzie łatwiej. Z takiej szkoły wychodzą jednostki całko-

wicie niesamodzielne, niepewne własnych umiejętności, nieprzygo-
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towane do reprodukowania nabytej wiedzy a co dopiero do jej dal-

szego rozwijania i bogacenia. Wyższa uczelnia jest więc dziś już tylko 

edukacyjnym zakładem produkcyjnym wypuszczającym w świat 

raczej kiepsko przygotowanych praktyków, najlepiej na użytek 

szkolnictwa czy administracji. 

Co można zrobid, aby poprawid ten przygnębiający obraz? Wyda-

je się, że pilną potrzebą staje się zdefiniowanie na nowo tego, czym 

jest wyższa uczelnia. Oddzielid prawdziwe wyższe uczelnie od tych, 

które tylko noszą taką nazwę. Czy zrobią to same środowiska na-

ukowe, czy odgórnie narzucony system biurokratycznych ustaw. 

Na razie na takie pytania nie ma odpowiedzi. Może warto by zacząd 

od reformy kilku starych, wypróbowanych uczelni. Zmiana powinna 

pójśd w kierunku przyznania stanowczego priorytetu badaniom 

naukowym. To podstawowy obowiązek każdej instytucji akademic-

kiej. Uczelnia, która nie prowadzi badao naukowych nie powinna 

byd uczelnią. Należy zlikwidowad nadmiar obowiązkowych zajęd 

i pójśd w kierunku większej elastyczności programowej 

i zindywidualizowanej rozmaitości, stwarzających studentom moż-

liwości wyboru i gwarantujących im studia kształcące krytycyzm 

i aktywny, twórczy stosunek do wiedzy. Sprowadze-

nie obowiązkowych zajęd do rozsądnych rozmiarów łączy się nie-

wątpliwie ze zredukowaniem kadry nauczającej. Można by poddad 

wtedy skład osobowy wyższych uczelni wnikliwej merytorycznej 

analizie, eliminującej jednostki, których obecnośd środowisku na-

ukowym jest czystym nieporozumieniem. Odchudzone, lecz prowa-

dzone atrakcyjnie i nowocześnie zajęcia powinny przyciągad studen-

tów do konkretnych wykładowców. Może należałoby skorzystad 

z wzorca amerykaoskiego, gdzie funkcjonują kontrakty z profesora-
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mi i w zależności od tego czy profesor ma czy nie ma chętnych do 

udziału w swoich zajęciach, kontrakt jest przedłużany. To zmusza 

prowadzących do maksymalnego wysiłku i poszukiwania nowych 

i atrakcyjnych form przekazu. 

Szansą dla wyższych uczelni może okazad się rozwój przedsiębior-

czości akademickiej. Pomysł na przedsiębiorczośd akademicką przy-

szedł do nas z uniwersytetów zachodnioeuropejskich. Nic w tym 

dziwnego, rozwój gospodarczy Polski dokonywał się zawsze i doko-

nuje nadal w znacznym stopniu drogą importu kulturowego z Za-

chodu Europy, na który składa się przejmowanie wzorców techno-

logicznych, postaw, motywacji i rozwiązao. Nie ulega wątpliwości, 

że rozwój gospodarczy zależy od upowszechnienia sprzyjających mu 

postaw. Społeczeostwo oparte na wiedzy może się wtedy rozwijad, 

jeżeli ludzie przyswoją sobie takie systemy wartości, które będą ich 

skłaniały do długofalowego wysiłku na rzecz osiągania pozycji spo-

łecznych oraz innych celów zgodnych z logiką funkcjonowania go-

spodarki wolnorynkowej. 

W tej sytuacji zmienia się rola wyższych uczelni. Wydaje się, że 

po uniwersytecie średniowiecznym i uniwersytecie humboldtow-

skim nadeszła pora na uniwersytet trzeciej generacji. Podejmujący 

skutecznie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej, wdrażający 

wyniki badao w gospodarce, posiadający (również) funkcje typowe 

dla podmiotów gospodarczych, z umiejętnościami prowadzenia gry 

rynkowej włącznie. 

Wyższej uczelni przypisana zostaje nowa rola. W społeczeostwie 

opartym na wiedzy pełni rolę nie tylko ośrodka dydaktycznego 

i badawczego, ale także postrzegana jest jako instytucja dysponują-
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ca obfitym źródłem nowych idei, pomysłów, badao, które bardzo 

często mogą byd wykorzystywane do uruchomienia nowej działal-

ności gospodarczej. Niewykorzystywanie tych możliwości byłoby 

marnowaniem potencjału rozwoju gospodarczego kraju. 

Wykorzystanie wiedzy, osiągnięd naukowych, zdolności i pomysłów 

rodzących się na uczelniach w ramach własnego przedsiębiorstwa 

cechują się pewnym stopniem ryzyka. Ponadto, młodzi przedsię-

biorcy od samego początku muszą ponosid koszty związane 

z uruchomieniem i funkcjonowaniem działalności gospodarczej. 

Potrzebna jest niemała znajomośd procedur i kwestii prawnych 

związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospo-

darczej. Dodatkowe bariery, które mogą się pojawid to kwestie 

prawa własności, trudności wyceny wyników osiągnięd naukowych. 

W związku z trudnościami początkowej fazy rozwoju biznesu, warto 

poddad go pewnej ochronie, tak zwanej inkubacji. Taka ochronę są 

w stanie zapewnid inkubatory przedsiębiorczości, których zadaniem 

jest wspieranie przedsiębiorczości w początkowej fazie rozwoju. 

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja posiadająca zaplecze 

w postaci przestrzeni użytkowej, najczęściej działająca w skali lokal-

nej, posiadają zaplecze w postaci przestrzeni użytkowej. Podstawo-

wym zadaniem tej instytucji jest stymulowanie i wspieranie nowych 

przedsiębiorstw, przy wykorzystaniu lokalnego kapitału, w tym kapi-

tału ludzkiego, zapewniając infrastrukturę i niezbędny instruktaż. 

Podstawową przesłanką lokowania firm w inkubatorze są ułatwienia 

formalno-organizacyjne i względy finansowe. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są szczególnymi typami 

inkubatorów, w swoim założeniu mają dad środowisku akademic-
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kiemu możliwośd realizacji opracowanych przez siebie pomysłów 

poprzez rzeczywiste zastosowanie w ramach działalności gospodar-

czej. Stwarzają okazje i warunki do weryfikacji wiedzy i umiejętności 

przy stosunkowo niskich kosztach i ograniczonym ryzyku ponoszo-

nym przez początkujące przedsiębiorstwa. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości funkcjonują w otoczeniu 

szkół wyższych, a ich celem jest wspieranie środowiska uczelniane-

go, studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych w po-

dejmowaniu działalności gospodarczej. Stwarzają okazję i warunki 

do weryfikacji wiedzy i umiejętności przy stosunkowo niskich kosz-

tach i ograniczonym ryzyku podejmowanym przed przedsiębiorców. 

Specyficznymi zadaniami inkubatora są także edukacja i promocja 

przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości i umiejętności 

w zakresie komercjalizacji pomysłów oraz wyników prac naukowych 

prowadzonych na uczelni. 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości generują szereg korzyści 

dla uczelni, obejmując bezpośrednio: 

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz poprawę image 

uczelni, 

- poprawę relacji z otoczeniem lokalnym i biznesem, 

- zwiększenie dochodów ze współpracy i transferu technolo-

gii do firm absolwenckich, 

- zwiększenie zamówieo oraz sponsorowanie działalności ba-

dawczej, 

- pozyskiwanie dodatkowych środków z programów wspiera-

nia przedsiębiorczości technologicznej, 
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- dodatkowe możliwości dochodów studentów, pracowników 

naukowych i inżynieryjno – technicznych. 

Uczelnia, w ramach której rozwija się przedsiębiorczośd akademicka 

odnosi z tego tytułu całych szereg korzyści. Oferuje młodym lu-

dziom, potencjalnym studentom, absolwentom i pracownikom na-

ukowym kompleksową ofertę, w skład której wchodzi pakiet dydak-

tyczny, możliwośd prowadzenia badao naukowych, naukowych tak-

że możliwośd wprowadzenia swoich pomysłów w życie poprzez 

prowadzenie działalności komercyjnej. Jednocześnie wyższa uczel-

nia zyskuje możliwośd zweryfikowania swoich osiągnięd oraz zyskuje 

źródło przychodów finansowych. Przedsiębiorczośd akademicka 

przygotowuje szkoły wyższe do efektywnej współpracy z gospodar-

ką. Działalnośd dydaktyczna nie jest już oderwana od tego, co dzieje 

się w polskiej czy zagranicznej gospodarce, świecie najnowszych 

technologii i rozwiązao naukowo-technicznych. Stanowi jedno 

z narzędzi weryfikacji dostosowania kształcenia do potrzeb gospo-

darki opartej na wiedzy. Pełny sukces wyższej uczelni w tej dziedzi-

nie będzie zauważalny, gdy z racji prowadzonej tego typu działalno-

ści zacznie poprawiad swoją sytuację ekonomiczną, a z czasem sta-

nie się zdolna do generowania znacznej części swoich przychodów 

z komercjalizacji swoich osiągnięd naukowych. 

Należy zdad sobie sprawę z tego, że Polska jest w początkowym 

etapie rozwoju modelu przedsiębiorczości akademickiej. Punkt wyj-

ścia stanowi zmiana postaw kadry zarządzającej i administracji wyż-

szych uczelni w kierunku akceptacji działalności gospodarczej pro-

wadzonej przez pracowników i studentów oraz zaangażowania 

w rynkowy proces komercjalizacji wiedzy, nowych rozwiązao tech-

nologicznych i organizacyjnych. Jedną z największych barier pozo-
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stają bariery mentalnościowe znacznej części środowiska naukowe-

go – badawczego optującego za zachowaniem systemu uniwersyte-

tu humboltowskiego. Badania przeprowadzone przez Polską Agen-

cję Rozwoju Przedsiębiorczości wskazały na potrzebę zwiększania 

świadomości przedstawicieli władz uczelnianych i administracji po-

przez akcje promocyjne naświetlające cele, instrumenty oraz korzy-

ści płynące z aktywizacji przedsiębiorczości akademickiej w kontek-

ście współczesnych procesów rozwojowych. 

Jakie są trudności w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 

w Polsce? Doskonale radzi sobie w tej dziedzinie wąska grupa 

uczelni, dużych i silnych środowisk akademickich. Uczelnie polskie 

takie jak Uniwersytet Jagiellooski, Politechnika Krakowska, Akade-

mia Górniczo - Hutnicza coraz częściej stawiają na działalnośd wyna-

lazczą i badania naukowe. Tu coraz więcej uczonych opatentowuje 

swoje wynalazki, a nawet zaczyna prowadzid własną działalnośd 

gospodarczą wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę. 

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w wielu województwach 

stwarza ogromne trudności. Przyczyn tego stanu jest wiele. Istnie-

je całe mnóstwo wyższych uczelni, które mają słabą renomę, 

tak w środowisku naukowym jak i w rankingach w Polsce. Wyni-

ka to ze słabości kadry pedagogicznej. Charakteryzuje się ona bar-

dzo niską znajomością języków obcych, znikomą liczbą publikacji 

w liczących się czasopismach naukowych. Zainteresowana jest ona 

głównie łatwym zarabianiem pieniędzy a nie karierą naukową 

i samorealizacją. Duża liczba wykładowców przyjeżdżających 

z zewnątrz nie utożsamia się z uczelnią traktując ją jako źródło krót-

kotrwałego zysku. Władze takich uczelni skupiają się przede wszyst-

kim na wyciąganiu dużych pieniędzy od studentów nie oferując 
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w zamian wysokiej jakości kształcenia. Uczelnie nie posiadają wła-

ściwej infrastruktury, laboratoriów, ośrodków badawczych, biblio-

tek. Jak w takich warunkach prowadzid badania naukowe? Proble-

my istnieją także po drugiej stronie. Masowośd kształcenia akade-

mickiego, niska ranga matury, której poziom należało obniżyd po 

likwidacji szkół zawodowych, aby dostosowad ją do poziomu słab-

szych uczniów, to wszystko sprawiło, że większośd studentów trak-

tuje dyplom jako papierek, który należy zdobyd bez konsekwencji 

podniesienia własnej wiedzy i umiejętności. Problem wielu wyż-

szych uczelni o niższej renomie, często jedynych w danym regionie, 

zaczyna się na etapie naboru na studia. Najlepsi maturzyści wybie-

rają duże miasta i prężne ośrodki akademickie, pozostawiając pro-

wincjonalne uczelnie słabszym. 

Niska renoma uczelni powiązana jest zazwyczaj ze słabą oceną 

miast, gdzie mieszczą się uczelnie. Dlatego odpływają stąd najak-

tywniejsze jednostkach szukając lepszych warunków 

do samorealizacji. Uczelnie i władze samorządowe wielu regionów 

nie są zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. 

Mówią, że nie ma ona szans rozwoju w ich małych ojczyznach. Tłu-

maczą się głównie biedą, brakiem firm i przedsiębiorstw. 
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WYBRANE INICJATYWY PROJEKTOWE W OBSZARZE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WOJEWÓDZ-

TWIE LUBELSKIM – ZAŁOŻENIA, A REZULTATY 

DR DOROTA JEGOROW, DR GRZEGORZ KRAWCZYK 

 

Przedsiębiorczośd akademicka – brzmi dumnie, czy aby na pewno? 

Postawa sceptyczna nie jest bynajmniej przypadkowa. Oczywi-

ście brak wiary w sukces a priori hamuje wszelki rozwój, ale czy 

można wierzyd w sukces, gdy niewielu na tym zależy? Wiara w suk-

ces – jest koniecznym, chod nie dostatecznym warunkiem sukcesu. 

Ludzkie przekonania tworzą ludzkie życie. Nie odwrotnie. Kto chce 

zmienid swoje życie, musi zmienid swoje przekonania. Nie będzie żył 

dobrze ten, kto uważa, że nie zasługuje na dobre życie. Sukces takiej 

osobie nie wyjdzie, ponieważ podświadomie będzie ona sabotowała 

swoje własne wysiłki. Każdy, kto odniósł sukces najpierw powiedział 

sobie, że powinien odnieśd sukces. Że jest tego wart…32 Okazuje się 

jednak, że filozofia i pragmatyzm w zetknięciu z rzeczywistością nie 

zawsze znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia, nie oznacza to 

jednak, że ona nie istnieje. Patrząc jednak na doświadczania projek-

towe wynikające z realizacji projektu pt. „Przedsiębiorczośd szansą 

dla lubelskiej społeczności akademickiej” okazuje się, że pomimo 

szeregu starao na które składają się m.in. aktywne formy wsparcia 

                                                           

32
 Gałecki J., Wiara w sukces [w:] www.huna.net.pl. 
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wielu realizatorów cennych inicjatyw projektowych wpisane w zało-

żone cele poddziałanie 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w zmierzeniu z rzeczywistością przybierają postad „pobożnych ży-

czeo”, których spełnienie staje się coraz mniej realne. Co jednak nie 

oznacza, iż jest ono nierealne. 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane inicjatywy projektowe 

z obszaru przedsiębiorczości akademickiej realizowane obecnie lub 

zrealizowane już na terenie Lubelszczyzny. Katalog prezentowanych 

projektów miał byd z założenia znacznie bardziej obszerny, ale oka-

zało się, że wraz z zakooczeniem realizacji niektórych inicjatyw pro-

jektowych dostęp do utworzonych w ich ramach zasobów multime-

dialnych został bezwzględnie ograniczony. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA NA LUBELSKICH UCZEL-

NIACH – REALIZATOR: EUROPERSPEKTYWA W RAMACH PRIO-

RYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI, DZIAŁANIA 

8.2 TRANSFER WIEDZY, PODDZIAŁANIA 8.2.1 WSPARCIE DLA 

WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

Celem ogólnym projektu był wzrost współpracy pomiędzy sferą B+R 

oraz przedsiębiorstwami służący transferowi wiedzy w regionie 

lubelskim. Poprzez promowanie idei przedsiębiorczości akademic-

kiej pracownicy naukowi z województwa lubelskiego w większym 

stopniu będą współpracowad z przedsiębiorcami – takie było zało-

żenie projektodawcy. 

Cele szczegółowe w ramach przedmiotowego projektu określone 

zostały w wymiarze: 
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 wzrostu poziomu komercjalizacji wiedzy i umiejętności ze-

społów działających w jednostkach naukowych 

w województwie lubelskim; 

 podniesienia wiedzy pracowników naukowych w zakresie 

rozpoczynania działalności typu spin off i spin out, komer-

cjalizacji wiedzy i innowacyjnych technologii, źródeł finan-

sowania działalności gospodarczej, w tym zewnętrznych 

źródeł finansowania projektów innowacyjnych i badaw-

czych; 

 podniesienia wiedzy przedsiębiorców dotyczącej możliwości 

współpracy z sektorem B+R i korzyści z tego wynikających33. 

Obok na bieżąco realizowanych zadao, takich jak kampania medial-

na wykorzystująca różne kanały przekazu oraz konferencja 

w ramach przedmiotowego projektu powstała m.in. platforma e-

learningowa, interaktywna baza współpracy nauki i biznesu oraz 

poradnik przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę wypracowane 

w ramach projektu rezultaty, powszechnie dostępne w sieci global-

nej, można odnieśd wrażenie, że chyba nie do kooca odzwierciedlają 

one założone cele projektu. 

Interaktywna baza współpracy nauki i biznesu – niestety pojawiły 

się na niej zaledwie dwa wpisy, czy to oby nie za mało by rozpocząd 

współpracę biznesu i nauki? Właściwie baza ta nie istnieje. Cieka-

wym natomiast jest, że treśd artykułów prasowych publikowanych 

w prasie regionalnej będących jednym z zadao projektowych wyda-

                                                           

33
 www.przedsiebiorczosc.europerspektywa.pl 
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je się pozostawad w całkowitej sprzeczności z rzeczywistym wymia-

rem realizacji projektu. „Zdaniem pracowników firmy Europerspek-

tywa, brak współpracy pomiędzy sektorem B+R, a przedsiębior-

stwami spowodowany jest brakiem odpowiednich narzędzi, plat-

form umożliwiających nawiązanie tej współpracy, dlatego wartym 

wyróżnienia produktem projektu jest interaktywna baza do nawią-

zywania współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi a przed-

siębiorcami. Dzięki niej pracownicy naukowi będą mogli poinfor-

mowad o aktualnie realizowanych badaniach, w celu transferu ich 

wyników do przedsiębiorstw, a przedsiębiorcy zgłosid zapotrzebo-

wanie na wyniki badao naukowych. Trzeba podkreślid, że stworze-

nie interaktywnej bazy współpracy, która jest pierwszym tego typu 

przedsięwzięciem w regionie, spowoduje zacieśnienie kooperacji 

pracowników naukowych i przedsiębiorców oraz przyczyni się 

do zwiększenia stopnia innowacyjności w województwie lubel-

skim”34. W opublikowanych artykułach prasowych wskazuje się 

zarówno przedstawicieli biznesu, jak i szkół wyższych jako realizato-

rów poszczególnych zadao projektowych, pytanie jednak, dlaczego 

nie znaleźli się oni w interaktywnej bazie współpracy nauki i bizne-

su? Autorzy dumnie podkreślają, iż jest to pierwsze tego typu 

przedsięwzięcie w regionie. Trudno się z tym nie zgodzid, pytanie 

jednak, o jaki wymiar chodzi w tym rankingu. Z pewnością nie moż-

na się zgodzid z tym, iż spowodowało to zacieśnienie kooperacji 

                                                           

34
 www.przedsiebiorczosc.europerspektywa.pl za Polska Kurier Lubelski | Bilans 

2009 | 22 grudnia 2009 | 13. 
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pracowników naukowych i przedsiębiorców oraz zwiększenie inno-

wacyjności w regionie. 

Platforma e-learningowa, no cóż i w tym przypadku raczej nie moż-

na mówid o sukcesie. Czym bowiem okazała się niniejsza platforma 

– wyłącznie zbiorem materiałów multimedialnych możliwych 

do obejrzenia i odsłuchania. Owszem, moduły szkoleniowe podzie-

lone zostały tematycznie w sposób przejrzysty i uporządkowany, 

jednak tą samą formę przekazu edukacyjnego można by osiągnąd 

po prostu przez zamieszczenie na platformie materiałów edukacyj-

nych do pobrania lub zapoznania się z nimi on-line. Określanie cze-

goś mianem  e-learningu wówczas, gdy nim nie jest nie powinno 

mied miejsca, tym bardziej w układzie, gdy niniejszy produkt opra-

cowany został przez przedstawicieli środowiska naukowego. Kolej-

nym niepokojącym wymiarem jest brak użytkowników niniejszej 

platformy. Po zalogowaniu się na platformę edukacyjną okazało się, 

że nie było tam żadnego uczestnika. Czy to oby nie jest konsekwen-

cją biernej formy przekazu, a tym samym niezrozumienia swojej roli 

w krzewieniu przedsiębiorczości akademickiej realizatorów projektu 

– całego zespołu projektowego, a przede wszystkim pracowników 

naukowo-dydaktycznych? 

Szkoda, że zarówno interaktywna baza współpracy nauki i biznesu, 

jak i platforma e-leraningu nie znalazły swoich odbiorców. Biorąc 

jednak pod uwagę fakt, iż projektodawca dośd prężnie rozwija swo-

ją działalnośd w zakresie realizacji inicjatyw projektowych m.in. 

w obszarze badao i innowacji, należy przypuszczad, iż wypracowane 

w ramach projektu produkty i rezultaty znajdą w koocu swoich 

użytkowników. 
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Niewątpliwie wartym podkreślenia, cennym rezultatem wypraco-

wanym w ramach projektu jest publikacja pt. „Nowa innowacyjna 

firma. Jak uruchomid własną firmę? …”,35 niemniej jednak, już 

na wstępie pewną wątpliwośd wzbudza tytuł niniejszej pozycji. Cho-

dzi o zamienne stosowanie terminów: „przedsiębiorstwo” i „firma”, 

co ma wprawdzie zastosowanie, ale głównie w języku potocznym. 

Użyte w przedmiotowej pozycji podejście winno byd uzupełnione 

o precyzyjne wyjaśnienie relacji pomiędzy firmą, a przedsiębior-

stwem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Osoba decydu-

jąca się na „własny biznes” oczekuje jednoznacznego i precyzyjnego 

drogowskazu postępowania. Nawet najmniejszy chaos terminolo-

giczny może w tym przypadku stanowid poważną barierę rozwojo-

wą. 

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA LUBELSZ-

CZYZNY - REALIZATOR: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII 

I INNOWACJI W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU MINISTRA 

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO „KREATOR INNOWACYJ-

NOŚCI – WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

AKADEMICKIEJ” 

Przedmiotowy projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie od 

1 stycznie 2010 r. do 30 maja 2011 r. Celem ogólnym projektu jest 

                                                           

35
 Mażewska M., Pasternak C., Matusiak K. B. *red.+, Nowa innowacyjna firma. Jak 

uruchomid własną firmę? Podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, 

studentów i absolwentów szkół wyższych, Europerspektywa Beata Romejko, Lublin 

2009. 
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intensyfikacja współpracy jednostek naukowych ze środowiskiem 

biznesu w województwie lubelskim oraz wzrost świadomości jedno-

stek naukowych w zakresie komercjalizacji wiedzy i transferu tech-

nologii, na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. Projekt adresowany 

jest do wszystkich uczestników życia gospodarczego i naukowego 

województwa lubelskiego, a w szczególności do: 

- studentów i absolwentów uczelni wyższych; 

- pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych; 

-  pracowników jednostek naukowych; 

- firm o potencjale innowacyjnym; 

- ośrodków transferu technologii; 

- podmiotów finansujących innowacje36. 

Zgodnie z deklaracją projektodawcy w ramach projektu m.in. na 

portalu internetowym powstaną bazy danych zawierające informa-

cje o wynikach badao naukowych. Z założenia bazy te mają byd 

współtworzone przez użytkowników i na bieżąco aktualizowane. 

Z założenia wpisującego się w ramy realizacji przedmiotowego pro-

jektu, bazy te pozwolą usprawnid przepływ informacji pomiędzy 

sektorami nauki i gospodarki. Mają byd narzędziem służącym do 

nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy tymi sektorami37. 

Założenia jak najbardziej słuszne, biorąc jednak pod uwagę zasoby 

niniejszych baz, tzn. brak jakichkolwiek wpisów odzwierciedlających 

                                                           

36
 www.przedsiebiorczoscakademicka.com.pl. 

37
 Ibidem. 
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założone cele chyba nie można mówid o efektywności prowadzo-

nych działao projektowych. Byd może problem tkwi w czymś zupeł-

nie innym. Niemniej jednak bazując na informacjach zawartych na 

stronie internetowej projektu, będącej z założenia jakże cennym 

medium o charakterze informacyjno-promocyjnym należy zadad 

sobie pytanie nad rzeczywistym wymiarem przedsiębiorczości aka-

demickiej na Lubelszczyźnie. Problem należy rozpatrywad w dwóch 

złożonych płaszczyznach, tj. realizatorzy inicjatyw projektowych 

oraz potencjalni odbiorcy podejmowanych działao. 

Informacja dostępna na stronie internetowej projektu zachęca 

do udziału w szkoleniach i doradztwie „dla studentów, absolwen-

tów, pracowników naukowych i profesorów chcących założyd wła-

sne firmy związane z pracą badawczą, pracowników jednostek na-

ukowych, pracowników działających na rzecz nauki”38. 

Zaplanowany program szkoleo obejmuje 26 godzin dydaktycznych 

realizowanych w grupach 15-sto osobowych. Beneficjenci mogą 

ponadto skorzystad z 2-u godzinnego indywidualnego wsparcia do-

radczego. Biorąc pod uwagę aspekty prawne funkcjonowania rynku 

usług szkoleniowych w Polsce, a w tym pozaszkolne formy edukacji 

właściwie ww. usługa nieco rozmija się z polskim prawodawstwem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 

2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe 

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych (Dz.U. 2006 nr 31, poz. 216), podstawowymi forma-

                                                           

38
 Ibidem. 
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mi kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkol-

nych są kursy39, kursy zawodowe40, seminaria41 i praktyki zawodo-

we42. Oczywiście chodzi przede wszystkim o to, by dokumenty od-

zwierciedlające rozwój zawodowy realizowany w ramach uczestnic-

twa w różnych formach szkoleniowych miały rzeczywistą wartośd. 

                                                           

39
 Kursy to pozaszkolna forma kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 

godzin zajęd edukacyjnych, której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie 

wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowana zgodnie 

z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia *w:+ ROZPO-

RZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyski-

wania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216. 

40
 Kursy zawodowe są formą edukacji, której program obejmuje usystematyzowane 

treści nauczania, wybrane z programu nauczania dla zawodu, dopuszczonego do 

użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wy-

niki kursu zawodowego są zaliczane przy podejmowaniu nauki w szkole dla doro-

słych prowadzącej kształcenie zawodowe. Uczestnikami kursu zawodowego mogą 

byd osoby posiadające świadectwo ukooczenia co najmniej gimnazjum albo ośmio-

letniej szkoły podstawowej *w:+ jw. 

41
 Seminaria są pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 

godzin zajęd edukacyjnych, której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie 

wiedzy na określony temat. Seminaria realizowane są zgodnie z programem na-

uczania, przyjętym przez organizatora kształcenia[w:] jw. 

42
 Praktyki zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania uzależnio-

nym od złożoności umiejętności, niezbędnych do wykonywania zadao zawodowych, 

nie krótszym jednak niż 80 godzin zajęd, której ukooczenie umożliwia uzyskanie lub 

uzupełnienie praktycznych umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy 

i doświadczenia zawodowego uczestników *w:+ jw. 
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Czy nie jest to kolejny sygnał, iż „galopująca” polska edukacja zmie-

rza w trudnym do określenia kierunku, jednak z pewnością nie tym 

zapisanym w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-201343. 

Powyższy przykład nie jest odosobnionym zjawiskiem. Tego typu 

rozwiązania wpisane są w szeroką paletę ofert szkoleniowych do-

stępnych dziś nieodpłatnie na polskim rynku, m.in. dzięki olbrzymim 

środkom wpisujących się w ramy Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. 

Kolejnym elementem składającym się na realizację przedmiotowego 

projektu jest kampania informacyjna zaadresowana do środowisk 

gospodarczych będących z założenia potencjalnymi odbiorcami 

projektów i rozwiązao opracowanych na uczelniach. Ce-

lem niniejszej kampanii jest zintensyfikowanie i zharmonizowanie 

współpracy świata nauki i biznesu44. Czy można jednak mówid 

o efektywności działao informacyjno-promocyjnych opartych wy-

łącznie na biernych formach przekazu? Z drugiej jednak strony, sko-

ro tego typu działania finansowane są z funduszy europejskich, to 

w zasadzie wszystko realizowane jest zgodnie z planem. Zbliżoną 

formę działao o charakterze informacyjno-promocyjnym ma projekt 

„Przedsiębiorczośd szansą dla lubelskiej społeczności akademickiej” 

                                                           

43
 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI. Dokument zaak-

ceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodo-

wych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, WAR-

SZAWA, maj 2007. 

44
 www.przedsiebiorczoscakademicka.com.pl. 
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w ramach którego powstał Lubelski Portal Przedsiębiorczości Aka-

demickiej – z założenia medium stanowiące bazę wiedzy na temat 

przedsiębiorczości akademickiej skierowane do środowisk nauko-

wych, jak również do przedstawicieli biznesu. Nieste-

ty, bez aktywnych form działao o charakterze informacyjno-

promocyjnym poprzedzonym rzetelnym i pełnym przekazem zwią-

zanym z wymiarem korzyści wynikających z komercjalizacji wiedzy 

przedsiębiorczośd akademicka będzie hasłem dyskursywnym odbie-

gającym od rzeczywistego wymiaru polskiej nauki. 

LUBELSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKA-

DEMICKIEJ - REALIZATOR: CENTRUM INNOWACJI 

I TRANSFERU TECHNOLOGII LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO-

TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O. (CITT) W RAMACH PRIORY-

TETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI, DZIAŁANIA 8.2 

TRANSFER WIEDZY, PODDZIAŁANIA 8.2.1 WSPARCIE DLA 

WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy 150 uczestników 

z zakresu przedsiębiorczości akademickiej typu spin-off i spin-out. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 

2011 r. Obok szkoleo realizowanych w ramach projektu przedstawi-

ciele grupy docelowej, tj. 150 osób: pracownicy naukowi i naukowo-

dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz bezrobotni absolwenci szkół 

wyższych (do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki) będą mogli 

wziąd udział w warsztatach i seminariach oraz skorzystad z punktu 

doradczego: „Uczestnicy projektu będą mogli skorzystad z bezpłat-

nego doradztwa ekspertów z dziedziny komercjalizacji i przedsię-
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biorczości akademickiej”45. Z informacji dostępnych na stronie in-

ternetowej projektu obok zachęty do skorzystania z punktu do-

radczego odczytad można, iż „w ramach Punktu Doradczego będzie 

można skorzystad z bogato wyposażonej biblioteczki tematycznej 

z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”46. Tuż za powyższymi 

informacji na stronie internetowej projektu znajduje się zapis: „Spis 

dostępnej literatury”, ale bezpośrednio za nim pojawia się informa-

cja „W przygotowaniu”. Ponad pół roku funkcjonowania punktu 

doradczego, a efekt, niestety zgodnie z powyższym opisem. Czy to 

aby nie za mało w przypadku instytucji, której misją jest zwiększenie 

konkurencyjności i dynamiki rozwoju regionu lubelskiego poprzez47: 

- stworzenie środowiska innowacyjnego w regionie pozwala-

jącego na efektywny transfer technologii z instytucji na-

ukowo - badawczych do przedsiębiorstw; 

- pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i przyciągnięcie za-

granicznych inwestorów; 

- wspomaganie projektów innowacyjnych i nowych innowa-

cyjnych przedsiębiorstw zakładanych przez pracowników 

i absolwentów uczelni m.in. poprzez udostępnienie infra-

struktury biurowej i badawczej pomoc instytucjom nauko-

wo - badawczym i przedsiębiorstwom w zakresie pozyski-

                                                           

45
 www.przedsiebiorczosc.lublin.pl. 

46
 Ibidem. 

47
 www.citt.lublin.pl. 
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wania zewnętrznego finansowania projektów innowacyj-

nych? 

Przedmiotowy projekt nie jest jedynym w którego realizację zaan-

gażowane jest CITT LPNT. Kolejnymi realizowanymi przez CITT LPNT 

projektami są m.in.: „Transfer wiedzy i technologii szansą 

na gospodarczy rozwój Polski”48, „Uczelnie i biznes - współpraca 

gwarancją sukcesu”49 oraz „Przedsiębiorczośd akademicka sposo-

bem na wykorzystanie potencjału regionu”50. W przypadku drugiego 

projektu w dostępnym na stronie internetowej opisie odnaleźd 

można szereg wspólnych elementów z projektem „Lubelskie Cen-

trum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej”. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż i tym razem działania projektowe skierowane są do 120 pra-

cowników naukowych szkół wyższych oraz pracowników podmio-

tów działających na rzecz nauki, którzy prowadzą badania naukowe 

podlegające komercjalizacji, można mied nadzieję, iż działalnośd 

punktu doradczego nie tylko będzie efektowna z nazwy, ale przede 

wszystkim efektywna w praktyce o co zadbają sami beneficjenci. 

                                                           

48
 www.wiedzaitechnologia.pl. 

49
 www.uczelnieibiznes.pl (w rzeczywistości przekierowanie na stronę 

www.citt.lublin.pl/p_uib_op.php). 

50
 www.spin.lublin.pl (niestety wraz z zakooczeniem realizacji projektu dostęp do 

zasobów internetowych wypracowanych w ramch projektu został bezwzględnie 

ograniczony. Szkoda, bo w ten sposób ewidentnie zaprzecza się założonej trwałości 

wypracowywanych w ramach projektów rezultatów. A może chodzi o ty, by wszyscy 

jak najszybciej zapomnieli i projekcie? Pytanie to kierujemy do realizatorów.) 
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Ważnym jest, by środki finansowe dostępne w ramach perspektywy 

finansowej 2007-2013 przyniosły trwałe efekty, chod wypracowy-

wane w projektach „miękkich”. Trwałe efekty, to m.in. cenne, 

a jednocześnie pożądane w środowiskach naukowych informacje – 

przepisy na rozwój własny poprzez komercjalizację wiedzy. Nie cho-

dzi jednak w tym przypadku o powoływanie się na „opasłe” prze-

wodniki, ale zwięzłe i proste w interpretacji rozwiązania problemów 

podnoszonych indywidualnie w punktach doradczych. 

Powyższe przykłady są namiastką realizowanych na terenie Lubelsz-

czyzny inicjatyw projektowych, których rzeczywiste korzyści dla 

rozwoju przedsiębiorczości akademickiej są wprawdzie realne do 

osiągnięcia, ale nadal bardzo odległe. Pomimo przedstawionej wy-

żej krytyki, to właśnie zaprezentowane inicjatywy projektowe cha-

rakteryzują się w województwie lubelskim najwyższą transparent-

nością działao. To właśnie w poszukiwaniu informacji 

za pośrednictwem sieci globalnej dotyczących podejmowanych 

działao w obszarze przedsiębiorczości akademickiej wytrawny po-

szukiwacz wpierający się wyszukiwarką Google nie ma zbyt wielu 

szans, aby natrafid na pozostałe projekty o podobnej tematyce re-

alizowane w regionie. Dopiero bezpośrednie skorzystanie z Mapy 

Dotacji MRR i kolejne już instytucjonalne próby pogłębienia wiedzy 

z zakresu możliwości wzięcia udziału w projekcie z zakresu przed-

siębiorczości akademickiej przynoszą pożądane efekty, chod czasem 
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i tak proces poszukiwania informacji jest na tyle złożony, że dla 

większości Internautów informacje te są nieosiągalne51. 

                                                           

51
 Powyższe inicjatywy projektowe były najczęściej pojawiającymi się wynikami 

wysztukowania informacji na temat realizowanych w województwie lubelskim 

projektów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej w sieci globalnej za pomocą 

wyszukiwarki Google (obok projektu WSSMiKS). Zadanie było realizowane niezależ-

nie przez 44 studentów w ramach zajęd technologia informacyjna/informatyka 

w dwóch lubelskich uczelniach. 
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WOLONTARIAT - PIERWSZY KROK NA RYNKU PRACY 

DR WOJCIECH WCISEŁ  

 

Intensywny rozwój wolontariatu w ostatnich latach każe zwrócid 

uwagę na jego innowacyjnośd oraz skutecznośd nie tylko w dotarciu 

do pewnych obszarów opieki społecznej, w których możliwości po-

mocy w powszechnej opinii już dawno się wyczerpały. Wolontariat, 

dzięki swojej elastyczności, wkracza dziś bowiem również w te miej-

sca, które wcześniej nie były kojarzone z tego typu działalnością, 

jak np. obszar kultury, sportu, działalności religijnej czy sektora biz-

nesu. Nowoczesny wolontariat trzeba dziś rozumied nie tylko jako 

chwalebne zachowanie prospołeczne czy postawę płynącą z miło-

sierdzia, ale również jako okolicznośd stwarzająca perspektywę od-

bycia ciekawych praktyk zawodowych, poznania nowych ludzi, moż-

liwości rozwoju osobistego i uzyskania, tak często pożądanego przez 

pracodawców doświadczenia52. Z tej perspektywy należy więc spoj-

rzed na wolontariat jako na swego rodzaju kontynuację kształcenia 

                                                           

52
 Należy jednak zauważyd, że według badao prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Klon/Jawor we współpracy z Millward Brown SMG KRC, wśród najrzadziej wymie-

nianych przez respondentów powodów podejmowania aktywności wolontariackiej 

jest właśnie chęd zdobycia doświadczenia zawodowego czy pracy (ponad 5% bada-

nych)[w:] http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/499773.html. 
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ustawicznego młodych ludzi, którego efektem jest lepsza pozycja na 

rynku pracy53.  

Wolontariat jako zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka 

w ostatnich latach zrobiło zawrotną karierę w każdej grupie wieko-

wej. Swoje apogeum osiągnął w latach 2005-2006. Obec-

nie notowany jest jednak powolny spadek zainteresowania Polaków 

tą formą działalności społecznej54. Działalnośd organizacji pozarzą-

dowych w Polsce i ich aktywny udział w konsultacjach społecznych 

doprowadziły w 2003 roku do przygotowania pierwszej, zasadniczej 

dla tego sektora Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolon-

tariacie55. Podaje ona w miarę pełną definicję wolontariusza rozu-

                                                           

53
 Liczba zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych od 20 lat zdecydo-

wanie się powiększyła, co z kolei w dużej mierze przyczyniło się do uaktywnienia 

i przyspieszenia rozwoju wolontariatu. Znamiennym jest również fakt, że w sektorze 

pozarządowym, w tym również w organizacjach angażujących wolontariuszy, za-

trudnienie znajduje coraz więcej osób. Najczęściej są to osoby wcześniej pracujące 

w tych organizacjach w charakterze wolontariuszy. 

54
 Tylko 12,9%, a więc ok. 3,8 mln Polaków, zadeklarowało w listopadzie 2009 roku, 

że w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęciło czas na pracę w organizacji społecznej 

lub grupie nieformalnej. Jest to wynik zbliżony do odnotowanego rok oraz dwa lata 

wcześniej. Jednakże jeszcze w latach 2005 – 2006 w wolontariat angażowało się 

ponad 20% Polaków.  

55
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 

2003 r. nr 96, poz. 873. Przepisy wprowadzające ustawę - Dz. U. z 29 maja 2003 r. 

nr 96 poz. 874.) Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 roku z wyjątkiem art. 5 

ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11–34 oraz art. 35 ust 2 pkt 5, które weszły w życie z dniem 

1 stycznia 2004 roku. Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 

2003 roku z wyjątkiem art. 3 – 4 oraz 6–14 art. 116–19 oraz art. 21–23, które obo-

wiązują od dnia 1 stycznia 2004 roku. Potocznie ustawę nazywa się jako „Ustawę o 
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mianego jako osobę, która dobrowolnie, świadomie i bez wynagro-

dzenia działa na rzecz innych nie będących jej bliskimi56. Jednak 

jeszcze kilka lat przed wejściem w życie tej ustawy środowiska wo-

lontarystyczne podjęły próbę stworzenia nowej, „współczesnej” 

definicji wolontariatu57. Centrum Wolontariatu w Warszawie podało 

pierwszą, do dziś najchętniej cytowaną w literaturze i najpopular-

niejszą definicję wolontariatu rozumianego jako bezpłatne, świa-

dome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza 

                                                                                                                          

wolontariacie” ponieważ reguluje m.in. pojecie wolontariusza, podmioty mogące 

korzystad z pomocy wolontariuszy, wskazuje obowiązki korzystającego względem 

ochotników, nakazuje zawrzed z wolontariuszem porozumienie o współpracy 

(umowa wolontarystyczna) oraz zapewnid ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-

wych wypadków. 

56
 Za pierwowzór współczesnego wolontariusza współpracującego z ośrodkami 

pomocy społecznej można uznad istniejącą w polskim systemie pomocy społecznej 

instytucję opiekuna społecznego. I. Kubiak, Nowe spojrzenie na stare problemy, [w:] 

Roczniak 2002, Warszawa 2002, s. 38. 

57
 Od łac. voluntarius = dobrowolny, chętny. Wcześniej w języku polskim termin ten 

służył określeniu praktykanta zatrudnionego bez wynagrodzenia w celu zaznajo-

mienia go z zawodem lub jako synonim ochotnika wojskowego. Słownik Wyrazów 

Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych, W. Kopalioski, Wiedza Powszechna, wyd. IX, 

Warszawa 1975 r.; Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 

27, Warszawa 1993 r. wolontariusza określa jako lekarza realizującego bezpłatną 

formę stażu w szpitalu i zdobywającego praktykę. A. Gestem, Wolontariusz zawie-

szony w próżni. Jak traktowad osoby pracujące bezpłatnie celem podwyższenia 

kwalifikacji, Dane za stroną internetową http://new-arch.rp.pl/artykul/95901.html; 

A. Stefaoska, Uczyd się trzeba przez cale życie, Dane za stroną internetową 

http://new-arch.rp.pl/artykul/377868.html. 
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więzi rodzinno - koleżeosko - przyjacielskie58. Często dodaje się 

również drugą częśd definicji mówiącą o tym, że aby działalnośd 

wolontariusza przynosiła efekty musi on posiadad odpowiednie 

kwalifikacje, ponieważ nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do 

wykonywania każdego rodzaju pracy59. Dzięki tej definicji wolonta-

riat w Polsce zaczęto „tworzyd i rozumied od nowa” nadając mu 

nową terminologię i nowy - prawdziwy sens60. 

Niewątpliwie rozwój wolontariatu i organizacji pozarządowych 

ma związek z kształtowaniem się w Polsce społeczeostwa demokra-

tycznego, które swój dobrobyt i rozwój opiera na trzech elemen-

tach: gospodarce wolnorynkowej, reprezentowanej przez sektor 

biznesu, demokratycznie wybieranej władzy publicznej, której 

przedstawicielami są parlamentarzyści, radni i pracownicy urzędów 

                                                           

58
 D. Pietrowski (red.), Na prawo patrz. Poradnik, Warszawa 2006, s. 3. 

59
 P. Jordan, M. Ochman, Jak pracowad z wolontariuszami, Warszawa 1997, s. 15. 

60
 Nie należy mylid wolontariatu z woluntaryzmem (kierunkiem filozoficznym). 

Słowo woluntarystyczny pochodzi od woluntaryzm i jak ono musi się zaczynad od 

wolu-. O organizacji nie można powiedzied, że jest woluntarystyczna, bo znaczyłoby 

to – zgodnie z podstawowym znaczeniem słowa woluntaryzm – że jej członkowie 

nie liczą się z nikim i niczym i narzucają ludziom swoją wolę. Można więc mówid o 

organizacjach opartych na wolontariacie albo wolontariackich. M. Baoko, Organi-

zacje wolontarystyczne czy woluntarystyczne? Dane za stroną internetową: 

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8159. 
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paostwowych oraz na dobrowolnych instytucjach obywatelskich, 

które tworzą sektor pozarządowy61. 

Działalnośd w wolontariacie daje możliwośd odpowiedzi nie tylko 

na wezwanie potrzebujących do udzielenia pomocy, ale staje się 

również miejscem, okazją do rozwijania i spełniania swoich pasji, 

zainteresowao a także realizacji marzeo i postawionych ambitnie 

celów. Praca wolontariuszy w organizacjach NGO's stwarza okazję 

do nabycia przez nich nowych umiejętności, nowej wiedzy, 

a niekiedy zdobycia dodatkowych nieformalnych kwalifikacji (przy-

uczenie do wykonywania określonego zawodu). Wolontariat jako 

pewna działalnośd człowieka, może byd traktowana jako samo-

kształcenie się jednostki, a więc jako proces przedłużonego i posze-

rzonego kształcenia prowadzący do wzbogacenia intelektu i osobo-

wości jednostki zgodnie z jej potrzebami62. 

Pracodawcy coraz częściej chętnie widzą działalnośd 

w wolontariacie u kandydatów na pracowników. Decydująca jest tu 

bowiem chęd rozwoju oraz gotowośd do samodzielności 

i kreatywnośd osób angażujących się społecznie. Nie rzadko wolon-

tariat może byd postrzegany również jako wartośd dodana w postaci 

nieformalnego typu edukacji dla osób, u których nauka formalna nie 

sprawdza się. 

                                                           

61
 Z. Wejcman, Świadczenie usług społecznych. Poradnik dla liderów sektora poza-

rządowego działaczy samorządowych, Warszawa 2000, s. 9. 

62
 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s. 366. 
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Wolontariat uczy współpracy w grupie, czyli czegoś bardzo pożąda-

nego szczególnie przez wielkie firmy i konsorcja. 

Z przeprowadzonych w Irlandii Północnej badao wynika, 

że młodzież realizując w ramach wolontariatu własne projekty, po-

trafi rozwiązad wiele problemów i sytuacji trudnych oraz rozwijad 

ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłym. Młodzi ludzie pra-

cując w grupie rówieśników chętniej też ulegają presji tej grupy, 

chętnie poddają się dyscyplinie regularności, duchowi współpracy, 

czynnikom niezbędnym w dalszym życiu zawodowym63. Doświad-

czenie wielu organizacji pozarządowych pokazuje, że w przyszłej 

pracy byli wolontariusze doskonale sprawdzają się jako menagero-

wie, kierownicy i koordynatorzy działao. Znają oni również procesy 

grupowe i dynamikę grupy, którą niejednokrotnie tworzyli wspólnie 

z innymi wolontariuszami. Istotą wolontariatu prowadzącego do 

rozpoczęcia kariery zawodowej są kompetencje wolontariusza, bo 

to one sprawiają, że zadania zawodowe podejmowane są na odpo-

wiednim poziomie i według wysokich standardów etycznych. Kom-

petencje "miękkie" charakteryzują się elastycznością i możliwością 

wykorzystania ich w wielu sytuacjach, w których może znaleźd się 

pracownik. 

Praca pod ciągłą presją czasu i otoczenia jest dziś częstym zjawi-

skiem towarzyszącym wielu młodym ludziom wchodzącym na rynek 

pracy. W podobnych warunkach pracuje wielu wolontariuszy, jed-

                                                           

63
 J. Kaczanowska (red.), *w:+ Doświadczad uczenia, Warszawa 2005, s. 104; Cyran-

Mądzik A., Wolontariat w Wielkiej Brytanii, *w:+ Wolontariat jako działanie prospo-

łeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, B. Matyjas (red.), Kielce 

2009, s. 31-39. 
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nak nie sprostanie im w organizacjach pozarządowych nie wiąże się 

z tak wielkimi konsekwencjami jak w przypadku sektora biznesu. 

Można więc traktowad wolontariat jako poligon przygotowujący 

ochotników do wejścia na prawdziwy plac boju. Działalnośd spo-

łeczna wymaga często umiejętności zajmowania określonego sta-

nowiska w jakiejś sprawie a czasami nawet jego obrony. Mło-

dzi ludzie, obracający się dziś szczególnie w przestrzeni medialnej i 

wirtualnej, w realnym życiu rzadko mają okazję do konfrontacji 

swojego stanowiska ze sposobem myślenia innych. Czaty, fora in-

ternetowe i portale społecznościowe dopuszczają często wyrażanie 

swoich racji i poglądów pod pewnymi loginami gwarantującymi 

poczucie anonimowości. Tymczasem wolontariat stwarza liczne 

okazje do publicznych dyskusji i polemik. Daje to wolontariuszom 

możliwośd aktywnego udziału w nich i wyrabiania nawyków nie-

zbędnych przyszłym negocjatorom. Wystąpienia publiczne kształtu-

ją również kompetencje interpersonalne wolontariuszy i zmuszają 

ich do ciągłej pracy w zakresie autoprezentacji. Życzliwośd grupy w 

której pracuje wolontariusz może powodowad, że chętniej przyjmie 

on krytykę pod swoim adresem i sugestie grupy. Wspólnie z nimi 

może również poszukad najlepszych dla siebie rozwiązao w tym 

zakresie. 

Wolontariat i praca w grupie potrafią czasem znacznie zmienid po-

dejście młodego człowieka do zagadnieo związanych z pracą, poczu-

ciem obowiązku, punktualnością i rzetelnością wykonywanych za-

dao. Cechy o których mowa, wydają się byd niezbędnymi i szalenie 

oczekiwanymi u przyszłych pracowników, dlatego również i ten 

aspekt jest brany pod uwagę przez rekruterów. 
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Ukształtowana autodyscyplina wolontariusza decyduje także o jego 

sposobie zarządzania kompetencjami osobistymi. Tak uformowany 

wolontariusz, świadomy swoich możliwości, potencjału, zdolności 

ale też i braków, zaniedbao, przestrzeni do zagospodarowania sta-

nowi dobrą bazę wyjściową do budowania świadomych i rzetelnych 

relacji między pracownikami w wielu firmach. Z punktu widzenia 

pracodawcy korzystniejszym i przede wszystkim taoszym rozwiąza-

niem jest zatrudnienie osoby, która podczas wykonywania świad-

czeo wolontarystycznych zdobyła umiejętnośd korzystania w pełni 

z posiadanego potencjału kwalifikacyjnego, zdobytej specjalistycz-

nej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Pracownik taki potrzebuje 

mniej czasu na adaptację w nowym miejscu pracy, jest bardziej 

"lotny" w rozumieniu zlecanych mu obowiązków, a doświadczenie, 

związane również z siatką powiązao i kontaktów osobistych nawią-

zanych podczas poprzedniej działalności, może przenieśd na grunt 

nowych wyzwao stojących przed nim w nowym miejscu pracy. 

Coraz popularniejszym zjawiskiem w polskiej rzeczywistości bizne-

sowej jest wolontariat pracowniczy rozumiany jako nowa forma 

aktywizacji pracowników. Taka forma wolontariatu zyskuje coraz 

liczniejszą grupę zwolenników, ponieważ z jednej strony pokazuje 

pracownikom społeczne i ludzkie oblicze firmy w której pracują, 

buduje poczucie dumy z bycia częścią takiej firmy, z drugiej strony 

rozwija kompetencje tych, którzy angażują się w wolontariat64. Wo-

lontariat taki należy rozumied jako świadome "pójście dalej" praco-

                                                           

64
 M. Pokutycka, Wolontariat - satysfakcja, rozwój osobisty, przygoda życia *w:+ 

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,94047,5680605,Wolontariat___satysfakcja_

_rozwoj_osobisty__przygoda.html. 
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dawców i podjęcie przez nich dialogu na temat społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. Zaangażowanie firmy w budowanie wolonta-

riatu pracowniczego umożliwia odnoszenie obopólnych korzyści, 

zarówno przedsiębiorstwu i jego pracownikom, jak i partnerom 

pozarządowym, instytucjonalnym oraz całym społecznościom. 

W praktyce oznacza to dla firmy korzyści wewnętrzne, a przede 

wszystkim pełne wykorzystanie zasobów ludzkich wraz z kulturą 

organizacyjną, prawdziwą integrację pracowników i zwiększenie ich 

zadowolenia, satysfakcji z pracy, możliwośd podnoszenia przez nich 

kwalifikacji zgodnie z planami indywidualnego rozwoju oraz zmiany 

perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą - staję się 

ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale również realizowania 

innych celów życiowych. Spełnienie tych kryteriów ułatwia firmie 

pozyskanie i zatrzymanie wartościowych pracowników oraz włącze-

nie ich w proces podejmowania decyzji65. O zainteresowaniu wolon-

tariatem pracowniczym ze strony pracowników decydują również 

korzyści jakie ci mogą podczas takiej aktywności zdobyd. Najważ-

niejszym wydaje się tu podmiotowe podejście do każdego z nich 

przez pracodawcę. Taka postawa kierownictwa oraz wspólnie wy-

konana społecznie użyteczna praca powoduje wzrost poziomu sa-

tysfakcji u pracowników z pożytecznych i wartościowych działao 

na rzecz innych oraz inspiruje w nich kreatywne myślenie. W licz-

nych przypadkach wolontariat pracowniczy jest sposobem na odre-

agowanie stresów zawodowych oraz uświadomienie sobie potrzeb 

i zadao całej społeczności oraz potencjałów w niej tkwiących. Pra-

cownicy firm i instytucji angażujący się społecznie wpływają również 
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 http://www.wolontariatpracowniczy.pl/?a=page/47b05358ad01b 
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na uwiarygodnienie wizerunku swoich miejsc pracy w lokalnym 

środowisku, powodują otwarcie swoich firm na potrzebę zmian oraz 

świadomą ich kooperację z otoczeniem. Takie działanie wolontary-

styczne jest wreszcie korzystne dla samych odbiorców tych działao. 

Animuje ono dialog partnerski i współdziałanie wielu nie współpra-

cujących z sobą dotychczas organizacji oraz pomaga skutecznie na-

głośnid i rozwiązad problemy społeczne aktywizując przy tym spo-

łecznośd lokalną66. 

Na działalnośd wolontarystyczną należy patrzed więc z optymizmem 

tak samo jak na jej współpracę z sektorem biznesu i będący jej efek-

tem wolontariat pracowniczy. Działalnośd społeczna wspomagana 

przez pracodawców może stanowid o jej skuteczności i dynamice, 

a dzięki nim, podejmujące pracę kolejne pokolenia młodych osób 

będą lepiej przygotowane do stawiania pierwszych kroków na dro-

dze rozpoczynanej kariery pracowniczej. 

 

dr Wojciech Wciseł, doktor teologii KUL, spec. edukacja medialna, członek 

zarządu Centrum Wolontariatu w Lublinie i wieloletni koordynator pro-

gramów i projektów wolontariackich, trener z zakresu wolontariatu, mo-

tywacji wolontariuszy i współpracy NGO's z mediami, pracownik naukowy 

KUL. 
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 Ibidem. 
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KRYZYS UNIWERSYTETU PRZYKŁADEM KRYZYSU ZA-

RZĄDZANIA WIEDZĄ  

MGR DOROTA SOBOCIOSKA 

 

Skoro w każdej dziedzinie ludzkiego życia powiada się dzisiaj,  

że jest w stanie kryzysu to nic dziwnego,  

że również o kryzysie uniwersytetu nieraz słychad. 

Leszek Kołakowski 

 

Epoka postnowoczesna zapoczątkowała sposób odnoszenia się do 

wielu płaszczyzn życia społecznego w kategorii kryzysu. Przyzwycza-

iliśmy się traktowad to słowo jako wypadkową stopnia bezsilności 

wobec rzeczywistości społeczeostwa informacyjnego, ale również 

nazywanego transparentnym lub społeczeostwem „zakłóconej ko-

munikacji”67. Nie bez powodu za początek współczesnego dyskursu 

nad kryzysem instytucji uniwersytetu uważa się wydanie Umysłu 

                                                           

67
 Por. G. Vattimo, Społeczeostwo przejrzyste, Wydawnictwo Naukowe Dolnoślą-

skiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 10-11. Vattimo 

pisze o nasilającym się zjawisku redukcji dystansu pomiędzy wydarzeniem, frag-

mentem rzeczywistości oraz jego medialnym obrazem, prowadzącą do fenomenu 

„równoczesności”, co zakłóca właściwą równowagę między indywidualną a kolek-

tywną rolą człowieka we współczesnym społeczeostwie.  
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zamkniętego Allana Blooma, Kondycji ponowoczesnej Jean-François 

Lyotarda oraz The University in Ruins Billa Readingsa, które głoszą 

potrzebę ponownego zastanowienia się nad tym, co stanowiło 

do tej pory fundament myślenia o nauce i wyższym wykształceniu 

w kategorii społecznego prestiżu. 

W proponowanej refleksji nie poprzestanę wyłącznie na kwestii 

kryzysu, ale spróbuję udzielid odpowiedzi na pytanie o współczesne 

oczekiwania wobec instytucji, której zadaniem, jak dotąd, było 

„opanowanie chaosu” i podporządkowanie surowej i bezładnej ma-

terii ludzkiego doświadczenia obróbce intelektualnej.68 Postaram się 

także odpowiedzied na pytanie o rolę wiedzy w zarządzaniu oraz cel 

uniwersytetu wobec coraz bardziej wymagających mechanizmów 

rynkowych. 

Zanim jednak omówię poszczególne płaszczyzny podjętego tematu, 

chciałabym zwrócid uwagę na dwa ważne zagadnienia, a mianowicie 

«kryzys» i «przewartościowanie wartości»69, które wydają się byd 

kluczowymi we współczesnym dyskursie filozoficzno-społecznym. 

                                                           

68
 Por. T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie 

i czasach obecnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 12. 

69
Janusz Mariaoski charakteryzuje w ten sposób doświadczenie relatywizacji warto-

ści i norm moralnych, które przestały kierowad ludzkim zachowaniem. Mariaoski 

nazwie to zjawisko również „bezwartościowością wartości”, która charakteryzuje 

się niedocenianiem roli tradycji w procesie kształtowania moralności (zjawisko 

detradycjonalizaji), nowym pojęciem szczęścia, które rozumie się jako kolekcjono-

wanie krótkotrwałych doznao. W warunkach ciągłych przemian społeczno – kultu-

rowych, politycznych i gospodarczych moralnośd społeczeostwa staje się wielo-
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Kryzys kojarzy się najczęściej negatywnie, wskazując na upadek, 

problematyczną sytuację w jakiejś dziedzinie, dezorientację. Ta-

kie podejście, silnie naznaczone ponowoczesnością, ukazuje nie 

tylko kryzys, ale swoisty koniec historyczności, podmiotu i tradycji.70 

Słowo „kryzys” posiada jednak również znaczenie pozytywne. Ozna-

cza wówczas nowy sąd, rozpoznanie, decyzję koocową rozpoczęte-

go procesu, zmianę zasadniczą, ponowny wybór czy ostateczne 

rozstrzygnięcie. Wydaje się, że kryzys w tym znaczeniu jest czymś 

normalnym, ludzkim, gdyż jest kategorią zarówno psychologiczną, 

jak też społeczną, gospodarczą, kulturową a nawet religijną. Każ-

da jednak z tych sfer życia domaga się zmiany dotychczasowych 

struktur i ponownego ustosunkowania się, a więc podjęcia nowych 

decyzji, opartych na autentycznie rozpoznawanych wartościach. 

W tym właśnie pozytywnym znaczeniu proponuję rozważania 

na temat kryzysu uniwersytetu. Bowiem «nowa» rzeczywistośd 

obliguje do zastanowienia się nad nową formą funkcjonowania 

uczelni wyższych, a przede wszystkim środowiska uniwersyteckiego, 

tak, by nie tracąc swych podstawowych wartości mogło swobodnie 

funkcjonowad w realiach rynkowych. Stały się one bowiem ważnym 

czynnikiem kształtującym współczesne społeczeostwo. 

                                                                                                                          

znaczna i zawiera w sobie liczne sprzeczności. Zob. J. Mariaoski, Kryzys moralny czy 

transformacja wartości? Studium socjologiczne, TN KUL, Lublin 2001, s. 212. 

70
 Zob. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Universitas, 

Kraków 2006; Tenże, Tecnica ed esistenza. Una mappa filosofica del Novecento, 

Milano 2002. 
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Aby uargumentowad słusznośd tezy o „przewartościowaniu warto-

ści” przytoczę wypowiedź H. G. Blolanda, który pokazując jak kult 

mądrości jest zastępowany kultem sprawności pisze, iż pytania takie 

jak: „czy jest to prawdziwe?”, „czy jest to sprawiedliwe?”, „czy jest 

to moralne?” są zastępowane pytaniami „czy jest to wydajne?”, 

„czy to można sprzedad lub zamienid w bity informacji?”.71 W sytu-

acji zatem, kiedy cele badawcze uniwersytetu zaczynają byd defi-

niowane w kategoriach użytecznych rezultatów komercyjnych, 

technicznych, militarnych bądź administracyjnych, powinniśmy za-

pytad o przyszłośd uniwersytetu przez pryzmat wartości takich jak 

autonomia, funkcja kulturowa, niezależnośd badao, elitarnośd, a co 

za tym idzie opieranie się standaryzacji tak form jak i samych treści 

kształcenia. Czy wobec takich problemów grozi środowisku uniwer-

syteckiemu przewartościowanie jego dotychczasowych wartości? 

Idąc jeszcze dalej można zapytad, czy w ogóle rozumiemy i potrze-

bujemy uniwersytetu w jego klasycznym znaczeniu? 

W świecie akademickim Europy toczy się dyskusja nad charakterem 

stosunków uniwersytet – rynek. Sytuacja taka znacznie zmienia 

pozycję uniwersytetu i status pracowników naukowych, któ-

ry dotychczas nie był określany przez natychmiastową użytecznośd 

ich działao, ale przez wkład w rozumienie człowieka, społeczeostwa, 

natury, dążenie do prawdy i wiedzy.72 Każda zmiana niesie jednak 

                                                           

71
 Por. Bloland H. G., Postmodernizm and Higher Education, „Journal of Higher 

Education” 1995 nr 5, vol. 66, s. 18-19. 

72
 Por. Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeostwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, 

Wydawnictwo Wolumin, Poznao 2002, s. 98. 
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za sobą pytanie o kierunek, dlatego warto zapytad czy jednym 

z rozwiązao kryzysowej sytuacji współczesnego uniwersytetu 

nie może byd pierwszeostwo zasady rynku i rozwój „rynkowych 

kierunków studiów”? Podejście takie byłoby jednak aprobatą pejo-

ratywnego znaczenia kryzysu, dlatego proponuję odwrócenie sytu-

acji tak, by ponownie postawid Uniwersytet w jego uprzywilejowa-

nej roli. Pozwoli to na wskazanie elementarnej funkcji uniwersytetu, 

którą nie jest dotrzymywanie kroku zmianom koniunktur gospodar-

czych, lecz ich wyprzedzanie.73 A zatem współczesne spojrzenie 

na uczestnictwo uniwersytetu w grze rynkowej pozwala nie tylko 

dokonad rekonstrukcji uczelnianej rzeczywistości, ale również zmian 

w strukturach nim zarządzających. Powyższe stwierdzenia wytyczają 

kolejną płaszczyznę dyskusji na podjęty temat, dlatego szerzej zo-

staną omówione w ostatniej części artykułu, gdzie postaram się 

zaproponowad kierunki zmian w kwestii kryzysu uniwersytetu. 

I. NATURA UNIWERSYTETU 

Uniwersytet zaczyna przekształcad się w instytucję, od której ocze-

kuje sie świadczenia usług edukacyjnych. Można zatem postawid 

pytanie, czy proces transformacji tej instytucji jest wystarczającym 

powodem, by zawęzid rozważania na temat przyczyn tej przemiany 

jedynie do sfery ekonomicznej? Niewątpliwie obserwujemy zmianę 

charakteru uczelni wyższych, ale czy sytuacja obecna jest ziszcze-

niem się słów Maxa Webera, który w wykładzie Nauka jako zawód 

                                                           

73
 Por. St. Kozyr-Kowalski, Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-

tetu im. Adama Mickiewicza, Poznao 2005, s. 52-53n. 
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i powołanie postawił tezę, iż w wielu dziedzinach nauki rozwój uni-

wersytetu zdąża w kierunku modelu amerykaoskiego? Oznacza to, 

że wielkie instytuty medyczne czy przyrodnicze są kapitalistycznymi 

przedsiębiorstwami paostwowymi.74 Zapytajmy więc, czy obecna 

sytuacja i kondycja uniwersytetu odzwierciedla prorocze słowa We-

bera? Wydaje się, że odpowiedzią mogłoby byd przeanalizowanie 

łacioskiego pojęcia universitas studiorum. Etymologicznie pozwala 

ono dojrzed istotne funkcje uniwersytetu, którymi są: badania, na-

uka, doświadczenie, poszukiwanie prawdy, dążenie, zamiłowanie, 

pasja, gorliwośd, pilnośd, w koocu sposób życia.75 A zatem uniwersy-

tet to instytucja, gdzie z jednej strony prowadzi się badania, z dru-

giej zaś, przekazuje zdobytą wiedzę, a pasja poszukiwania prawdy 

staje się wyznacznikiem określonego sposobu życia.76 Czy zatem, 

współczesne społeczeostwo popełnia błąd pochylając się częściej 

nad słowem kryzys niż studium? W jakim stopniu realizujemy dziś 

postanowienia z Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, która 

jasno ukazuje, iż działalnośd naukowa i dydaktyczna na uniwersyte-

tach musi byd ze sobą nierozerwalnie związana, jeśli nauczanie 

ma sprostad zmieniającym się warunkom, potrzebom społeczeo-

                                                           

74
 Por. Weber M., Nauka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel, *w:+ Krasnodębski 

Z., Max Weber, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 200. 

75
 Por. Sondel J., Słownik łaciosko-polski dla prawników i historyków, Universitas, 

Kraków 2005, s. 905. 

76
 Por. Lekka-Kowalik A., Uniwersytet jako firma usługowa – szansa czy klęska?, 

„Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 53n. 
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stwa oraz postępowi wiedzy.77 Próba zatem zamiany celu 

i tożsamości uniwersytetu, który miałby stad się szkołą kształcącą 

menedżerów i technokratów wydaje się byd złym rozwiązaniem. 

Stąd też pojawia się zjawisko kryzysu, gdyż uniwersytet 

w klasycznym znaczeniu nie spełnia stawianych mu wymagao na 

rynku usług edukacyjnych. Najsilniejszą jednak kartą przetargową 

uniwersytetu jest wiedza. I byd może to właśnie skupienie się na 

tym niezaprzeczalnym walorze będzie szansą na przezwyciężenie 

kryzysu. 

II. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ  

Obserwując zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości 

społeczno – gospodarczej trudno nie dostrzec znaczenia wiedzy, 

która staje się siłą napędową wszelkich zmian w gospodarce. 

Aby jednak mówid o zarządzaniu wiedzą, należałoby wyjaśnid czym 

jest sama wiedza, gdyż bez precyzyjnego wyjaśnienia tego pojęcia, 

strategie i modele mogą wydawad się bezużyteczne. Najczęst-

szym błędem jest utożsamianie wiedzy z informacją, mimo iż za-

gadnienia te wielokrotnie były wyjaśniane na gruncie dziedzin nie 

tylko informatycznych, ale także teorii komunikacyjnych78. 

                                                           

77
 Por. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich, pkt. 2 „Fundamentalne zasady”,  

http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/statut/katra/. 

78
 Zob. Mattelart A., Społeczeostwo informacji, Universitas, Kraków 2004, s. V-XVII; 

Stasiuk K., Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komuni-

kacyjnym a kulturą masową, Wrocław 2003; Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie 

polityczne i publiczne, PWN Warszawa 2007.  
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Dla rozróżnienia tych pojęd przedstawię powszechnie przyjęty 

w literaturze fachowej podział, zgodnie z którym rozróżnia się cztery 

fazy w przetwarzaniu wiedzy.79 Jak podaje autor, podstawową jed-

nostką informacji są dane. Zbiór informacji, który jest ustrukturali-

zowany i interpretowany jest wiedzą. Natomiast umiejętności uży-

wania, modyfikowania i tworzenia wiedzy to mądrośd.80 Warto jed-

nak zwrócid uwagę na ostatni element proponowanego schematu 

(mądrośd), w którym ujawnia się specyfika uniwersytetu. Albowiem 

tak jak zdobywanie i przetwarzanie danych w informacje i wiedzę 

może odbywad w sposób schematyczny i powszechny, tak mądrośd 

wymaga indywidualnego zaangażowania osoby, które to zaangażo-

wanie jest owocem pasji poszukiwania wiedzy81. 

Wydaje się zatem, że uniwersytet, w przeciwieostwie do instytucji 

świadczących usługi edukacyjne, jest miejscem szczególnie do tego 

przystosowanym. 

 

                                                           

79
 Por. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, „e-mentor” nr 

4/2004; www.e mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75. 

80
 Ibidem. Nie jest to oczywiście model jedyny. Nieco poszerzony (dane – informacja 

– wiedza – nauka – teoria – mądrośd) proponuje Rogozioski K.W., Jak można 

uchronid nauczyciela akademickiego od bycia ekspertem wiedzy? w: Uczelnia opar-

ta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w eko-

nomicznym szkolnictwie wyższym, red. Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska 

B., Warszawa 2005, s. 130.  

81
 Zob. Heller M., Życioski J., Pasja wiedzy. Między nauką a filozofią, Petrus, Kraków 

2010, s. 11. 
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dane    informacje     wiedza  mądrośd  

Rys. 1. K. Piech, Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, „e-mentor” 

nr 4/2004; www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75. 

 

Innym, powszechniej spotykanym problemem jest brak rozróżnienia 

wiedzy i umiejętności. W Polsce, szczególnie w naukach 

o zarządzaniu przyjmuje się, że umiejętności są czymś innym niż 

wiedza.82 Umiejętności są jednym z rodzajów wiedzy, tylko że tzw. 

wiedzy cichej, ukrytej (tacit), gdyż wiedza nie jest utożsamiana je-

dynie ze znajomością faktów (know-what). Dla usystematyzowania 

tych pojęd przedstawię dwa powszechnie przyjmowane podziały 

wiedzy. Oznacza to zatem dwa typy wiedzy:83  

- wiedza skodyfikowana (codified knowledge) - czyli wiedza 

zorganizowana, usystematyzowana, zapisana, która może 

byd przechowywana i przenoszona w różny sposób, np. 

w książkach, raportach, patentach, w Internecie; 

- wiedza cicha (tacit knowledge) - która ze swej natury jest 

nierozłącznie związana z ludźmi. Jest rezultatem ich talentu, 

zdolności oraz doświadczeo; jest ona dobrem specjalnego 

rodzaju - przez to jest trudna do zmierzenia. 

                                                           

82
 Zob. Grudzewski W. M., Hejduk I., Zarządzanie wiedza w organizacjach, „e-

mentor” nr 1/2005, www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=115. 

83
 Por. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, op. cit. 
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Łatwa do zmierzenia jest wiedza pierwszego rodzaju. Natomiast jak 

odnotowuje raport ekonomiczny (OECD z 1996)84: w odniesieniu 

do drugiego typu, posiadamy dziś tylko pośrednie i częściowe 

wskaźniki wzrostu bazy wiedzy. Nieznana częśd wiedzy jest ukryta, 

nieskodyfikowana i przechowywana tylko w umysłach jednostek. 

Powoduje to, że skodyfikowanie gospodarki opartej na wiedzy jest 

bardzo trudne, właśnie ze względu na brak możliwości zmierzenia 

"wiedzy cichej"85. 

B. Lundvall i B. Johnson wprowadzili inny podział wiedzy86:  

- know-what - ten typ wiedzy odnosi się do znajomości fak-

tów i jest raczej identyfikowany z informacją; 

- know-why - odnosi się do zrozumienia reguł funkcjonują-

cych w naturze, społeczeostwie itd.; 

- know-how - wiedza odnosząca się do umiejętności zrobienia 

czegoś; jest to wiedza, którą posiadają eksperci 

i gromadzona jest w postaci doświadczenia, które oni po-

siadają, a także doświadczenia wypracowanego przez firmy; 

                                                           

84
 Por. OECD, The Knowlegde–Based Economy, Paris 1996; 

www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf. 

85
 Zob. Vest Ch. M., Best Practices in Knowledge Transfer, w: Universities and Busi-

ness: Partnering for the Knowledge Society, red. Weber L. E., Duderstadt J. J., Lon-

don 2006, s. 265n. Sposób wykorzystania wiedzy cichej i wiedzy formalnej w zarzą-

dzaniu wiedzą szeroko opisują i wyjaśniają także Nonaka I. i Takeuchi H.; 

http://hubpages.com/hub/About-Knowledge-Management. 

86
 Por. Lundvall, B.-Å., Johnson, B. (1994), The learning economy, “Journal of Indus-

try Studies”  vol. 1 nr 2, s. 23-42. 
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dostęp publiczny do tego typu wiedzy jest bardzo ograni-

czony, a jej transfer - trudny;  

- know-who - są to kombinacje informacji i relacji społecz-

nych na temat tego, kto co wie; pozwalają one na wykorzy-

stanie wiedzy ekspertów. Wiedza w dwóch pierwszych zna-

czeniach jest skodyfikowana, natomiast w pozostałych jest 

bardziej ukryta, trudniejsza do usystematyzowania i zmie-

rzenia oraz do rozpowszechnienia w sposób formalny. 

W praktyce zarządzanie wiedzą przybiera różne formy. Przedsta-

wienie wszystkich sposobów i nurtów nie jest receptą 

na rozwiązanie interesującej nas kwestii, dlatego ograniczę się do 

przedstawienia czterech głównych strategii87 stosowanych 

w różnych sektorach, a które mogą byd zastosowane 

na płaszczyźnie uniwersytetu jako potencjalnej firmy:  

 Pierwsza, polega na zarządzaniu wiedzą jako klu-

czowym aktywem przedsiębiorstwa. Zasób wiedzy postrzegany jest 

jako podstawowe i najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. Celem tej strategii zarządzania wiedzą jest jej 

ochrona i wykorzystanie do tworzenia nowych zasobów intelektual-

nych. Metoda ta jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw, których 

funkcjonowanie zdeterminowane jest przez poziom zdolności inte-

lektualnych pracowników, a nie przez zasoby materialne. 

                                                           

87
 Podstawowe strategie zarządzania wiedzą przedstawię w oparciu o artykuł: 

Sopioska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „e-

mentor” nr 2/2006; www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=14&id=275. Zob. 

Jarugowa A., Rachunkowośd i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje 

i praktyka, ODDK, Gdaosk 2002. 
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 Druga strategia traktuje zarządzanie wiedzą jako 

sposób na doskonalenie produktów i usług. Kapitał intelektualny 

służy przede wszystkim ulepszeniu i unowocześnieniu produktów 

firmy, poprawiając jej pozycję konkurencyjną. 

 Trzeci sposób polega na zarządzaniu wiedzą jako 

podstawową działalnością firmy. Sytuacja taka występuje 

w przypadku firm konsultingowych, urzędów statystycznych oraz 

przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku. Zarządzanie wie-

dzą jest dla tych organizacji warunkiem przetrwania na rynku. Po-

zbawione narzędzi gromadzenia i tworzenia wiedzy nie są one 

w stanie sprzedawad swojego produktu, jakim jest wygenerowana 

wiedza. 

 Ostatnia strategia to zarządzanie wiedzą jako spo-

sób doskonalenia procesów. Dotyczy to przedsiębiorstw działają-

cych w bardzo złożonych i zmiennych sektorach, w których we-

wnętrzne procesy są na tyle skomplikowane, iż wymagają ciągłego 

usprawniania. 

Na płaszczyźnie działalności, jaką jest zarządzanie wiedzą powstało 

wiele modeli zarządzania, a powodzenie każdego z nich zależne jest 

od specyfiki przedsiębiorstwa. Dlatego dla podjętych rozważao wy-

korzystam model japooski, który jest efektem pracy dwóch japoo-

skich naukowców: I. Nonaki i H. Takeuchiego, którzy na początku lat 

dziewięddziesiątych opracowali model „spirali wiedzy”88. 

                                                           

88
 Por. I. Nonaka, H. Takeuchi,  Kreowanie wiedzy w organizacji , tłum. Ewa Nale-

wajko, Poltext, Warszawa 2000; Zob. także, A. Sopioska, P. Wachowiak, Autorski 

model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „e-mentor” nr 3/2006, www.e-

mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=15&id=309. 
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Rys. 2. Model spirali wiedzy autorstwa I. Nonaki, H. Takeuchi, 

http://hubpages.com/hub/Nonaka-and-Takeuchi-knowledge-management-cycle 

 

Zarządzanie wiedzą na zasadzie "spirali" to powtarzający się cykl 

czterech procesów konwersji wiedzy:  

 internalizacji, czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) 

w wiedzę cichą (ukrytą), 

 socjalizacji, czyli zamiany wiedzy cichej (ukrytej) 

w wiedzę formalną (dostępną), 

 eksternalizacji, czyli zamiany wiedzy formalnej (do-

stępnej) w wiedzę formalną (dostępną), 

 kombinacji, czyli zamiany wiedzy formalnej (do-

stępnej) w wiedzę cichą (ukrytą). 
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Rys. 3. Zarządzanie wiedzą na zasadzie „spirali wiedzy”; Nonaka I., Takeuchi H., 

Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 96. 

 

Jak podkreślają autorzy89, jest to najbardziej nowatorskie 

i wybiegające w przyszłośd podejście do zarządzania wiedzą. Opie-

ra się ono na następujących zasadach:  

- wiedza nie jest postrzegana jedynie jako zbiór danych 

i informacji, które można gromadzid w bazach komputero-

wych, składają się na nią także wartości, emocje, przeczucia;  

- pod pojęciem zarządzania wiedzą w firmie powinno się też 

kryd jej kreowanie; 

- każda osoba w organizacji jest zaangażowana w tworzenie 

wiedzy; 

                                                           

89
 Por. A. Sopioska, P. Wachowiak, Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 

„e-mentor” nr 2/2006; www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=14&id=275. 
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- szczególne miejsce w procesie tworzenia wiedzy zajmują 

menedżerowie średniego szczebla. 

Podstawą powyższej koncepcji zarządzania wiedzą jest wyróżnienie 

dwóch kategorii wiedzy: wiedzy formalnej (dostępnej) i wiedzy 

ukrytej (cichej). Menedżerowie japooscy uważają wiedzę ukrytą 

za najważniejszy rodzaj wiedzy. Jeżeli wiedza ta ma byd wykorzy-

stywana w szerszym zakresie niż tylko przez osoby, które ją posiada-

ją, muszą istnied w organizacji sposoby jej komunikowania 

i dzielenia się nią. To, co warto zauważyd, to fakt iż twórcy japoo-

skiego modelu uważają, że w ogóle zarządzanie wiedzą samo 

w sobie jest zbędne, ważne jest natomiast kreowanie wartości, a to 

nie podlega zarządzaniu. Według nich, należy pracownikom sygnali-

zowad pewne problemy w odpowiedni sposób, a wiedza będzie 

powstawała sama, bez dodatkowej ingerencji. Natomiast złożone 

problemy należy dzielid, upraszczad i mobilizowad pracowników do 

ich rozwiązywania. Stosując odpowiednie procesy rozwiązywania 

problemów i podejmowania decyzji, pracownicy będą mogli wyko-

rzystywad swoje doświadczenie - i tak będzie powstawała wiedza 

organizacji. 

Takie podejście powoduje zupełnie nowe spojrzenie na organizację 

– nie jak na maszynę, gdzie zachodzą procesy informacyjne, ale jak 

na żywy i dynamiczny organizm. Ważniejsze od przetwarzania 

obiektywnych danych staje się uświadomienie sobie przez wszyst-

kich pracowników, czym jest firma, dokąd zmierza, jakie są jej cele, 

w jakim otoczeniu chce funkcjonowad i co powinna zrobid, by tę 

wizję wprowadzid w życie. 

W podejściu japooskim tworzeniem wiedzy nie zajmuje się jedynie 

grupa ludzi specjalnie do tego powołanych, lecz każdy pracownik 
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organizacji. Oczywiście, każda osoba spełnia inną rolę w tym proce-

sie. Nonaka i Takeuchi nie ograniczyli się jedynie do identyfikacji 

i charakterystyki wymienionych procesów. Zaproponowali oni rów-

nież metodykę wdrażania swojej koncepcji w życie, nowy rodzaj 

struktury organizacyjnej – organizację hipertekstową90, nowe rodza-

je stanowisk i funkcji organizacyjnych oraz zupełnie nową filozofię 

zarządzania. Ich podejście ma charakter systemowy, jednak w lite-

raturze przedmiotu jest często upraszczane i zawężane do samego 

procesu tworzenia wiedzy. 

Pozostała jeszcze jedna kwestia na tym etapie rozważao, 

a mianowicie kwestia realności i funkcjonalności zarządzania wie-

dzą, ale jak pokazały powyższe analizy, nie jest to jedynie problem 

uniwersytecki, ale istotny problem, przed którym stają współczesne 

organizacje w szerokim znaczeniu.91 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAO 

Podejmując temat kryzysu uniwersytetu oraz kryzysu zarządzania 

wiedzą nie sposób wyzwolid się od pytania o przyczyny. Byd może 

powodem takiego stanu rzeczy jest życie w ciągłym chaosie infor-

macyjnym, uleganie współczesnemu terrorowi pośpiechu, gubiąc 

                                                           

90
 Zob. I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge-creating company. How Japanese 

companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, London 

1995, s. 169.  

91
 Por. B. Mierzejewska, Czyn (nie) jest zarządzanie wiedzą?, „e-mentor” nr 1/2004; 

www.e-entor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=3&id=22.  
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często to, co najważniejsze, poprzestając na lakoniczności 

i ogólności przejawów rzeczywistości w której żyjemy. Uniwersy-

tet jednak to nie tylko klasyczne wykształcenie, sztywne struktury 

i wymagania, to także zgoda na bycie uczniem, a nie tylko usługo-

biorcą. Zgoda na tę niepowtarzalną relację mistrz – uczeo zakłada 

zgodę na istnienie różnicy między człowiekiem wykształconym 

a wyedukowanym. Pierwszym zatem wnioskiem niech będzie za-

chęta do analizy pojęd z których budujemy naszą rzeczywistośd. 

Zanim zaczniemy propagowad pojęcie kryzysu uniwersytetu i jego 

struktur, warto zastanowid się nad kryzysem wartości. Albowiem 

kondycja współczesnego człowieka pozostawia wiele miejsca na 

analizę odnotowanego rozdźwięku między wartością deklarowaną 

a przeżywaną. Dlatego w czasach, gdy coraz rzadziej pytamy o ta-

jemnicę człowieka warto docenid specyfikę wiedzy zdobywanej na 

uniwersytecie, która według wcześniejszych schematów odpowiada 

wiedzy cichej, stanowiącej niemierzalny kapitał. Posługując się mo-

delem tworzenia wiedzy «dane – informacja – wiedza – mądrośd», 

można wskazad na uniwersytet jako miejsce, gdzie wykorzystuje się 

w sposób bezpośredni trzy pierwsze etapy. Albowiem, jak mówi 

stare powiedzenie, nie wystarczy dużo wiedzied, by byd mądrym. 

W filozoficznym znaczeniu uniwersytetu wiedza dotyczy sprawności 

(zdobywanej), mądrośd zaś, dotyczy istoty człowieka, którą się 

kształtuje. Wiedzę można przekazad bardziej w wymiarze formal-

nym, natomiast mądrośd pozostaje na etapie wiedzy cichej. Procesu 

wiedzy uniwersyteckiej nie da się zredukowad do czystego przekazu 

wiedzy. Uniwersytet bowiem, ma za zadanie formację człowieka 

jako człowieka, a to nie jest efektem stechnicyzowanych społe-

czeostw. Starą strukturę uniwersytetu odzwierciedla bardziej 

wspomniana relacja Mistrz – uczeo, która dziś niestety została za-

stąpiona przez zakłady, instytuty itp. A to właśnie wielcy mistrzowie 
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są fundamentem uniwersytetu a nawet warunkiem jego możliwo-

ści.92 Postawienie wyłącznie na zarządzanie wiedzą w strukturach 

uniwersytetu może przynieśd odwrotny skutek, gdyż doprowadzi do 

wykształcenia struktur, pomniejszając znaczenie rozwoju podmiotu 

badao naukowych: naukowca – osoby. 

A zatem fundamentalnym wnioskiem, jaki można wyprowadzid 

z dokonanych analiz jest stwierdzenie, iż kryzys uniwersytetu zredu-

kowany do kryzysu zarządzania wiedzą pokazał, iż to samo zarzą-

dzanie wiedzą jest w kryzysie. Paradoksalnie zatem, uniwersytet 

spełnił znowu swoją rolę. Po raz kolejny ocalił akademicki sposób 

zdobywania i przekazywania mądrości przed sprowadzeniem jej do 

umiejętnego „zrobienia czegoś”, czystej kombinatoryki czy prostych 

faktów i informacji. Ujawnił natomiast potrzebę zrozumienia reguł 

funkcjonowania natury i społeczeostwa, a nie tylko reguł ich opisu. 

Czy zatem istnieje sprzecznośd pomiędzy wiedzą a mądrością oraz 

zarządzaniem jedną i drugą?  

Niewątpliwie również mądrośd ma potrzebę bycia zarządzaną. Znaj-

duje to odzwierciedlenie w osobie rektora. Natomiast uniwersytet 

w swoim funkcjonowaniu potrzebuje również innego typu zarzą-

dzania, którym zajmuje się pion określony w ustawie o szkolnictwie 

wyższym jako pion administracyjny. Wykorzystując zatem zdobycze 

nauk o zarządzaniu można dopuścid zarządzanie uniwersytetem 

jako swoista formą przedsiębiorstwa. Nie można jednak stracid 

                                                           

92
 Por. Ziemioski I., Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim, 

„Ethos” 22 (2009) nr 1-2 (85-86), s. 72n. 
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z pola widzenia specyfiki tworzonego produktu, jakim jest wiedza 

o charakterze mądrościowym. Sapienti sat! 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚD FUNDAMENTEM SUKCESU  

MGR AGNIESZKA GĄSIOR-MAZUR 

 

Dobre pomysły to zwyczajnośd, nie zwyczajni są ludzie, którzy je 

wdrażają (dostrzegają) 

Jon Goodman 

 

W obliczu nowych prądów, z jakimi się spotykamy, przedsiębior-

czośd spostrzegana jest jako główny nośnik tworzenia bogactwa. 

A kto z nas nie chciałby byd bogaty? Idei przedsiębiorczości poświę-

cono dużo miejsca w literaturze przedmiotu, mimo to warto 

na nowo i dla siebie odkryd znaczenie tego słowa. Przedsiębiorczośd 

można odnieśd do każdego człowieka i w jej świetle dokonad oceny 

siebie. Czy uważam się za człowieka sukcesu?. Czy podejmowana 

przeze mnie aktywnośd zmienia, kreuje, tworzy nową rzeczywi-

stośd? Badania podkreślają, iż przedsiębiorczośd jest największą 

nadzieją na transformację i odnowę OGANIZACJI. A idąc dalej tym 

tokiem myślenia, jest nadzieją na zmianę świata. A zatem problem 

ożywienia przedsiębiorczości jest i będzie zawsze aktualny. Nasze 

zaangażowanie, bycie przedsiębiorczym wpływa i będzie wpływad 

na jakośd naszego życia i życia innych. Ona będzie rzutowad na to, 

czy będziemy zwycięzcami, czy przegranymi. Chcąc zrozumied 

przedsiębiorczośd, trzeba poznad jak działają przedsiębiorczy ludzie. 

Czym jest przedsiębiorczośd, co ją determinuje i jak ją w sobie roz-

wijad? Jakie cechy osobowościowe są niezbędne do osiągnięcia 
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sukcesu w przedsiębiorczości? Postaram się odpowiedzied na te od 

dawna nurtujące pytania. 

KILKA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Termin „przedsiębiorczośd” rozumiany jest bardzo różnie. Ekonomi-

ści definiują przedsiębiorczośd jako fakt organizacji i kierowania 

przedsiębiorstwem, firmą, przedsięwzięciem, w oparciu o motywy 

zysku, przy założeniu ryzyka i na własną odpowiedzialnośd. Pod tym 

pojęciem - w sensie socjologicznym - rozumie się sposób zachowa-

nia polegający na szukaniu zmiany, reagowaniu na nią i wykorzysta-

niu jako okazji do społecznej lub gospodarczej INNOWACJI. W zna-

czeniu psychologicznym słowo przedsiębiorczośd to cecha osobo-

wości, a ściślej to zespół cech warunkujących bycie dobrym przed-

siębiorcą, to jest takim, który osiąga sukcesy w organizowaniu 

i kierowaniem przedsiębiorstwem93. W przedsiębiorczości szczegól-

ne znaczenie ma AKTYWNOŚD, polegająca zarówno na myśleniu , 

jak i działaniu, które ukierunkowane są na poszukiwanie nowych 

rozwiązao, wprowadzeniu zmian, wykorzystaniu nadarzających się 

szans94. Efektywny przedsiębiorca działający w warunkach konku-

rencji rynkowej powinien dysponowad cechami, które zapewnią mu 

zarówno sukces osobisty, jak i powodzenie organizacji. 

                                                           

93
 J. Sawicka, Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Warszawa 2000, 

s. 9. 

94
 Ibidem, s. 10. 
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Za słowem przedsiębiorczośd kryje się osobowy podmiot owych 

działao, a jest nim człowiek, a dokładniej - przedsiębiorca. We-

dług wielu definicji PRZEDSIĘBIORCA jest osobą, która podejmuje 

DECYZJE dotyczące funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorczośd jest cechą przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, 

przez która rozumie się gotowośd i zdolnośd do podejmowania ryzy-

ka, rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski powstałych pro-

blemów, umiejętnośd rozpoznawania i wykorzystania pojawiających 

się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do zmieniają-

cych warunków rynkowych. W pojęciu przedsiębiorczości zawiera 

się pojęcie EKSPANSYWNOŚCI czyli stawianie sobie ambitnych za-

dao, których realizacja prowadzi w krótkim czasie do szybkiego roz-

woju i poprawy sytuacji ekonomicznej firmy 95. 

Griffin definiuje przedsiębiorczośd w organizacjach jako „proces 

organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podej-

mowania związanego z nią RYZYKA”96. Źródła ryzyka wiążą się 

z dalszym i bliższym otoczeniem organizacji oraz z samą organizacją 

(z uwarunkowaniami wewnętrznymi przedsiębiorstwa). Ten brak 

pewności powoduje, że ryzyko staje się również źródłem inspiracji 

                                                           

95
 K. Majewska, S. Owczarek , Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyj-

ności firm. Analiza przypadku *w:+ S. Rudolf (red), Przedsiębiorczośd i twórcze my-

ślenie w biznesie, str. 29, (artykuł w pracy zbiorowe) 

96
 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1996, s.730. 
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działao człowieka i należy je spostrzegad jako jeden 

z determinantów przedsiębiorczości97. 

Warto popatrzed na przedsiębiorczośd oczami tych, którzy ją tworzą 

oraz przez pryzmat ich doświadczenia i osiąganych rezultatów. 

Przedsiębiorczośd najbardziej wyraźnie ujawnia się w biznesie ale 

nie poprzestaje tylko na ekonomicznych skutkach prowadzonej 

działalności gospodarczej-ZYSKU, ale także tworzy WARTOŚCI. We-

dług współczesnej teorii przedsiębiorczośd jest dążeniem jakiego-

kolwiek podmiotu do stworzenia nowej wartości i osiągnięcia lep-

szych rezultatów i należy zwrócid uwagę na fakt, że przedsiębiorcze 

postępowanie przestało byd domeną jednostek i organizacji nasta-

wionych wyłącznie na zysk. „Ci, którzy osiągnęli powodzenie powo-

łują się na osobiste doświadczenia. Wskazują na potrzebę zrozu-

mienia efektów osiąganych w podejmowanych przedsięwzięciach, 

nieczekanie z rozpoczynaniem działao nawet kosztem osobistego 

standardu życia (powodzenie organizacji nie czyni geniuszem, 

a biznes nie jest pępkiem świata), unikanie aroganckiego polegania 

tyko na samym sobie”98. „Dobre przygotowanie zawodowe, talent, 

odpowiednia lokalizacja w czasie nie wystarczą, ponieważ przedsię-

biorca musi z prawdziwa PASJĄ realizowad swą aktywnośd prze-

kształcając szanse w wytwarzanie WARTOŚCI. Przedsiębiorca rodzi 

                                                           

97
 P. Gwiazda , Metody przedsiębiorczego zarządzania, *w:+ S. Rudolf (red.), Przed-

siębiorczośd i twórcze myślenie w biznesie, s.325, (artykuł w pracy zbiorowe) 

98
 D. Bricklin, Natural-Born Entrepreneur. “Harvard Business Review” 2001, nr 9, 

s.53-59 
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się w działaniu przebiegającym w otoczeniu, które kultywuje i ukie-

runkowuje jego talent”99. 

CECHY OKREŚLAJĄCE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCZE 

Przyjęło się, iż atrybutami, cechami charakteryzującymi zachowania 

przedsiębiorcze są: zdolnośd przewidywania, wyobraźnia, inteligen-

cja, szybkośd i odwaga decydowania, zdolności organizatorskie. 

Aby definicja była pełna, należy też dodad mniej pozytywne cechy 

charakterologiczne, jak: żądza władzy i kontrolowania, nieufnośd 

i podejrzliwośd, potrzeba ciągłej akceptacji, uznania i podziwu. Wie-

le zachowao to nabyte (wyuczone), inne – te są spotykane rzadziej – 

to cechy wrodzone (por tabela 1)100. 

                                                           

99
 M. Bratnicki , Przedsiębiorczośd i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Ka-

towice 2002, s. 51 

100
 Sawicka J., Założenie …, op.cit., s. 14. 
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Tabela 1.  Zestawienie cech osobowości ułatwiających lub utrud-

niających działania przedsiębiorcze. 

 Cechy utrudniające   Kategorie ogólne  Cechy ułatwiające  

- liczenie głównie na 
opiekę i oparcie u in-
nych osób,  
- uległośd, odrzucenie 
i izolacja  

potrzeby psychicz-
ne  

- tendencje do domino-
wania 
- skłonnośd do wyczynu 
i posiadania 
- dążenie do własności 
i autonomii 

- lęki, chęd utrzymania 
tego, co się posiada, 
a nie jego pomnażania 

motywacja  - tendencje do powięk-
szania stanu posiadania  
- orientacja na osiągnięcia 
i sukces 
- motywy bycia przedsię-
biorczym 

- trudności w podej-
mowaniu decyzji 
- chwiejnośd 
- „wyuczona bezrad-
nośd” 

decyzje - zdecydowanie 
- decyzje adekwatne do 
sytuacji 
- konsekwencja  

- unikanie sytuacji 
i decyzji obciążonych 
ryzykiem 

ryzyko  - traktowanie sytuacji 
ryzykownych jako szansy 
na sukces 

- brak odporności psy-
chicznej 
- niski próg stresu 
i frustracji 

sukces i niepowo-
dzenie  

- odpornośd psychiczna 
- wysoki próg stresu 
i frustracji 
- umiejętnośd działania 
w sytuacjach trudnych 

- postawa zachowaw-
cza 
- konformizm 
- brak zdolności twór-
czych 

innowacyjnośd  
i twórczośd 

- postawa pionierska 
- zdolnośd twórcza 
- intuicja 

- introwersja współpraca - ekstrawersja 
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-trudności w kontak-
tach i współpracy  
- brak zdolności przy-
wódczych 

- zdolności przywódcze 
- twórcze kierowanie 
- zaufanie u innych 
- umiejętnośd negocjacji 
i mobilizowania innych 

- lęk i obawy 
- lenistwo 
- pesymizm 

bariery  - optymizm 
- znajomośd siebie 

- melancholik temperament - sangwinik 
- choleryk 
- duża energia i zrówno-
ważenie 

Źródło: Opracowano na podstawie „Encyklopedia biznesu”, s. 683. 

 

Przedstawione różne aspekty przedsiębiorczości wskazują na cechy 

osobowościowe niezbędne do osiągnięcia sukcesu 

w przedsiębiorczości. One decydują o efektywności pracy przedsię-

biorcy i realizacji celów. Przedsiębiorca powinien wykazywad zdol-

nośd do przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia. 

INNOWACYJNOŚD, zdolnośd do działao niestrudzonych, pomysło-

wośd, umiejętnośd kojarzenia faktów, przewidywanie następstw 

podjętych decyzji – to cechy utalentowanych przedsiębiorców 

i menedżerów. 

Pożądane cechy przedsiębiorcy dotyczą następujących przeja-

wów101: 

                                                           

101
 Witaszek Z., Osobowościowe uwarunkowania sukcesu w przedsiębiorczości, 

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLVII nr 3 (166) 2006, s.125 
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 podejmowania działao z własnej inicjatywy; 

 dokładania starao dotyczących rozpoznania sytuacji 

i możliwych wariantów, szczególnie przed podjęciem dzia-

łao i ryzykownych decyzji; 

 formułowania zadao, umiejętności współpracy 

z wykonawcami oraz kierowania innymi ludźmi; 

 przyjmowania na siebie obowiązków i ponoszenia odpowie-

dzialności za ich realizację; 

 odczuwania potrzeby sukcesu i przewodzenia innym; 

 umiejętności koncentracji na sprawach najistotniejszych, 

w tym właściwego ustalania hierarchii w rozwiązaniu pro-

blemów. 

Stąd można stwierdzid, że osoby osiągające powodzenie przedsię-

biorczości wykazują  charakterystyczną konfigurację CECH LUDZI 

TWÓRCZYCH, wśród których są102: 

1. Aprobata życia – gotowośd do cieszenia się życiem wbrew do-

znawanym niepowodzeniom; zdolnośd do samodzielnego podej-

mowania decyzji i kierowania się własnym systemem wartości; 

umiejętnośd kierowania własnym życiem, sprawiająca, że nabiera 

ono spójności i sprawności. 

2. Silne ego – wyraźna identyfikacja i aprobata własnego ja; umie-

jętnośd koncentracji na problemach i gotowośd do ich rozwiązywa-

nia wbrew barierom wewnętrznym i zewnętrznym; umiejętnośd 

                                                           

102
 A. Strzałecki, Motivation for choosing a scientific career, „Polish Psychological-

Bulletin”, 1998, No 3, Vol. 29, pp. 255 – 269. 



94 Przedsiębiorczośd fundamentem sukcesu 

 

 

WSSMiKS w Chełmie | 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102, www.wssm.pl  

samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach; brak poszuki-

wania wsparcia ze strony innych; zdolnośd utrzymywania wytyczo-

nego kierunku działania i całościowego ujmowania postawionych 

celów i zadao. Silne ego to własny i spójny system przyjętych norm 

i wartości, gotowośd do przezwyciężania niepowodzeo. 

3. Samorealizacja – gotowośd do stawiania przed sobą długookre-

sowych, ambitnych celów i zadao oraz umiejętnośd ich realizacji; 

gotowośd do satysfakcji z rozwiązywania problemów stanowiących 

wyzwanie dla jednostki. W tym przypadku samorealizacja jest ro-

zumiana jako zdolnośd podporządkowywania celów cząstkowych 

celom nadrzędnym będącym kulminacją aspiracji życiowych; 

to także tendencja do wprowadzenia ładu tam, gdzie istnieje chaos, 

gotowośd rezygnacji z chwilowych gratyfikacji na rzecz satysfakcji 

z realizacji odległych celów. 

4. Giętkośd struktur poznawczych – elastycznośd w stosowaniu 

strategii rozwiązywania problemów, zdolnośd łączenia pojęd 

z odległych dziedzin, oryginalnośd i innowacyjnośd; umiejętnośd 

dokonywania analizy i syntezy danych, wychwytywania „istoty pro-

blemu”; zdolnośd poszukiwania analogii, a także dążenie 

do uzyskania rozwiązao charakteryzujących się logiką 

i przejrzystością; gotowośd do podejmowania trudnych zadao 

i zdolnośd generowania dużej liczby ich rozwiązao. 

5. Wewnętrzna sterownośd – umiejętnośd przeciwstawiania się 

presji grupy; przejawianie autentycznego i spójnego systemu norm 

i wartości; gotowośd prezentowania własnych podglądów nawet 

wówczas, gdy otoczenie uznaje je za niepopularne; zdolnośd reali-

zowania własnych celów i zadao wbrew naciskom innych; energia 

i rozmach w podejmowaniu działao, a także gotowośd rozpoczyna-
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nia wszystkiego od początku w sytuacji zagrożenia lub dysfunkcji 

działao. 

MOTYWACJA 

Chciałabym zwrócid uwagę na motywację ludzi przedsiębiorczych, 

która jest głównym motorem ich działao i źródłem pozytywnych 

emocji oraz sukcesu. Do wyznaczników motywacji osiągnięd należy 

zaliczyd103: 

 poziom aspiracji – wyrażany jako ambicja w dążeniu 

do osiągania wyznaczonych celów i zadao; z poziomem 

aspiracji wiąże się gotowośd do realizacji zadao coraz bar-

dziej złożonych i obarczonych wyższą skalą odpowiedzialno-

ści; 

 odraczanie gratyfikacji – zdolnośd do rezygnacji 

z natychmiastowej gratyfikacji na rzecz nagród odroczonych 

w czasie; 

 wytrwałośd – gotowośd dążenia do celu mimo wewnętrz-

nych i zewnętrznych trudności; 

 konformizm – wyrażający się najczęściej zgodnością 

z powszechnie obowiązującymi normami, wzorami 

i wartościami oraz poglądami w realizacji wyznaczonych ce-

lów i zadao; 

                                                           

103
 Z. Witaszek, Osobowościowe…, op. cit., s.130 
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 uznanie społeczne – dążenie do osiągnięd, prestiżu, władzy, 

kompetencji zawodowych, niezależnego myślenia 

i działania, co w efekcie daje wiarę we własne siły, przeko-

nuje o własnej wartości oraz wzmacnia poczucie godności 

osobistej; 

 spostrzeganie czasu – traktowane jako wymierny czynnik 

funkcji zarządzania; 

 samozaufanie – będące wskaźnikiem tendencji 

do spostrzegania podwyższonego prawdopodobieostwa 

sukcesu. 

ZAKOOCZENIE 

Żyjemy w czasach intensywnych i szybkich zmian w gospodarce, 

w obliczu których na nowo trzeba określid swoje miejsce, cel 

i zadania do realizacji. Zmiany w technologiach i technikach infor-

matycznych, określane mianem rewolucji informacyjnej, wzrost 

znaczenia najważniejszych czynników, jakimi są: kapitał ludzki 

i wiedza, zmuszają nas do nowych innowacyjnych działao, wycho-

dzących naprzeciw wyzwaniom współczesności. Zmianom ulega 

również postrzeganie cechy jaką jest przedsiębiorczośd. Dziś czło-

wiek odnoszący sukces dzięki swojej zaradności, wiedzy, konse-

kwencji, ale i intuicji zyskuje społeczną aprobatę, popularnośd me-

dialna nie mniejszą od sukcesów gwiazd i polityków. 

Przedsiębiorczą jest ta osoba, która osiąga na rynku sukces. Można 

powiedzied, że przedsiębiorczośd jest w pewnej mierze wrodzoną 

dyspozycyjnością psychiczną, jak też umiejętnością nabytą w wyniku 

nauki. Tak jak w innych dziedzinach życia ludzkiego największe suk-

cesy odnosi ta jednostka, która jest naturalnie uzdolniona, 
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a jednocześnie zdobyła określone umiejętności poprzez naukę oraz 

praktykę. Tą ostatnią rozumiemy jako zbieranie kolejnych doświad-

czeo w trakcie działalności rynkowej. 

Można uznad, że przedsiębiorczośd jest cechą działania, osób 

z różnych grup wiekowych, z różnym doświadczeniem i motywacją. 

Doświadczenie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wymaga pokory i czasu, 

brak doświadczenia powoduje lęk przed działaniem i mnoży wątpli-

wości. 

Odnosząc się do czynników osobowościowych przedsiębiorców, 

gwarantujących im sukces, wymienid należy takie cechy jak: „kon-

centracja na problemach i gotowośd ich rozwiązywania, umiejęt-

nośd radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz utrzymywania przy-

jętego kierunku działania, zdolnośd całościowego widzenia posta-

wionych zadao, umiejętnośd przezwyciężania niepokoju (siła ego). 

Taki sposób organizacji ego jest integralnie związany z gotowością 

do rozpoczynania wszystkiego od początku w sytuacji niepowodze-

nia, ze zdolnością do samodzielnego podejmowania decyzji i kiero-

wania się autonomicznym systemem norm i wartości, wyznaczają-

cym autentyczne programy życiowe (aprobata życia). Zaplanowany 

autentycznie program życiowy to gotowośd jednostki do stawiania 

przed sobą długookresowych, ważnych zadao oraz zdolnośd do ich 

realizacji, to także zdolnośd do rezygnacji z drobnych gratyfikacji 

na rzecz ambitnych celów (samorealizacja). Osiąganie „zadao odle-

głych” jest możliwe dzięki umiejętności integracji osobowości 

w długim przedziale czasu, przeciwstawieniu się presji otoczenia, 

gotowości prezentowania i bronienia własnego stanowiska nawet 

wbrew otoczeniu, kierowaniu się autentycznym i spójnym syste-

mem wartości, gotowości rozpoczynania wszystkiego od początku, 
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tzw. zdolności do wewnętrznej sterowności”104. Za Gogolowską – 

Nowak można powtórzyd: „Ludzie potrafiący działad w sposób 

twórczy, posiadający wyższe wykształcenie, będący profesjonali-

stami, rozumiejący świat i zachodzące w nim zjawiska, posiadający 

umiejętności komunikacji interpersonalnej stworzą w XXI wieku 

dominującą grupę społeczną. O tej grupie można powiedzied, że 

będzie INICJATOREM DUCHA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, czyli szczegól-

nego sposoby postępowania indywidualnych osób, zespołów ludz-

kich, instytucji czy wreszcie całej gospodarki105.  

Pojawia się nurtujące pytanie: jak kształtowad postawy przedsię-

biorcze i umiejętnośd wykorzystywania szans rynkowych? Światowy 

trend, związany z podnoszeniem innowacyjności i wdrażaniem no-

wych technologii, stawia wysoko poprzeczkę i każe ludziom przed-

siębiorczym nieustannie uzupełniad wiedzę i kwalifikacje. Wiedza 

we współczesnym świecie staje się podstawowym zasobem i czyn-

nikiem wzrostu ekonomicznego. Powstaje społeczeostwo wiedzy 

zmotywowane do ustawicznego kształcenia się. Szczególne miejsce 

w edukacji, kształceniu zajmują szkoły wyższe. Zmienia się rola 

uczelni jako miejsca, z którym uczący związani są całe życie, konty-

nuując i rozwijając kształcenie w różnych formach, okresach swoje-

go życia i kariery zawodowej. 

                                                           

104
 Ibidem, s. 132-133. 

105
 Gogolewska-Nowak I., Istota przedsiębiorczości w małych średnich przedsiębior-

stwach wysokiej techniki *w:+ Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczośd i twórcze myślenie 

w biznesie, s. 298, (artykuł w pracy zbiorowej). 
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Peter Drucker wskazuje, że przedsiębiorczośd w organizacji jest 

sprawą praktyki, motywacji bardziej niż osobowości. JEST PRACĄ106. 

Przedsiębiorczośd bazuje na ciągłym i niekooczącym się procesie 

uczenia − uczenia się poprzez działanie (learning by doing). Przed-

siębiorca czerpie swoją wiedzę tak samo z sukcesów, jak i porażek 

rynkowych107 Istotą działalności gospodarczej jest angażowanie 

zasobów dnia dzisiejszego w przyszłe oczekiwania108, co zawsze 

oznacza niepewnośd i ryzyko, którego nie odsunie nawet bogata 

praktyka. Natomiast zawsze można je ograniczyd, a nawet skalku-

lowad, dzięki wiedzy i umiejętności jej wykorzystania. 

Interesująco wypowiadał się Bratnicki, który pisał: „zatem pojawia 

się wątpliwośd, na ile zasadne jest upatrywanie źródeł sukcesu 

w osobowości albo wyróżników organizacji osiągającej powodzenie. 

Może lepiej jest spróbowad nauczyd się radzenia z wielością osób, 

organizacji, rynków i społeczeostw przenikających się ze sobą zgod-

nie z całkowicie spójnymi, chod szeroko zróżnicowanymi wzorcami 

lokalnymi składającymi się na środowisko ludzkich artefaktów. 

Oznacza to przesunięcie uwagi od uwagi poszukiwania odpowiedzi 

na pytania „w jaki sposób zbudowad osiągającą powodzenie organi-

zację?” i „jak stad się osiągającym sukces przedsiębiorcą ?” do pyta-

nia „z jakich szans i sposobności warto skorzystad?” i „jakie rodzaje 

                                                           

106
 P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczośd, Warszawa 1992, s. 33. 

107
 M. Minniti, W. Bygrave, A.Dynamic,  Model of Entrepreneurial Learning, Entre-

preneurship Theory and Practice, Baylor University, 2001, 

108
 P. Drucker, Innowacja…, op.cit.,s. 34. 
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artefaktów ekonomicznych albo społecznych potrafimy, chcemy, 

możemy i powinniśmy tworzyd?”109. 

Niestandardowe myślenie, jako specyfika ludzi przedsiębiorczych, 

pozwala nam inaczej sformułowad pytanie: nie jacy chcemy byd, 

tylko jaką przyszłośd chcemy mied? To wizjonerskie sięganie po no-

we horyzonty ludzkich oczekiwao staje się naszą inspiracją 

i wyzwala ducha przedsiębiorczości. Przedsiębiorczym może się stad 

każdy. 

                                                           

109
 M. Bratnicki., Przedsiębiorczośd …, op. cit., s. 53. 
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POLSKA NAUKA A GENDER MAINSTREAMING 

DR DOROTA JEGOROW, DR GRZEGORZ KRAWCZYK 

 

Chioski filozof Konfucjusz (VI w. p.n.e.) uważał, że równośd statuso-

wa płci, jest warunkiem wstępnej realizacji ładu etycznego 

w społeczeostwie. To z kolei winno przekładad się na permanentne 

wypracowywanie wysokiej kultury politycznej. Przestrzeganie we-

wnętrznego imperatywu moralnego w obszarze życia społecznego 

wymaga podporządkowania osobistego egoizmu czterem funda-

mentalnym wartościom: życzliwości, poczuciu sprawiedliwości, po-

czuciu przyzwoitości i mądrości. To właśnie na tych czterech filarach 

chioski mędrzec oparł najstarszy i kompletny, system etyczny 

w dziejach ludzkości. Z perspektywy tych właśnie cech należy oce-

niad własne zachowanie oraz postępowanie innych, a nawet ludzkie 

słabości. Niestety należy jednak podkreślid, iż postrzeganie współ-

czesnej kondycji kobiet przez pryzmat wielowiekowych upokorzeo 

może zarówno w mikro- jak i w makroskali prowadzid do daleko 

posuniętej dezorientacji110 myślowej ukierunkowanej na realizacje 

interesów wąskiej grupy społecznej nie zawsze warunkowanych 

ogólnym dobrem społecznym. Ale niestety jest jeszcze nieco inna, 

„ciemna” strona Konfucjusza, którą często ignorują wielbiciele filo-

                                                           

110
 Kolarzowski J., Równośd płci i Konfucjusz *w:+ www.racjonalista.pl, kategoria 

Światopogląd. 

 

http://www.racjonalista.pl/
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zofa. Strona dośd przykra, szczególnie dla kobiet. Bo według Konfu-

cjusza dobra kobieta to niepiśmienna kobieta: „Kobietami i ludźmi 

nisko urodzonymi niełatwo się steruje. Jeśli pozwolisz im na poufa-

łośd, szybko staną się zbyt śmiali. Jeśli odtrącisz, nie wybaczą” – 

tłumaczył filozof. W innym miejscu Konfucjusz pisze, że „głupcem 

jest ten, kto kobiecie oddaje władzę nad domem”111. Pomijając te 

sprzeczności interpretacyjne najważniejszym jest, aby mówiąc 

„o czymś”, wszystkie strony dyskursu tak naprawdę wiedziały 

„o czym jest mowa”. I w tym przypadku Konfucjuszowi z pewnością 

można przyznad rację. 

 

Jeżeli język nie jest poprawny, 

Mowa nie znaczy tego, co ma znaczyd, 

Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyd, 

Nie będzie zrobione to, co ma byd zrobione, 

A wtedy moralnośd i wszystkie sztuki ulegną zepsuciu 

I sprawiedliwośd zejdzie na manowce 

I wszyscy popadną w stan bezładnego pomieszania. 

Konfucjusz 

 

A chodzi przede wszystkim o to, że chod tak wielu i tak wiele mówi 

o gender mainstreaming, to zastanowid się należy ile osób tak na-

                                                           

111
 Wójcik Ł., Konfucjusz wyparł Marksa, "Przekrój" 32/2008 [w:] www.przekroj.pl. 
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prawdę wie o czym mówid? Z drugiej strony należy zastanowid się, 

czy język przekazu jest czytelny dla odbiorców? 

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 

Czy byd osobą przedsiębiorczą, to coś złego? Z pewnością nie. 

Czy byd kobietą przedsiębiorczą, to coś złego? To zależy…? Dlaczego 

tak często i tak wiele osób różnicuje pozycję kobiet i mężczyzn 

w społeczeostwie? Z czego to wynika? Te i jeszcze wiele podobnych 

pytao podnoszonych jest podczas licznych spotkao i debat społecz-

nych, politycznych oraz naukowych. Na pierwszy plan jednak wy-

raźnie przebija się stawiana w licznych opracowaniach diagnoza ex 

ante: kobiety są dyskryminowane na wielu płaszczyznach, 

a dyskryminacja ta ma bardzo zróżnicowane oblicza. Chyba najwyż-

szy czas odejśd od zdominowanego, nasyconego „stereotypizacją” 

podejścia dyskryminującego. Czy jest to jednak możliwe? Biorąc pod 

uwagę rozwój społeczno-gospodarczy Polski warunkowany szere-

giem czynników, w tym w dużej mierze natury politycznej, często 

abstrahującej od merytoryki dyskutowanych obszarów, okazuje się, 

że jest to wprawdzie możliwe, ale bardzo trudne. Niestety, ale czę-

sto nacechowany demagogicznym tonem przekaz prezentowany 

w powszechnie dostępnych mediach trafiając na grunt społeczny 

spotyka się z absolutną akceptacją bez wnikania w podłoże meryto-

ryczne przekazu. Wobec powyższego w pierwszej kolejności należa-

łoby zadbad o edukację narodu polskiego, który nie nabył jeszcze 

umiejętności selektywnego wyboru przekazywanych przez ogół 

mediów treści, poszukiwania źródeł wiarygodnych informacji i po-

dejmowania polemiki w oparciu o fakty, nie o mity. Ważnym jest 

w tym przypadku również, by nie kierowad słów krytyki w kierunku 

osób charyzmatycznych wśród których jest coraz więcej kobiet. 
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Jeżeli kogoś dotykają przejawy aktywności społecznej i zawodowej 

innych niech nie próbuje utożsamid się z daną osobą i niech nie 

mówi, co by zrobił na jej miejscu, ale niech sam podejmie wyzwa-

nie.  

GENDER MAINSTREAMING – WYCHODZĄC OD DEFINICJI 

Gender mainstreaming, czyli włączanie problematyki płci do głów-

nego nurtu polityki realizowane poprzez analizę w jaki sposób decy-

zje podejmowane na gruncie społecznym, ekonomicznym, politycz-

nym wpływają na zaspokajanie potrzeb zarówno kobiet, jak 

i mężczyzn112 jest coraz częściej podnoszone przez różnorodne gre-

mia społeczne. Jednak pomimo szeregu inicjatyw realizowanych w 

tym obszarze, szczególnie zintensyfikowanych w Polsce w 2010 

roku, kodyfikacja terminologiczna oraz merytoryczna w tym zakre-

sie jest niezbędna. Równośd kobiet i mężczyzn jest podstawowym 

prawem, wspólną wartością UE i niezbędnym warunkiem osiągnię-

cia celów UE w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia 

i spójności społecznej. W ostatnich dziesięcioleciach UE zrobiła 

znaczne postępy w niwelowaniu wciąż istniejących nierówności 

w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Stało się to głównie za sprawą 

prawodawstwa w dziedzinie równości płci, uwzględniania tej pro-

blematyki w głównym nurcie życia społecznego i politycznego oraz 

podejmowania szeregu inicjatyw na rzecz awansu społecznego ko-

biet. Nie bez kozery problematyka równości płci została powiązana 

z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 

                                                           

112
 http://civicpedia.ngo.pl 
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Europejskiego Funduszu Społecznego. To właśnie znaczna częśd 

przepisów prawnych UE dotyczy równości kobiet i mężczyzn. Skła-

dają się na nie głównie postanowienia traktatów i przepisy dyrek-

tyw dotyczące dostępu do zatrudnienia, równości wynagrodzenia, 

ochrony macierzyostwa, urlopu rodzicielskiego, zabezpieczenia 

społecznego i systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, 

ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji i w przypadku pracy na 

własny rachunek. Ważne miejsce wśród tych przepisów zajmuje 

również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

W ramach prowadzonych prac w obszarze równego traktowania 

kobiet i mężczyzn Komisja Europejska opracowała roboczy doku-

ment „Strategia w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn 

(2010-2015)”113. Jest ona zgodna z „podwójnym podejściem” 

do określonych inicjatyw i uwzględniania równego traktowania ko-

biet i mężczyzn we wszystkich przepisach i działaniach UE (gender 

mainstreaming). 

Co roku w UE przeprowadza się ocenę sytuacji w obszarze 

w dotyczącym równości kobiet i mężczyzn. Pod uwagę bierze się 

szereg wskaźników w których zidentyfikowano przypadki dyskrymi-

nacji ze względu na płed, a wśród nich m.in.: 

- wskaźnik zatrudnienia kobiet (chod rośnie on, to jednak jest 

nadal niższy od wskaźnika zatrudnienia mężczyzn, mimo 

faktu, że więcej kobiet niż mężczyzn studiuje i kooczy studia 

wyższe, czyli z założenia nie ma przełożenia kapitału intelek-

tualnego na kapitał gospodarczy); 

                                                           

113
 http://ec.europa.eu. 
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- kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni (nadal kobiety zara-

biają średnio o 17,8% mniej niż mężczyźni (w przeliczeniu 

na przepracowaną godzinę) i proporcja ta nie ulega zmia-

nie); 

- kobiety rzadziej zajmują stanowiska kierownicze 

w gospodarce i polityce (chod w ostatnim dziesięcioleciu sy-

tuacja ta uległa poprawie, jednak nie na tyle, aby można był 

tę zmianę określid mianem statystycznie istotnej); 

- nadal istnieją bardzo duże różnice w podziale obowiązków 

domowych między mężczyzną i kobietą (ten wymiar dys-

kryminacji ma swoje podłoże w postawach społecznych, 

niestety nadal często dośd błędnie postrzeganych jako te 

właściwe114); 

- kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem niż mężczyźni 

(wskazuje na to szereg czynników, a kluczowym z nich jest 

„samotne rodzicielstwo”, niestety nadal dziś stanowiące ol-

brzymią barierę w rozwoju zawodowym, w tym m.in. 

w szkolnictwie wyższym); 

                                                           

114
 Ludzie zbyt często patrząc na innych nie myślą tak naprawdę o tych osobach, ale 

o tym co sami by zrobili na ich miejscu, a tak naprawdę nie o to chodzi. Nie można 

podważad wyborów innych ludzi, skoro oni decydują się na dany styl życia. Oczywi-

ście są granice: etyka, moralnośd, praworządnośd oraz troska o osoby zależne. Poza 

tym nikt nie ma prawa oceniad wyborów innych. Nie można patrzed na innych 

poprzez pryzmat swoich, często idealistycznych wyobrażeo o życiu. To właśnie przez 

takie podejście ludzie nawzajem siebie ograniczają. A to prowadzi do dyskryminacji, 

nienawiści i nietolerancji. Ludzie zamiast podejmowad racjonalne decyzje tak na-

prawdę warunkują je w większości opinią publiczną, która nie zawsze potrafi traf-

nie wskazad najlepsze rozwiązania. 
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- kobiety są głównymi ofiarami przemocy seksualnej. Kobie-

ty i dziewczęta częściej stają się ofiarami handlarzy „żywym 

towarem”.115 

Lata 2009-2010 dla spostrzegawczych obserwatorów polskiej areny 

społeczno-politycznej winny kojarzyd się z podejmowaniem zinten-

syfikowanych działao w obszarze działao antydyskryminacyjnych, 

a zwłaszcza w zakresie zapewnienia rzeczywistej równości płci. 

Szkoda jednak, że w niniejszym przekazie zabrakło wskazao na rze-

czywiste jego podłoże. Mianowicie ważnym jest w tym przypadku 

przekazanie społeczeostwu rzetelnej wiedzy z zakresu warunków, 

jakie winna spełniad Polska w wymiarze jednej z polityk horyzontal-

nych: równości szans, jako kraj członkowi UE, a co wynika z nowych 

regulacji prawnych. Jednak nie można zapominad w tym przypadku 

o innych organizacjach międzynarodowych, które podejmują szereg 

aktywnych, często spektakularnych działao, na rzecz osób oraz ca-

łych grup społecznych dyskryminowanych na różnych płaszczyznach 

i w wielu wymiarach. 

Niestety właściwie bez echa odebrane zostały uwagi koocowe Ko-

mitetu ds. Eliminacji i Dyskryminacji Kobiet ONZ, które nakreśliły 

wiele rekomendowanych płaszczyzn zmian w obszarze dyskrymina-

cji kobiet poparte rzeczywistą analizą płaszczyzny problemowej. 

„…Komitet116 prosi Paostwo-Stronę117 o ustosunkowanie w swoim 

                                                           

115
 Równośd kobiet i mężczyzn *w:+ http://ec.europa.eu. 

116
 Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet ONZ rozważył połączony czwarty i 

piąty raport okresowy (CEDAW/POL/4-5) oraz szósty raport okresowy (CE-

DAW/POL/6) na 757. i 758. spotkaniu dnia 16 stycznia 2007 roku. 
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następnym raporcie okresowym do kwestii podniesionych w niniej-

szych uwagach koocowych – zgodnie z art. 18 Konwencji. Komitet 

proponuje, aby Paostwo-Strona przedłożyło swój siódmy raport 

okresowy, którego termin złożenia minął we wrześniu 2006, oraz 

ósmy raport okresowy, należny we wrześniu 2010, jako raport połą-

czony w roku 2010”118. 

Biorąc pod uwagę wyraźną aktywnośd wokół problematyki równości 

płci należy zadad pytanie: Czy mamy do czynienia z rzeczywistą re-

orientacją myśli społecznej w zakresie głęboko zakorzenionych 

w społeczeostwie polskim stereotypów, czy po prostu jest to wy-

móg formalny związany z podpisanymi przez Polskę zobowiązania-

mi? W roku 2000 promowanie równości płci i awansu społecznego 

kobiet zostało uznane za jeden z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, 

światowych zobowiązao na rzecz harmonijnego rozwoju podjętych 

przez przywódców 189 paostw, w tym także i Polski. Polska, jako 

sygnatariuszka Deklaracji Pekioskiej oraz paostwo członkowskie UE, 

zobowiązała się do stosowania zasady gender mainstreaming119 we 

wszelkich działaniach podejmowanych na szczeblu rządowym czy 

                                                                                                                          

117
 Polskę. 

118
 Uwagi koocowe Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet: Polska *w:+ Depar-

tament analiz ekonomicznych i prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

[w:] www.rodzina.gov.pl. 

119
 Ideą niniejszej strategii jest zapewnienie kobietom, na równi z mężczyznami, 

pełnego udziału we wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
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lokalnym.120 Szkoda jednak, że społeczeostwo polskie z dużym 

opóźnieniem, a co gorsza w sposób niepełny, nieprecyzyjny, 

a często wręcz nieprawidłowy informowane jest o gender mainstre-

aming. W uwagach koocowych Komitetu ds. Eliminacji Dyskrymina-

cji Kobiet ONZ odczytad można m.in. obok „2” aspektów pozytyw-

nych niestety aż „33” główne problemy i zalecenia. Wśród nich zna-

lazły się między innymi takie zapisy, jak: 

 „Komitet zaleca, aby Paostwo-Strona podjęło pilne kroki 

w celu zapewnienia niezbędnej rangi i priorytetu promocji 

równouprawnienia płci i możliwości korzystania przez ko-

biety z praw człowieka oraz zapewnienia odpowiedniego 

monitorowaniu postępów w osiąganiu celu równoupraw-

nienia płci we wszystkich obszarach objętych działaniem 

Konwencji. W związku z tym Komitet wzywa Paostwo-

Stronę do skoncentrowania się na tych kwestiach w swoich 

działaniach implementacyjnych i do przedstawienia kroków 

podjętych oraz ich wyników w następnym raporcie okreso-

wym. Komitet również wzywa Paostwo-Stronę do przeka-

zania niniejszych uwag koocowych wszystkim zaintereso-

wanym resortom, aby zapewnid ich pełną realizację.” 

 „Komitet wzywa Paostwo-Stronę do wprowadzenia definicji 

dyskryminacji kobiet, zgodnie z art. 1 Konwencji, do odpo-

wiedniego ustawodawstwa krajnego, takiego jak propono-

wana ustawa o równouprawnieniu płci. Komitet również 

                                                           

120
 Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, Fundacja „Fundusz Współpracy, 

Polska 2007, s. 11. 
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wzywa Paostwo-Stronę do wcielenia procedur skutecznej 

implementacji, monitorowania i egzekwowania takiego 

ustawodawstwa.” 

 „Komitet jest zaniepokojony utrzymującą się niedorepre-

zentacją kobiet w życiu publicznym i politycznym oraz 

na stanowiskach decyzyjnych, w tym – w Parlamencie, 

w samorządach lokalnych i rządowych organach wykonaw-

czych, w tym – we władzach miejskich. Komitet jest szcze-

gólnie zaniepokojony obniżeniem się reprezentacji kobiet 

w izbie wyższej Parlamentu o 9% w wyniku wyborów 

w 2005 r. Witając z uznaniem wysoki odsetek kobiet-

sędziów, Komitet odnotowuje z niepokojem niedoreprezen-

tację kobiet na wyższych stanowiskach w wymiarze spra-

wiedliwości i w sądach wyższych szczebli.” 

 „Komitet zachęca Paostwo-Stronę do podjęcia konsekwent-

nych działao w celu przyśpieszenia pełnego i równego 

udziału kobiet w sprawowaniu stanowisk z wyboru i mia-

nowania, w tym na szczeblach miejskim i krajowym, wyż-

szych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości, sądach wyż-

szych szczebli i w przedstawicielstwach międzynarodo-

wych.” 

 „Komitet wzywa też Paostwo-Stronę do przeprowadzania 

kampanii uświadamiających znaczenie udziału kobiet 

w życiu publicznym i politycznym oraz w procesach decyzyj-

nych.” 

 „Komitet wyraża zaniepokojenie z powodu głęboko zako-

rzenionych uprzedzeo i stereotypowych postaw dotyczą-
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cych tradycyjnego podziału ról i obowiązków kobiet i męż-

czyzn w rodzinie i ogólnie – w społeczeostwie.” 

 „Komitet również wyraża zaniepokojenie ograniczonym za-

kresem i poparciem dla programów studiów dotyczących 

problematyki kobiet i płci, co skutkuje brakiem odpowied-

nich badao i wiedzy fachowej na temat równouprawnienia 

płci.” 

 „Komitet wzywa Paostwo-Stronę aby zintensyfikowało wy-

siłki mające na celu przezwyciężenie uporczywych, głęboko 

zakorzenionych stereotypów dyskryminujących kobiety, 

i aby pobudziło działania wszystkich segmentów społeczeo-

stwa, zwłaszcza systemu edukacji, środków przekazu i orga-

nizacji pozarządowych w celu przeciwdziałania stereotypo-

wym postawom i przedstawianiu kobiet w sposób stereoty-

powy, oraz w celu doprowadzenia do przemian kulturowych 

skutkujących pełnym respektowaniem równych praw kobiet 

i ich godności.” 

 „Komitet również wzywa Paostwo-Stronę aby popierało 

tworzenie i utrzymywanie uniwersyteckich wydziałów po-

święconych problematyce kobiet i płci, w tym poprzez za-

pewnienie odpowiedniego finansowania ze strony Pao-

stwa.” 

Powyższe, nakreślone już w 2007 roku rekomendowane kierunki 

działao niestety, ale zostały dośd skutecznie zmarginalizowane 

szczególnie w wymiarze obowiązków administracji publicznej, 

w tym administracji rządowej i paostwowej. Wskazane wyżej obsza-

ry dotykające edukacji, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy wy-
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tyczają dośd precyzyjnie pożądane kierunki działao. Wiele w tym 

przypadku rzeczywiście zależy od pracowników naukowo-

dydaktycznych polskich uczelni. Należy zadad sobie jednak pytanie: 

Ilu nauczycieli akademickich zdaje sobie sprawę z wyzwao przed 

nimi stojących, warunkowanych m.in. akcesją Polski do UE? Nowe 

terminy wprowadzane na grunt polski nie mogą byd niedostrzegane 

przez nauczycieli akademickich, to od ich postawy zależy w dużej 

mierze poziom świadomości obywatelskiej polskiej „elity intelektu-

alnej”. I w tym przypadku niestety, tak jak w przedsiębiorczości 

akademickiej, brak koordynacji podejmowanych działao, brak ich 

usystematyzowania, brak jednoznacznie artykułowanych celów oraz 

leżących u ich podłoża problemów powoduje, iż ogół podejmowa-

nych działao w zakresie gender mainstreaming w istocie często 

prowadzi do społecznej dezaprobaty. A wynika ona przede wszyst-

kim z barku świadomości społecznej w tym obszarze, a z drugiej 

strony narzucanymi przez administrację publiczną, niekoniecznie 

zgodnymi z rzeczywistym wymiarem płaszczyzny problemowej roz-

wiązaniami. 

Wprowadzony w roku 2009 przez Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego tzw. standard minimum narzucający na każdego projektodaw-

cę konstruującego wniosek aplikacyjny w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki obowiązek analizy ilościowo-jakościowej pod 

względem płci planowanych do realizacji działao projektowych 

w konsekwencji obliguje do podejmowania działao z założenia dys-

kryminacyjnych. Wnioskodawca m.in. a priori ustala udział liczbowy 

przedstawicieli poszczególnych płci w działaniach projektowych, co 

w konsekwencji wprowadza jawną dyskryminację na etapie realiza-

cji projektów. Pomimo wielu głosów sprzeciwu wobec absurdalnych 

wymagao wpisujących się w standard minimum, często wręcz 
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sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem, wiele cennych inicjatyw pro-

jektowych nie jest dziś realizowanych. Obłudnym jest jednak sądzid, 

że podejście ilościowe do gender mainstreaming jest podejściem 

właściwym. Dopóki nie uda się przekazad społeczeostwu polskiemu 

informacji nt rzeczywistych problemów leżących u podłoża wystę-

pujących nierówności ze względu na płed dopóty pozyskiwanie 

środków publicznych warunkowane będzie przede wszystkim wy-

miarem ilościowym często zupełnie rozbieżnym od wymiaru jako-

ściowego płaszczyzny problemowej. 

GENDER MAINSTREAMING W NAUCE I BADANIACH: PŁASZ-

CZYZNY DYSKRYMINACJI, CELE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI 

W OBSZARZE NAUKI I BADAO, REKOMENDOWANE KIERUNKI 

DZIAŁAO 

W przypadku wymiaru naukowego i badawczego perspektywa gen-

der mainstreaming poddawana jest bardzo często dyskusji. A wyni-

ka to przede wszystkim z faktu, iż zidentyfikowane wymiary dys-

kryminacji ze względu na płed w tym obszarze niestety, ale wydają 

byd się wyjątkowo rażące. Podejście to wymaga skoncentrowania 

się na takich problemach, jak: 

- skala podejmowanych badao, które uwzględniałyby płed ja-

ko zmienną badawczą, oraz badao które uwzględniałyby 

różne orientacje psychoseksualne, w tym homoseksualnośd; 

- kwestia segregowania danych statystycznych według płci – 

dotychczasowe uwzględnianie liczb kobiet i mężczyzn jedy-

nie w odniesieniu do ogólnych kategorii, a pomijanie przy 

bardziej szczegółowych jest równoznaczne 

z niekompletnością tych danych; 
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- dysproporcje między udziałem kobiet i mężczyzn w różnego 

rodzaju radach i komitetach naukowych oraz w gremiach 

przyznających środki finansowe na badania; 

- kwestia niewielkich kompetencji lub ich braku w zakresie 

polityki równości płci wśród członków/członkio komisji 

i zespołów oceniających projekty badawcze oraz decydują-

cych o przyznaniu dotacji na badania;  

- dysproporcje między udziałem kobiet i mężczyzn 

na stanowiskach rektora, dziekana; 

- badanie karier naukowców/naukowczyo121, w tym kwestie: 

 udziału kobiet i mężczyzn uzyskujących stopnie na-

ukowe (doktora i doktora habilitowanego) oraz ty-

tuły naukowe (profesora) – według dziedzin nauki 

i czasu uzyskiwania stopnia /tytułu; 

 udziału kobiet i mężczyzn wśród osób pracujących 

na stanowiskach naukowo-dydaktycznych 

i naukowo-badawczych; 

 dysproporcji między udziałem kobiet i mężczyzn 

w zawodach naukowych i technicznych; 

 udziału kobiet i mężczyzn wśród kształcących się 

na poziomie wyższym w zależności od działu nauki – 

                                                           

121
 Tekst zaczerpnięty bezpośrednio z publikacji: Dziedziczak-Fołtyn A., Rozdział 8. 

Nauka, badania i nowe technologie *w:+ Polityka równości płci. Polska 2007. Ra-

port, Fundacja „Fundusz Współpracy, Polska 2007, s. 97, w której to w sposób nie 

do kooca przemyślany operuje się tzw. językiem wrażliwym na płed. Czytając treśd 

całego raportu zauważyd można wyraźną niekonsekwencję właśnie w tym obsza-

rze, a jednocześnie brak czytelności zastosowanego przekazu poprzez terminów nie 

istniejących w języku polskim. 
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przy założeniu, że podejmowanie przez kobiety 

i mężczyzn studiów wyższych stanowi pierwszy po-

tencjalny etap kariery naukowej; 

 dyskryminacji ze względu na płed czy orientację sek-

sualną w środowisku naukowym; 

 łączenie pracy dydaktycznej z karierą naukową – 

odpowiednie rozwiązania w tym zakresie; 

- brak w stosowanym nazewnictwie stopni i tytułów nauko-

wych form żeoskich, jak również powszechne operowanie 

formą męską w odniesieniu do słowa „naukowiec”, do 

stopni tytułów naukowych.122 

Świadomośd faktycznych nierówności w statusie kobiet i mężczyzn 

znajduje wyraz m.in. w tytułach i w treści ustaw parytetowych, 

w deklaracjach programowych partii politycznych i w ich wewnętrz-

nych regulacjach statutowych. W paostwach UE dominuje model 

parytetu partyjnego, co wynika z niechęci do podjęcia skompliko-

wanej dyskusji na temat konstytucyjnej zasady równości obywateli 

bez względu na płed i konieczności uzasadnienia mechanizmów 

dyskryminacji pozytywnej, czyli podejmowania działao z pozoru 

dyskryminacyjnych wpływających na poprawę sytuacji płci znajdują-

cej się w gorszym położeniu w przedmiotowym obszarze. Tylko 

                                                           

122
 Dziedziczak-Fołtyn A., Rozdział 8. Nauka, badania i nowe technologie *w:+ Poli-

tyka równości płci. Polska 2007. Raport, Fundacja „Fundusz Współpracy, Polska 

2007, s. 97. 
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w pięciu paostwach UE kwestię parytetu lub systemu kwotowego 

uregulowano ustawowo.123 

Podstawowe cele polityki równości płci w obszarze nauki i badao 

to przede wszystkim osiągnięcie reprezentatywnej równowagi płci 

lub przynajmniej zwiększenie udziału kobiet w gremiach decydują-

cych o rozwoju nauki, organizacji nauki i o szkolnictwie wyższym 

w Polsce, jak również na poziomie lokalnym – we władzach uczelni. 

Gender mainstreaming zakłada bowiem, że równowaga płci w pro-

wadzonych badaniach może skutkowad innowacjami tematycznymi 

i jakościowymi. Dzięki udziałowi większej liczby kobiet w tych bada-

niach, wzrasta nie tylko prawdopodobieostwo uwzględniania pro-

blematyki płci w ich treściach, ale także włączanie innych perspek-

tyw badawczych niż dotychczas obowiązujące. W ramach tych ce-

lów chodzi też o osiągnięcie zwiększenia udziału kobiet w naukach 

ścisłych, co można uzyskad za pomocą specjalnych mechanizmów 

na rzecz promocji nauk, niecieszących się popularnością zwłaszcza 

wśród kandydatek na studia. Aby obie płci mogły uczestniczyd 

w równym stopniu w życiu naukowym i rodzinnym, konieczne jest 

zapewnienie im możliwości godzenia kariery zawodowej z życiem 

rodzinnym przez wspierające stypendia, przedłużenia czasu zatrud-

nienia ponad wymagany do osiągnięcia odpowiedniego stopnia czy 

tytułu naukowego, jeśli osoba zainteresowana złoży taki wniosek124. 

                                                           

123
 Łukasz D., Parytet płci w regulacjach wybranych paostw UE *w:+ Analizy BAS, 

Biuro Analiz Sejmowych, nr 6 (31) 17 lutego 2010, s. 9-10. 

124
 Ibidem, s. 101. 
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W celu realizacji powyższych celów polityki równości płci zaleca się 

podjęcie następujących opracowano szczegółowy katalog rekomen-

dowanych działao: 

- wprowadzenie wymogu równości płci lub przynajmniej 

zwiększenie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych 

i rozdzielających środki finansowe na badania – zwiększenie 

udziału kobiet w gremiach decydujących wymaga przede 

wszystkim tworzenia mechanizmów wymuszających zwięk-

szenie uczestnictwa kobiet w wymienionych gremiach, ale 

i przełamania stereotypu, iż funkcje decyzyjne należą do 

mężczyzn a kobiety, również w sferze nauki, muszą niejako 

potwierdzad swą wartośd w „męskim” świecie, który tak 

naprawdę nie istnieje; 

- promocja nauk ścisłych i technicznych wśród mężczyzn 

i przede wszystkim pośród kobiet – z uwagi na rozwój nauki 

w Polsce należy zachęcad dziewczęta i chłopców 

na poziomie szkoły podstawowej i średniej do zaintereso-

wania naukami ścisłymi i technicznymi, które to bezpośred-

nio prowadzą do wzrostu gospodarczego (gospodarki opar-

tej na wiedzy). Promowanie kierunków humanistycznych 

wśród mężczyzn jest pożądane, aczkolwiek nie ma tak silne-

go uzasadnienia, jak w przypadku nauk ścisłych; 

- tworzenie warunków pracy na rzecz godzenia kariery na-

ukowej z życiem rodzinnym – wskazane jest zadbanie 

o lepszą infrastrukturę żłobków i przedszkoli, w tym zwięk-

szenie liczby tych placówek i ich korzystne usytuowanie, np. 

przy uczelni, oraz koncentracja na jakości ich funkcjonowa-

nia. Na rzecz integracji osób uprawiających naukę i posiada-

jących dzieci pomocne może byd tworzenie placówek opie-
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kuoczych dla dzieci na sympozjach i konferencjach nauko-

wych. Zaleca się przedyskutowanie wprowadzenia rozwią-

zao prawnych umożliwiających osobom, które nie skorzy-

stały z urlopu wychowawczego w czasie trwania okresu za-

trudnienia na stanowisku adiunkta, przedłużenie tego okre-

su o niewykorzystany czas trwania urlopu przy jednocze-

snym zachowaniu prawa do uzyskania dalszego przedłuże-

nia wynikającego z innych przyczyn. Chodzi jedynie o stwo-

rzenie możliwości przedłużenia czasu zatrudnienia na sta-

nowisku adiunkta o niewykorzystany czas urlopu wycho-

wawczego, co chroniłoby rodziców przed utratą pracy w sy-

tuacji, gdy nie powiodło się pogodzenie wychowywania 

dziecka z obowiązkiem uzyskania habilitacji w ciągu przepi-

sowej liczby lat. Z badao wynika, że prokreacja w przypadku 

kobiet ma wpływ jedynie na tempo robienia kariery nauko-

wej, nie zaś na nią samą. Mężczyźni bronią szybciej doktora-

ty, ale później mają większą przerwę w zdobywaniu kolej-

nych stopni naukowych. Tymczasem te kobiety, które prze-

trwały w nauce, mają mniejszą przerwę między doktoratem 

a profesurą; 

- uwzględnienie w statystyce publicznej podziału na płed we 

wszystkich kategoriach analitycznych – postulat ten dotyczy 

zwłaszcza informacji o doktoratach i habilitacjach według 

upływu czasu od otwarcia przewodu, a nawet wprowadze-

nie kategorii doktoratów i habilitacji według czasu do uzy-

skania kolejnego stopnia naukowego oraz 

o niepełnozatrudnionych nauczycielach akademickich 

i pracownikach nie będących nauczycielami akademickimi. 

Pozwoli to na porównanie i ustalenie, czy faktycznie kobiety 

w pracy naukowej pokonują poszczególne etapy kariery 
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w czasie dłuższym niż mężczyźni oraz czy częściej zatrud-

nione w niepełnym wymiarze czasu są kobiety, czy też nie 

ma między obiema płciami znaczących różnic w tym zakre-

sie. Informacje o liczbie lat od uzyskania stopnia doktora do 

doktora habilitowanego i od doktora habilitowanego do 

profesury uwzględnia; 

- włączenie do grona decyzyjnego w zakresie polityki równo-

ści płci Polskiej Akademii Nauk – PAN jako instytucja służąca 

rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu 

mogłaby pełnid rolę wspomagającą politykę równości płci; 

- uruchomienie systemu szkoleo i treningów na temat gender 

mainstreaming dla instytucji, nauczycieli każdego stopnia 

kształcenia i organizacji związanych z nauką i nowymi tech-

nologiami; 

- tworzenie Gender Studies na uniwersytetach i uczelniach 

wyższych, gdzie jeszcze nie zdołały się ukonstytuowad – roz-

szerzenie programów Gender Studies o zajęcia szkoleniowe 

z zakresu gender mainstreaming w celu podnoszenia świa-

domości obowiązku realizacji wytycznych gender mainstre-

aming i stanu wiedzy na temat polityki płci w jednostkach 

administracji paostwowej, zakładach pracy i w szkolnictwie 

oraz w organizacjach związanych z nauką i nowymi techno-

logiami125. 

 

 

                                                           

125
 Ibidem, s. 103-104. 
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GENDER MAINSTREAMING W UE – WYMIAR ILOŚCIOWY 

Czy kobiety są ofiarami, czy siłą napędową globalnej gospodarki? 

Z faktami nie można jednak dyskutowad. 70% z 1,3 mld osób żyją-

cych w ubóstwie to kobiety, 98% bogactwa na ziemi znajduje się 

w rękach mężczyzn, 780 mld dolarów wydaje się na świecie na zbro-

jenia, a zaledwie 12 mld dolarów na odtworzenie zdrowia ko-

biet...126. Co to jednak oznacza, niestety, tego już nie można odna-

leźd na portalu środowiska naukowego i akademickiego. Czyżby 

skrót myślowy?  

Mimo wielu pozytywnych zmian jakie obserwowad można na po-

ziomie UE w zakresie gender mainstreaming (w oparciu o dostępne 

najnowsze dane, tj. z roku 2009), nadal utrzymują się nierówności 

płci, głównie na niekorzyśd kobiet głównie w odniesieniu do stopy 

zatrudnienia, płac, godzin pracy, odpowiedzialnych stanowisk, po-

działu obowiązków związanych z opieką nad dziedmi i obowiązków 

domowych oraz zagrożenia ubóstwem:127 

- kobiety stanowią ponad 2/3 spośród 63 milionów osób nie-

aktywnych zawodowo w wieku od 25 do 64 lat w krajach 

UE; 

                                                           

126
 prof. Ewa Okoo-Horodyoska z Uniwersytetu Jagiellooskiego *w:+ Forum Akade-

mickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 06/2010 

(http://forumakademickie.pl). 

127
 Równośd kobiet i mężczyzn – rok 2010, Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parla-

mentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komite-

tu Regionów, grudzieo 2009 
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- na skutek obecnego kryzysu gospodarczego wielu obywateli 

UE – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – straciło pracę, jednak 

ryzyko, że nie znajdą nowego zatrudnienia jest wyższe 

wśród kobiet; 

- utrzymuje się niekorzystna różnica w wynagrodzeniach 

między kobietami a mężczyznami: średnio 17,6 % w 2007 r.; 

- wśród kobiet jest wyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem niż 

wśród mężczyzn (17% do 15%, a wśród osób starszych na-

wet więcej: 22% do 17%); 

- w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało w 2008 r. 

31,1 % kobiet w porównaniu z 7,9% mężczyzn (kobiety 

są obarczone opieką nad dziedmi i innymi osobami wyma-

gającymi opieki); 

- mimo większej liczby absolwentów szkół wyższych wśród 

kobiet, nadal przeważają one w tradycyjnie „kobiecych” 

i często gorzej wynagradzanych sektorach (usługi zdrowot-

ne i usługi w zakresie opieki, edukacja itp.), zajmując mniej 

odpowiedzialnych stanowisk we wszystkich sferach spo-

łecznych. 

Niemniej jednak istotnym jest wskazad również na pozytywne zmia-

ny w obszarze równości kobiet i mężczyzn: 

- wzrosło uczestnictwo kobiet w rynku pracy – w ciągu ostat-

niej dekady stopa zatrudnienia kobiet wzrosła o 7,1%, osią-

gając w 2008 r. poziom 59,1%, który jest bliski docelowemu 

poziomowi określonemu w strategii lizbooskiej – 60% 

w 2010 (poziom ten różni się jednak w poszczególnych pao-

stwach członkowskich i wynosi od poniżej 40% do powyżej 

70%); 
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- wzrost udziału kobiet w Parlamencie Europejskim: 

po wyborach w 2009 r. z 31 % do 35%. 

Według Komisji Europejskiej politykę na rzecz równości płci należy 

postrzegad jako długoterminową inwestycję, a nie jako krótkoter-

minowy koszt. Równośd płci ma bowiem znaczenie dla trwałego 

wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, konkurencyjności i spójności 

społecznej. Jest to ważne szczególnie w odniesieniu do szerokiego 

grona sceptyków niniejszej polityki upatrującej w niej przede 

wszystkim narzędzie „stworzone przez kobiety dla kobiet w celu 

dyskryminacji mężczyzn”. 

GENDER MAINSTREAMING W NAUCE W UE – WYMIAR ILO-

ŚCIOWY 

Kobiety w całej Europie są coraz lepiej wykształconą grupą spo-

łeczną, to jednak stanowią zaledwie 30% ogółu naukowców. Kobie-

ty dominują wśród studiujących i kooczących studia (ponad 50%), 

a ponad 40% z nich zdobywa przynajmniej stopieo doktora. Jednak 

w Europie spośród średnio 45% kobiet kooczących studia dokto-

ranckie, zaledwie 18% zostaje profesorami, a tylko 9% stoi na czele 

instytucji badawczych i uczelni, co jej zdaniem jest ewidentną stratą 

dla tempa wzrostu gospodarczego. Niestety, w Polsce statystyka ta 

wypada jeszcze słabiej. Chod w polskiej nauce kobiety stanowią 

ponad połowę pracowników naukowych, to kobiet-rektorów jest 

niewiele. Podobna sytuacja dotyczy składu kierownictwa PAN i in-

nych placówek naukowo-badawczych. Kobiety w naszym kraju sta-

nowią ok. 6% członków władz uczelni (w Norwegii, Szwecji, Bułgarii 
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ok. 30%)128. Publikowany co trzy lata raport Komisji Europejskiej 

i Grupy Helsioskiej do spraw Kobiet i Nauki „She Figures” zwraca 

uwagę wszystkich paostw unijnych na fakt, iż niska reprezentacja 

kobiet w nauce to „trwonienie możliwości i talentów, na które Eu-

ropa nie może sobie pozwolid”.129 

Wg aktualnie dostępnych danych statystycznych okazuje się, 

że największy udział kobiet w środowiskach naukowych występuje 

na Litwie – 49%, z kolei najmniej w Holandii – 18%. Polska osiągnęła 

w tym przypadku wskaźnik 39%. Wprawdzie kobiety ze stopniem 

naukowym doktora stanowią 44% pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych, to już ze stopniem profesora zwyczajne-

go jest ich zaledwie 18%. W większości paostw UE odnotowuje się 

niski udział kobiet w „ciałach zarządzających nauką”. Średnia dla 

całej UE plasuje się na poziomie 27%, przy czym najwyższy wskaźnik 

w tym przypadku osiągnęła Szwecja – 49%, z kolei najniższy Luk-

semburg – 4%. Polska z udziałem w gremiach zarządzających nauką 

sięgającym zaledwie 7% kobiet plasuje się na przedostatnim miejscu 

wśród 27 paostw UE130. 

                                                           

128
 Siwioska J., Innowacja jest kobietą, na podstawie artykułów: Dlaczego uderzono 

w dzwon na GPW?oraz Jest nas coraz więcej *w:+ Kwartalnik Urzędu Patentowego 

RP, nr 2/2010r. [w:] www.pi.gov.pl. 

129
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 

130
 Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak [w:] Forum Akademickie. 

Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 06/2010 

(http://forumakademickie.pl). 
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POTENCJAŁ INTELEKTUALNY KOBIET POLEK 

„Jeżeli szanse są równe, zostawmy kobietom wybór. Te, które mają 

predyspozycje do pracy naukowej, niech to robią, a my im kibicuj-

my. Pod względem intelektualnym, nie ma najmniejszej wątpliwo-

ści, jesteśmy lepsze131”. 

                                                           

131
 O imponującym wysiłku kobiet, którym udało się dogonid mężczyzn faworyzo-

wanych przez tysiące lat tak w nauce, jak i biznesie, mówiła wiceminister nauki i 

szkolnictwa wyższego prof. Maria Orłowska, podczas panelu dyskusyjnego poświę-

conego edukacji zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP. Tematem panelu 

prowadzonego przez prof. Orłowską była edukacja jako podstawa kształtowania 

i rozwoju innowacyjnego i twórczego potencjału kobiet. Jak zaznaczyła prof. Orłow-

ska, jeśli ktoś chciałby spojrzed na ten temat w sposób cyniczny, mógłby stwierdzid, 

że edukacja jest potrzebna do kształcenia potencjału kobiet, a mężczyźni mają to w 

naturze. Zamiast wyjaśnieo, prof. Orłowska zabrała przybyłych gości w podróż w 

przeszłośd. Pokazała, z jakiego momentu kobiety wystartowały, kiedy i jakie miały 

szanse, aby dojśd do sytuacji współczesnej, kiedy osiągają pozycję i wyniki równe, a 

nawet przewyższające dokonania mężczyzn *w:+ PAP - Nauka w Polsce 

(www.naukawpolsce.pap.pl). 

Fakty, a nie mity (za prof. Orłowską): 

 nazwisko pierwszej kobiety zostało uwieoczone w dokumentacji naukowej 

w roku 2700 p.n.e. Zajmowała się ona położnictwem. Na początku naszej 

ery kobiety w nauce zajmowały się głównie medycyną, ale również geo-

metrią i matematyką; 

 również w otoczeniu Pitagorasa była duża grupa kobiet, jednak ich wkład 

do pracy Pitagorasa nigdy nie został uznany; 

 w Europie średniowiecza uniwersytety pojawiają się w okolicach roku 

1000. W roku 1088 powstaje Uniwersytet Bolooski, na który kobiety nie 
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Czy rzeczywiście tak jest? Tak, jak nie brakuje dyskusji i argumentów 

przemawiających za potrzebą wzmocnienia udziału i roli kobiet 

w nauce, badaniach oraz gremiach decyzyjnych popartych rzeczywi-

stym ich obrazem „statystycznym” w tych środowiskach, tak z dru-

giej strony nie milkną słowa krytyki wobec coraz częściej podnoszo-

nego, niestety nadal traktowanego w sposób populistyczny hasła 

„gender mainstreaming”. 

                                                                                                                          

maja wstępu, arystokratki dopuszczone są jedynie do nieformalnego 

uczestnictwa w wielkich wydarzeniach celebrowanych na uczelni. Nie ma 

absolutnie żadnej edukacji kobiet; 

 podczas rewolucji naukowej w wieku XVI - XVII szczególnie w Niemczech 

kobiety zajmują się astronomią, co ciekawe, żadne z tych osiągnięd nie 

zostaje uznane. Odkrywają komety, ale tylko ich mężowie mogą wystę-

powad o uznanie wyników badao. Potem przychodzi oświecenie i wiek 

XVIII, który przyczynił się do ogromnego zaangażowania kobiet. Pojawia 

się pierwsza kobieta fizyk i filozof, Laura Bassi, zatrudniona jako wykła-

dowca uniwersytecki. Tymczasem mężczyźni tworzą, rozwijają się, publi-

kują; 

 w 1840 r. pierwsza kobieta dostaje dyplom uniwersytecki. Niedługo póź-

niej pojawia się wyższa szkoła adresowana do kobiet - London School of 

Medicine (1874 r.). Dalej kobiety idą jak burza, a wśród nich Maria Skło-

dowska-Curie; 

 rok 2005 rok – 50% wszystkich zatrudnionych na stanowiskach technicz-

nych naukowych w Wielkiej Brytanii stanowią kobiety.W bardzo krótkim 

okres czasu udało się zmniejszyd olbrzymi dystans oparty na wielowieko-

wej „tradycji”. 
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Eksperci oceniają, iż potencjał intelektualny kobiet jest imponujący. 

Jednak niewystarczający, pomimo sukcesywnego wzrostu, 

jest udział kobiet w twórczości technicznej, bo tylko ok. 15% zgło-

szeo wynalazków i wzorów użytkowych pochodzi od kobiet, a przy 

tym są one wyłącznymi twórczyniami albo współtwórczyniami tych 

rozwiązao. Eksperci UP RP stwierdzają, że ok. 17-18% udzielanych 

praw wyłącznych to są rozwiązania, które powstają z udziałem ko-

biet132. W 2009 roku na 7975 wniosków o przyznanie patentu zale-

dwie 1168, co stanowiło niespełna 15% ogółu zgłoszonych wnio-

sków pochodziło od kobiet133. 

WYZWANIA 

Organizowane masowo konferencje, seminaria oraz szereg innych 

spotkao poświęconych roli kobiet w nauce oraz korzyściom spo-

łeczno-gospodarczym dla rozwoju kraju wynikającym ze zwiększenia 

udziału kobiet zarówno w pracach naukowo-badawczych, 

jak i w gremiach decyzyjnych podnoszony był w roku 2010 już wie-

lokrotnie. W ramach tych spotkao sformułowani zarówno całą pale-

tę problemów jak i rekomendowanych kierunków działao. 

 

 

                                                           

132
 Kobiety - siłą nauki i biznesu – wyzwania [w:] : PAP - Nauka w Polsce. 

133
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 
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PROBLEMY: 

- w jaki sposób wykorzystad potencjał intelektualny kobiet dla 

potrzeb rozwoju gospodarczego
134

; 

- wybór efektywnych instrumentów prawnych, przełamanie 

barier psychologicznych i ekonomicznych oraz dobrze zor-

ganizowana aktywizacja zawodowa kobiet w obszarze na-

uki
135

; 

- umiejętnośd łączenia roli matki z pracą zawodową w nauce; 

- stworzenie sprzyjających warunków rozwoju kobiet na rów-

ni z rozwojem mężczyzn, szczególnie w kontekście pożąda-

nej wśród pracowników naukowych mobilności; 

CZAS NA ZMIANY: 

- wzrost udziału kobiet w życiu gospodarczym i naukowym136; 

- dla zburzenia barier warto zmieniad system stypendiów. Ta-

kie działania podjął resort nauki i szkolnictwa wyższego. 

Stypendia mają zapewnid zarówno kobietom, 

jak i mężczyznom, a także osobom o różnym statusie mate-

rialnym, równy dostęp do polskich uczelni wyższych. 75% 

funduszu stypendialnego ma zostad przeznaczone wyłącznie 

                                                           

134
 Kobiety - siłą nauki i biznesu – wyzwania [w:] PAP - Nauka w Polsce. 

135
 Ibidem. 

136
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 
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na pomoc socjalną. Dodatkowo wprowadzone zostaną spe-

cjalne stypendia dla studentek, które chcą w czasie studiów 

założyd rodzinę. Ministerstwo dąży do tego, aby kobiety w 

30% były reprezentowane w takich ciałach jak Rada Główna 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki137; 

- w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym znajdą 

się właściwe zapisy: m.in. w nowej Radzie Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz w Polskiej Komisji Akredytacyj-

nej co najmniej 30 procent miejsc zagwarantowano kobie-

tom. W ostatnim czasie weszły w życie trzy rozporządzenia 

MNiSW, które ułatwią kobietom-naukowcom godzenie 

obowiązków zawodowych z macierzyoskimi138; 

- aby nie stawiad młodych badaczy przed koniecznością wy-

boru: praca naukowa albo wychowywanie dzieci, niezbędne 

są zmiany systemowe w skali całego kraju – żłobki i przed-

szkola przyzakładowe (resort pracy już przygotował odpo-

wiednie zmiany w prawie), zajęcia pozalekcyjne w szkołach 

etc.139; 

- czas, w którym kobiety przebywają na urlopach macierzyo-

skich i wychowawczych, nie będzie już wliczany do okresu 

                                                           

137
 PAP - Nauka w Polsce (www.naukawpolsce.pap.pl). 

138
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 

139
 Ibidem. 

http://www.naukawpolsce.pap.pl/
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przewidzianego prawem na prowadzenie badao w ramach 

grantu badawczego; zostanie również uwzględniony przy 

rozdziale stypendiów i grantów naukowych. Do tej pory ba-

daczki, które przerwały karierę naukową po urodzeniu 

dziecka, często traciły szansę na uzyskanie grantu ba-

dawczego czy stypendium – decyzja o urlopie niejednokrot-

nie wiązała się z utratą stypendium. Nowe prawo umożliwi 

jego zawieszenie i wznowienie po powrocie do pełnej ak-

tywności zawodowej. Urlop macierzyoski nie będzie także 

wliczany do czasu, jaki jest przeznaczony na zrobienie dok-

toratu140; 

- nie dojdzie do zmian bez współpracy kobiet (i przychylnych 

im mężczyzn). Kreatywnośd kobiet jest ważna zwłaszcza dzi-

siaj, kiedy na kobiety i ich świat zwraca się szczególną uwa-

gę. Ale istnieje potrzeba stworzenia systemu, który wspie-

rałby kobiety, taką women network – światową sied ko-

biet141; 

                                                           

140
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 

141
 Mi-Young Han ze Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców 

i Przedsiębiorców *w:+ Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i 

naukowego, FA 06/2010 (http://forumakademickie.pl). 
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- potrzebny jest międzynarodowy foresight kobiet142; 

- aby osiągnąd zrównoważony rozwój, Polska musi odpowie-

dzied na pytanie, jak wykorzystad twórczy potencjał ko-

biet143; 

ARGUMENTY PRZEMAWIAJAJĄCE ZA POTRZEBĄ ZMIAN 

Badania dowodzą, że równouprawnienie płci zwiększa efektywnośd 

i konkurencyjnośd przedsiębiorstw oraz instytucji. Firmy z większym 

udziałem kobiet na wyższych szczeblach kierowniczych 

i w zespołach decyzyjnych mają lepsze wyniki finansowe 

i wygrywają w innowacyjnej konkurencji. Rzeczywiście, niedawna 

recesja pokazała, że homogenicznośd zarządów spółek nie sprzyja 

wychodzeniu z kryzysu, że w trudnych sytuacjach lepiej radzą sobie 

firmy z kobietami w składzie144. Wprowadzanie parytetów jest in-

strumentem przyspieszającym proces, który tak czy inaczej musi się 

dokonad nie tylko w Polsce, ale całej UE145. 

                                                           

142
 prof. Okoo-Horodyoska z Uniwersytetu Jagiellooskiego *w:+ Forum Akademickie. 

Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 06/2010 

(http://forumakademickie.pl). 

143
 Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 

144
 Ibidem 

145
 dr Henryka Bochniarz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewia-

tan *w:+ Forum Akademickie. Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 

06/2010 (http://forumakademickie.pl). 
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Eksperci od innowacyjnej polityki coraz mocniej akcentują znaczenie 

twórczego potencjału intelektualnego kobiet dla gospodarki opartej 

na wiedzy. Są zgodni, że warunkiem wykorzystania tego potencjału 

w nowoczesnej gospodarce jest skuteczna i spójna polityka pao-

stwa, obejmująca zarówno kwestie kształcenia i wykorzystywania 

zdobytych przez kobiety kwalifikacji, jak i wsparcie finansowo-

doradcze przedsiębiorczości kobiet - zarówno w nauce, jak i w biz-

nesie. Dopiero takie działania, w połączeniu z polityką socjalną 

uwzględniającą godzenie przez kobiety różnych ról społecznych, 

mogą przynieśd korzystne zmiany i widoczne efekty w procesach 

wzrostu gospodarczego. Gospodarka, która stoi przed wyzwaniem 

nowoczesności, innowacyjności i konkurencyjności, nie może mar-

notrawid potencjału intelektualnego, jakim realnie dysponują kobie-

ty. Zdaniem specjalistów, istnieje potrzeba dalszej dyskusji, wymia-

ny doświadczeo i dobrych wzorców działania. Wskazują oni również 

na potrzebę podejmowania działao mających na celu uświadamia-

nie kobiet, że ich kreatywnośd i innowacyjnośd daje im szansę na 

własny rozwój, ciekawe życie i satysfakcję osobistą – zawodową 

i materialną146. W Polsce nie doszłoby do przemian, gdyby nie kre-

atywnośd i innowacyjnośd kobiet147. 

                                                           

146
 Siwioska J., Innowacja jest kobietą, na podstawie artykułów: Dlaczego uderzono 

w dzwon na GPW?oraz Jest nas coraz więcej *w:+ Kwartalnik Urzędu Patentowego 

RP, nr 2/2010r. [w:] www.pi.gov.pl. 

147
 Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieokowska *w:+ Forum Akademickie. 

Portal środowiska akademickiego i naukowego, FA 06/2010 

(http://forumakademickie.pl). 
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Doświadczenia wielu paostw o rozwiniętej gospodarce, reprezentu-

jącej wysoki poziom technologiczny, wskazują, że bez odpowiednie-

go wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w nauce i biz-

nesie trudno będzie osiągnąd w Polsce istotnie większy przyrost 

PKB, który warunkuje w dużym stopniu ogólny poziom dobrobytu 

całego społeczeostwa.148 

Bariery systemowe ograniczające wykorzystanie przez polskie ko-

biety potencjału intelektualnego widoczne są m.in. w relatywnie 

niskiej liczbie zgłoszeo patentowych (jedynie ok. 15% ogółu zgło-

szeo), których autorkami są polskie wynalazczynie. Stoi to 

w dysproporcji z bardzo wysoką liczbą absolwentek studiów wyż-

szych, oraz kobiet będących pracownikami naukowymi (ok. 50% 

ogółu kadry akademickiej), a także z wysoką liczbą kobiet zdobywa-

jących stopieo doktora (ponad 40% doktoratów uzyskują kobiety). 

Tak wysoki stopieo scholaryzacji kobiet w porównaniu z niewielką 

liczbą zgłoszeo patentowych dokonywanych przez kobiety świadczy 

o barierach w dostępie do źródeł finansowania prac badawczo-

rozwojowych. Nierównośd w zakresie możliwości rozwoju kariery 

naukowej potwierdzają dostępne statystyki pokazujące np., że ok. 

65% stypendiów naukowych otrzymują w Polsce mężczyźni.149 

Te zjawiska powiązane są także z nieliczną reprezentacją kobiet 

na wyższych stanowiskach umożliwiających podejmowanie kluczo-

wych decyzji zasadniczo wpływających na funkcjonowanie instytu-

                                                           

148
 Urząd Patentowy RP (www.uprp.pl). 

149
 Ibidem. 
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cji, organizacji i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie kobietom rów-

nego dostępu do wszystkich szczebli kariery zawodowej 

w obszarach nauki i biznesu stanowi więc obecnie jeden 

z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania gospo-

darki opartej na wiedzy oraz zwiększenia innowacyjności 

i konkurencyjności150. 

PODSUMIWANIE 

Nie powinno się wprowadzad parytetów ze względu na płed, 

ale należy tworzyd warunki do udziału kobiet w rzeczywistej konku-

rencji zawodowej i naukowej w oparciu o kryteria merytoryczne. 

Bezsprzecznym jest, iż istnieje w Polsce potrzeba podjęcia szerokiej 

dyskusji publicznej na temat istotnej roli kobiet w procesach warun-

kujących wzrost gospodarczy. Jest to szczególnie widoczna na tle 

osiągnięd wielu rozwiniętych krajów europejskich, które prowadzą 

skuteczną i spójną politykę, ukierunkowaną na wykorzystanie kre-

atywnego potencjału kobiet, biorących aktywny udział w życiu spo-

łeczno-gospodarczym, a przede wszystkim działających w sferze 

nauki i przedsiębiorczości151. To jednak wymaga nieco innego po-

dejścia, niż to, jakie jest dziś w Polsce praktykowane. 

                                                           

150
 Urząd Patentowy RP (www.uprp.pl). 

151
 Siwioska J., Innowacja jest kobietą, na podstawie artykułów: Dlaczego uderzono 

w dzwon na GPW? oraz Jest nas coraz więcej *w:+ Kwartalnik Urzędu Patentowego 

RP, nr 2/2010r. *w:+ www.pi.gov.pl *za:+ Taukert A., rzecznik prasowy Urzędu Pa-

tentowego RP. 
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PRAWNE UREGULOWANIA TWORZENIA PRZEDSIĘ-

BIORSTW SPIN-OFF I SPIN-OUT 

DR TADEUSZ BRANECKI 

 

Przedsiębiorczośd akademicka w Polsce przeżywa ostatnimi czasy 

duży rozwój. Pod tym pojęciem kryją się różnorakie formy podej-

mowania działalności gospodarczej przez członków środowiska aka-

demickiego (studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy nauko-

wi). Tak sformułowaną definicję przedsiębiorczości sensu largo 

można zawęzid do tworzenia przez członków społeczności akade-

mickiej nowych przedsiębiorstw (definicja sensu stricto). Tworzone 

w ten sposób przedsiębiorstwa przyjmują dwojaką postad: 

- spin-out: nowotworzona firma jest zasadniczo niezależna od 

uczelni i posiada swoje własne źródła finansowania, 

- spin-off: utworzona firma jest zależna od jednostki macie-

rzystej (uczelni) w sposób finansowy, prawny, formalny itp. 

Oba ww. przedsiębiorstwa tworzone są w ściśle określonym celu, 

którym jest komercjalizacja wiedzy (innowacyjnych pomysłów) 

lub technologii. Komercjalizacja ta może przybrad trojaką postad: 

- udzielenia licencji, 

- sprzedaży wynalazku (patentu, technologii), 

- założenia działalności gospodarczej. 

W dalszej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie jedna 

z ww. form komercjalizacji, a mianowicie założenie działalności go-
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spodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej przez szkoły 

wyższe dopuszcza art. 4 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym
152

 

stanowiący, że uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, 

w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wy-

ników badao i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie 

idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie dzia-

łalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od 

działalności, o której mowa w art. 13 i 14
153

 tej ustawy. Zakres 

i formę prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnię okre-

śla jej statut. 

Szczegółowe zasady rejestracji i prowadzenia działalności gospodar-

czej (nie tylko w zakresie przedsiębiorczości akademickiej) reguluje 

ustawa z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodar-

czej
154

 oraz utrzymane przez nią w mocy art. 7a-7i ustawy z dnia 19 

listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej
155

. Artykuł dru-

gie przedmiotowej ustawy podaje definicję działalności gospodar-

czej, która jest zarobkowa działalnośd wytwórcza, budowlana, han-

                                                           

152
 Ustawa z dnia 27 lipca r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.) 

153 
Artykuły te wymieniają podstawowe zadania uczelni takie, jak: kształcenie 

i wychowywanie studentów, prowadzenie badao naukowych i prac rozwojowych, 

świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowa-

dzenie domów i stołówek studenckich 

154 
Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) 

155 
Tracą one moc z dnia 1 lipca 2011r. 
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dlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 

kopalin ze złóż, a także działalnośd zawodowa, wykonywana w spo-

sób zorganizowany i ciągły. Z kolei art. 4 mówi, kto jest uważany 

za przedsiębiorcę: 

 osoby fizyczne, 

 osoby prawne, 

 jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, któ-

rym odrębne ustawy przyznają zdolnośd prawną - wykonu-

jące we własnym imieniu działalnośd gospodarczą. 

Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cy-

wilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności go-

spodarczej. 

Ustawa uzależnia podjęcie działalności gospodarczej przez przed-

siębiorcę od uzyskania wpisu do (art. 14 ust. 1):rejestru przedsię-

biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby prawne 

i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ewidencji 

działalności gospodarczej – osoby fizyczne. Krajowy Rejestr Sądowy 

(KRS) jest rejestrem prowadzonym w systemie informatycznym 

przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właści-

wością obszar województwa lub jego częśd.
156

 Składa się z rejestru: 

 przedsiębiorców, 

                                                           

156
 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) 
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 stowarzyszeo, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 

 dłużników niewypłacalnych. 

Zadaniem zleconym dla gmin jest wykonywanie czynności związa-

nych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających 

na zapewnieniu zainteresowanym: 

a)  wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

b) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożli-

wiających rejestrację spółek jawnych, 

c) dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania 

oraz o właściwośd miejscowej sądów rejestrowych. 

Wpis do KRS dokonywany jest na wniosek – chyba, że przepis szcze-

gólny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis składa się na urzę-

dowym formularzu:
157

 

KRS-W1: spółka jawna, partnerska, komandytowa; 

KRS-W2: spółka komandytowo-akcyjna; 

KRS-W3: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

                                                           

157
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie 

określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego rejestru 

Sadowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 z 

późn. zm.) 
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KRS-W4: spółka akcyjna; 

KRS-W5: spółdzielnia; 

KRS-W6: przedsiębiorstwo paostwowe, jednostka badawczo-

rozwojowa; 

KRS-W7: przedsiębiorstwo zagraniczne; 

KRS-W8: towarzystwo ubezpieczeo wzajemnych; 

KRS-W9: fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne lub 

zawodowe podejmujące działalnośd gospodarczą, wraz 

z załącznikami: 

KRS-WG: emisje akcji, 

KRS-WH: sposób powstania podmiotu, 

KRS-WJ: reprezentant podmiotu zagranicznego, 

KRS-WK: organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezento-

wania spółki, 

KRS-WL: prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa 

paostwowego, jednostki badawczo-rozwojowej, 

KRS-WM: przedmiot działalności. 

Do wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców dołącza się ponad-

to: 

 uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub 

upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób 
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upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub 

prokurenta, 

 wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmio-

tów gospodarki narodowej (REGON), 

 zgłoszenie płatnika składek (druk ZPA), 

 zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne wraz 

ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania 

wpisu, odpowiednio do: 

a) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przed-

siębiorca ma siedzibę oraz 

b) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego  

wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem 

o dokonaniu wpisu. 

Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru identyfi-

kacji podatkowej (NIP) sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika 

składek do właściwej jednostki terenowej ZUS. Technicznie, wpis 

do KRS polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego da-

nych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie 

po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwila zamieszczenia da-

nych w KRS. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później 

niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. W razie stwierdzenia, 

że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenia jest 
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obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, 

sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając 

dodatkowy 7-dniowy termin. 

Wpis do KRS podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądo-

wym i Gospodarczym. Podmioty wpisane do rejestru są obowiązane 

umieszczad w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie 

swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące 

dane: 

 firmę lub nazwę, 

 oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, 

 siedzibę i adres, 

 numer NIP, 

 oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane 

są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w KRS. 

Jak wspomniano wcześniej, przedsiębiorcy będący osobami fizycz-

nymi podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, 

którą prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsię-

biorcy,
158

 jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Ewidencja ta jest jawna, a wniosek o wpis nie podlega opłacie. Or-

ganem ewidencyjnym dokonującym przedmiotowego wpisu jest 

                                                           

158 Miejscem zamieszkania jest miejscowośd, w której przebywa przedsię-

biorca z zamiarem stałego pobytu – art. 7a ustawy Prawo działalności gospodarczej 
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wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zgłoszenie o dokonanie wpi-

su do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierad: 

 oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny 

PESEL, o ile taki posiada, 

 oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, 

a jeżeli stale wykonuje działalnośd poza miejscem zamiesz-

kania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu 

głównego, oddziału lub innego miejsca, 

 określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodar-

czej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 

 wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, 

o ile przedsiębiorca posiada. 

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności go-

spodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku 

i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Wniosek 

o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: 

 wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego pod-

miotów gospodarki narodowej (REGON), 
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 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, 

o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników,
159

 

 zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany 

w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeo społecz-

nych,
160

 

 zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 

społecznego rolników w rozumieniu przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników.
161

 

 Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodar-

czej organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła nie-

zwłocznie do wskazanego przez przedsiębiorcę: 

 naczelnika urzędu skarbowego, 

 właściwego urzędu statystycznego, 

 właściwej jednostki terenowej ZUS albo centrali KRUS. 

Wniosek o wpis przedsiębiorca może: 

a) złożyd osobiście w organie ewidencyjnym, 

                                                           

159 Ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji po-

datników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) 

160
 Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. 

U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 

161
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) 
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b) przesład listem poleconym na adres właściwego urzędu gminy 

(własnoręcznośd podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz), 

c) przesład w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza 

dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy (winien byd pod-

pisany podpisem elektronicznym). 

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji 

jest obowiązany umieszczad w oświadczeniach pisemnych, skiero-

wanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób 

i organów numer NIP oraz posługiwad się tym numerem w obrocie 

prawnym i gospodarczym. Ponadto jeśli oferuje on towary lub usłu-

gi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległośd za pośred-

nictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych 

lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofer-

cie co najmniej następujących danych: 

 firmy przedsiębiorcy, 

 numeru NIP, 

 siedziby i adresu przedsiębiorcy. 

W 2011 roku rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzid ją bę-

dzie w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds. gospo-

darki, a jej zadaniem będzie: 

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fi-

zycznymi,  

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach i innych 

podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, 
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3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych 

przez Centralną Informację KRS, 

4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów 

w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. 

Wnioski o wpis do CEIDG przekazywane będą za pośrednictwem 

formularzy elektronicznych umieszczonych: 

a) na stronie internetowej CEIDG, 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego ds. go-

spodarki, 

c) na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. 

Możliwe będzie także złożenie przedmiotowego wniosku listem 

poleconym lub osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie 

gminy. 

Uzyskanie wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 

to zasadniczy etap zakładania działalności gospodarczej. Kolejnymi 

będą wspomniane już wcześniej zgłoszenia do ZUS (płatnik składek) 

i urzędu skarbowego (numer NIP). Osoba rozpoczynająca działal-

nośd gospodarczą jest zobowiązana do zgłoszenia siebie i osób za-

trudnionych do ubezpieczeo społecznych i zdrowotnego (druk ZUS 

ZUA) – w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia podlegania ubez-

pieczeniom. Ponadto, przedsiębiorca jako płatnik składek ma obo-

wiązek składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych (imienne 

raporty miesięczne ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Możliwe jest sko-

rzystanie przez nowo utworzonego przedsiębiorcę z możliwości 

opłacania składek na preferencyjnych zasadach po spełnieniu na-
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stępujących warunków: nie prowadzi lub w ciągu ostatnich 60 mie-

sięcy kalendarzowych nie prowadził pozarolniczej działalności go-

spodarczej, nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, 

na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym 

lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosun-

ku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących 

w zakres wykonywanej działalności. Z preferencji przedsiębiorca 

korzysta w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia 

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. 

Najpóźniej przed dniem wykonania pierwszej czynności,
162

 która 

podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)
163

 

przedsiębiorca zobowiązany jest złożyd w urzędzie skarbowym zgło-

szenie rejestracyjne VAT-R. Z podatku VAT zwolnieni są podatnicy: 

a) wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku, 

b) rozpoczynający wykonywanie czynności, które podlegają opodat-

kowaniu w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez 

podatnika łączna wartośd sprzedaży nie przekroczy, w proporcji 

do okresu prowadzonej w roku podatkowym działalności gospodar-

czej kwoty 100 000 złotych. 

Wspomnied należy, że usługi prawnicze i w zakresie doradztwa 

nie uprawniają do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT. Po-

                                                           

162
 Opodatkowaniu podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 

163
 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 535 z późn. zm.) 
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nadto, rozpoczynając działalnośd gospodarczą przedsiębiorca wi-

nien wybrad formę opodatkowania. W przypadku osób prawnych, 

spółek kapitałowych w organizacji i jednostek organizacyjnych nie 

mających osobowości prawnej, kwestię opodatkowania reguluje 

ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (CIT).
164

 Podstawę opodatkowania stanowi dochód, 

a podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

W przypadku osób fizycznych, jako podatnicy mogą skorzystad 

z czterech form opodatkowania (podstawę stanowi dochód): 

 opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek obliczany 

jest wg skali podatkowej;
165

 

 podatek liniowy – jednolita 19% stawka podatkowa; 

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

 karta podatkowa. 

W trzech przypadkach (poza zasadami ogólnymi opodatkowania) 

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyd pi-

semnie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego do dnia 20 

                                                           

164
 Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) 

165 
W 2009 i 2010 roku funkcjonują dwie stawki podatku: 

1) dla podatników o rocznym dochodzie do kwoty 85 528 zł podatek wynosi 18% 

minus 556,02 zł; 

2) dla podatników o rocznym dochodzie powyżej 85 528 zł podatek wynosi 14 

839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 
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stycznia roku podatkowego. Raz złożony wniosek jest skuteczny na 

lata następne. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku 

podatkowego oświadczenie należy złożyd do dnia poprzedzającego 

dzieo rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzy-

skania pierwszego przychodu. 

Podsumowując proces zakładania rejestracji działalności gospodar-

czej, należy wspomnied także o otwarciu rachunku bankowego 

przez przedsiębiorcę. Jest on niezbędny w rozliczeniach z urzędem 

skarbowym i ZUS, a ponadto dokonywanie lub przyjmowanie płat-

ności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następu-

je za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każ-

dym przypadku, gdy: 

 strona transakcji, z której wynika płatnośd, jest inny przed-

siębiorca oraz 

 jednorazowa wartośd transakcji, bez względu na liczbę wy-

nikających z niej płatności, przekracza równowartośd 15 000 

euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut ob-

cych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca po-

przedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościo-

wo-kredytowej (SKOK) może realizowad powyższy obowiązek 

za pośrednictwem rachunku w tej kasie. Ponadto, w praktyce dzia-

łania przedsiębiorca winien posiadad i posługiwad się pieczątką fir-

mową, w której znaleźd się powinny: pełna nazwa formy, adres, NIP 

i REGON. 



148 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej 

 

 

WSSMiKS w Chełmie | 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102, www.wssm.pl  

PODSTAWY PRAWNE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GO-

SPODARCZEJ 

MGR MONIKA EFIR 166 

 

I. DEFINICJA 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej: 

1. Działalnośd gospodarcza 

- jest to działalnośd wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa 

oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów natural-

nych, wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły i w celach za-

robkowych. 

2. Przedsiębiorcą 

- jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie 

będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowośd prawną, 

prowadząca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą lub za-

wodową. 

                                                           

166
 Aplikant radcowski. 
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Przedsiębiorca może podjąd działalnośd gospodarczą po uzyskaniu 

wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do rejestru przed-

siębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka kapitałowa 

w organizacji może podjąd działalnośd gospodarczą przed uzyska-

niem wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

II. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lokalne okienko przedsiębiorczości - dotyczy przedsiębiorców in-

dywidualnych i wspólników spółki cywilnej. Ewidencja działalności 

gospodarczej jest jawna i dane w niej zawarte nie podlegają ustawie 

o ochronie danych osobowych. W dniu 31 marca 2009 r. weszło 

w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospo-

darczej. Rozporządzenie wprowadza tzw. "jedno okienko", 

co oznacza, że osoby fizyczne składające wniosek o wpis do ewiden-

cji gospodarczej mogą razem z nim w jednym urzędzie na jednym 

formularzu złożyd zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego 

oraz naczelnika urzędu skarbowego. Rozporządzenie jest aktem 

wykonawczym do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działal-

ności gospodarczej. 

Zgodnie z Ustawą dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego 

przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego 

urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo 

Centrali KRUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji dzia-

łalności gospodarczej. 
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Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w myśl 

Ustawy może zostad złożony: 

 jako formularz papierowy wniesiony osobiście przez wnio-

skodawcę; 

 jako formularz papierowy przesłany listem poleconym 

z podpisem notarialnie poświadczonym;  

 drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostęp-

nego na stronie internetowej urzędu gminy - jeżeli wniosek 

o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie został 

podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawia-

damia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wnio-

sku, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia 

wniosku lub wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej (dniem złożenia wniosku jest dzieo, 

w którym przedsiębiorca wniosek podpisał). Ministerstwo 

Gospodarki zamieściło nawet na stronie internetowej 

www.mg.gov.pl film prezentujący sposób wypełniania elek-

tronicznej wersji wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej. Film dotyczy wniosku o wpis nowego przed-

siębiorcy, zawiera jednak także informacje użyteczne dla 

przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpi-

su, zawieszenie, zakooczenie działalności gospodarczej. 

Koncepcja „Jednego okienka” zakłada, że osoby, które zamierzają 

założyd działalnośd gospodarczą, muszą złożyd w Urzędzie Gminy 

jeden wniosek EDG – 1. Wniosek ten jest jednocześnie: 

 wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

(Urząd Gminy); 
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 wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego pod-

miotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystycz-

ny); 

 zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, 

o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbo-

wy); 

 zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany 

w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeo społecz-

nych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu 

ubezpieczenia społecznego (ZUS). 

Ponadto, formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności go-

spodarczej stanowi także: 

 wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalno-

ści gospodarczej; 

 wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodar-

czej; 

 wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodar-

czej; 

 zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) 

działalności gospodarczej. 

Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej oraz wniosek 

o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione 

z opłaty. Osoby, które nie będą chciały sprawdzid osobiście jak dzia-

ła zasada jednego okienka, mogą umocowad do tego pełnomocnika. 

Jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, należy dołączyd 
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do niego pełnomocnictwo ogólne, które zostanie wysłane wraz 

z dokumentami do wszystkich urzędów. 

Wniosek może złożyd osobiście wnioskodawca lub osoba posiadają-

ca pisemne pełnomocnictwo oraz za pośrednictwem poczty (wów-

czas wniosek musi byd opatrzony własnoręcznym podpisem wnio-

skodawcy, którego własnoręcznośd poświadczona jest przez nota-

riusza - art. 7b ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia-

łalności gospodarczej) na adres : 

Wydział Spraw Administracyjnych 

20-069 Lublin 

ul. Leszczyoskiego 20, pokój nr 607 (VI piętro). 

Bardzo ważną kwestią jest wejście w życie ustawy z dnia 1 lipca 

2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Ustawa ta weszła 

w życie z dniem 24 sierpnia 2005r. Dla przedsiębiorców, którzy roz-

poczynają działalnośd obowiązują stawki ulgowe, uzależnione od 

płacy minimalnej. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2010 płacy 

minimalnej, wzrosły też składki ZUS, które zapłacid muszą „nowi 

przedsiębiorcy”. Przez pierwsze 24 miesiące działalności mogą oni 

płacid składki ZUS naliczane od obniżonego wymiaru. 

Podstawa wymiaru w 2010 roku to 395,10 zł (30% kwoty minimal-

nego wynagrodzenia w 2010 r.) 

Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą zobowiązani 

są do opłacenia składek ZUS za określony miesiąc do 10 dnia mie-

siąca następnego, jeżeli opłacają je tylko za siebie. Jeżeli opłacają 
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ZUS za siebie i pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego 

po miesiącu składkowym. Ulga dla nowych przedsiębiorców przy-

sługuje przedsiębiorcom, którzy: 

1. Rozpoczęli działalnośd po 23 sierpnia 2005 roku, kiedy weszła 

w życie ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych, obniżająca 

podstawę dla nowych firm. 

2. Nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzo-

wych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodar-

czej nie prowadziły pozarolniczej działalności, 

3. Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego praco-

dawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności go-

spodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wyko-

nywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy 

czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodar-

czej. 

Przedsiębiorcy mogą zadeklarowad wyższą kwotę podstawy wymia-

ru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe 

i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu. 

KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokony-

wanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną dzia-

łalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku ban-

kowego przedsiębiorcy. Dokumenty potrzebne do okazania w ban-

ku: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej, zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON, 
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w niektórych bankach również pieczęd firmowa. Nie ma ustawowe-

go obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce 

większośd urzędów jej wymaga. Należy umieścid na niej dane, takie 

jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON. 

PIP I SANEPID 

Rejestracja firmy wiąże się także z obowiązkami dotyczącymi higie-

ny w miejscu pracy. W przypadku zatrudnienia pracowników 

w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy za-

wiadomid na piśmie Paostwową Inspekcję Pracy (PIP) i Sanepid 

o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Bez opłat. 

Wzory druków znajdują się na stronach internetowych instytucji. 

Potrzebne druki dostępne są na stronach Wojewódzkich Stacji Sani-

tarno Epidemiologicznych oraz www.pip.gov.pl. 

KONCESJE, DZIAŁALNOŚD REGULOWANA, LICENCJE 

Do najważniejszych ograniczeo swobody działalności gospodarczej 

należy zaliczyd wymóg posiadania koncesji lub zezwolenia. 

Dziedziny wymagające uzyskania koncesji: 

 poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywa-

nie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie sub-

stancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym 

w podziemnych wyrobiskach górniczych; 

 wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią 

i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym; 
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 wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, 

dystrybucja i obrót paliwami i energią; 

 ochrona osób i mienia; 

 rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; 

 przewozy lotnicze. 

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub 

ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu 

na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania 

koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywad wyjątki – 

dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radio-

wych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radio-

fonii i Telewizji. 

Dziedziny należące do działalności regulowanej: 

 wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytuso-

wych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu 

etylowego; 

 przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej praco-

dawców o czasowym okresie przechowywania; 

 usługi detektywistyczne; 

 organizowanie wyścigów konnych; 

 prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidual-

nej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki 

lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe leka-

rzy i lekarzy dentystów; 

 prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położ-

nych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, 
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położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, 

a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych; 

 konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin; 

 obrót materiałem siewnym; 

 wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów; 

 prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psy-

chologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. 

Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców 

przewożących towary niebezpieczne; 

 działalnośd pocztowa nie wymagająca zezwolenia; 

 prowadzenie stacji kontroli pojazdów; 

 organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sporto-

wego; 

 działalnośd telekomunikacyjna; 

 organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na 

zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legity-

mujących się stosownym wpisem na listę); świadczeniu 

usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane 

przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, polowania za granicą; 

 prowadzenie kantoru; 

 prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składo-

wego). 

Dziedziny wymagające uzyskania licencji: 

1. Zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami; 
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2. Podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wy-

konywanie przewozów Kolejowych osób lub rzeczy oraz udostęp-

niania pojazdów trakcyjnych; 

3. Prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, 

instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia 

za środki publiczne. 

Wykonywanie niektórych zawodów, jak np.: adwokat, radca praw-

ny, biegły rewident, doradca podatkowy oraz usługowe prowadze-

nie ksiąg rachunkowych wymaga wpisu na listę podmiotów upraw-

nionych do wykonywania określonego zawodu. 

III. REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAJOWYM REJESTRZE 

SĄDOWYM 

W rozumieniu art. 36 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

przedsiębiorcami są: 

- osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą (w tym 

wspólnicy spółek cywilnych); 

- spółki jawne; 

- spółki partnerskie; 

- spółki komandytowe; 

- spółki komandytowo-akcyjne; 

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

- spółki akcyjne; 

- spółdzielnie; 

- przedsiębiorstwa paostwowe; 

- jednostki badawczo-rozwojowe; 
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- przedsiębiorcy zagraniczni (art. 91 Ustawy Prawo działalno-

ści gospodarczej); 

- towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych; 

- inne osoby prawne, np. fundacje, stowarzyszenia; 

- oddziały przedsiębiorców zagranicznych; 

- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeo. 

W porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą – 

nie został wprowadzony jednolity wzór wniosku. Oznacza to, 

że dokonując wpisu lub zmiany, do wniosku do KRS należy załączyd 

wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji pod-

miotu. Ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest to, że wszystkie ww. 

wnioski, podobnie jak przy jednoosobowej działalności gospodar-

czej - można złożyd w jednym okienku. 

IV. DOFINANSOWANIE W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZ-

ROBOCIU 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów, które 

będą realizowane w Polsce do 2013 roku. Większośd pieniędzy po-

chodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. To właśnie pocho-

dzenie określa charakter tych pieniędzy i całego programu. Więk-

szośd funduszy zostanie przekazana w ramach działao, których pod-

stawowym celem jest rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziała-

nie bezrobociu. 

Do osób poszukujących źródeł finansowania ich działalności gospo-

darczej skierowany jest Działanie 6.2 PO KL. Wśród kilku prioryte-

tów tego działania znalazły się takie jak projekty skierowane na 

wsparcie osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą 
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i projekty skierowane na promocję przedsiębiorczości, samozatrud-

nienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsię-

biorczości. Na wsparcie z PO KL 6.2 liczyd mogą tylko osoby, które 

nie korzystały z pomocy funduszy z powiatowych urzędów pracy na 

założenie własnej firmy. Nie wolno też założyd działalności wcze-

śniej, niż po przyjęciu wniosku. Oznacza to, że przez dobrych kilka 

miesięcy, przez które pisad będziemy (i zmieniad po uwagach komi-

sji) biznesplan, przedsiębiorca będzie działał na rynku bez niczyjej 

pomocy, generując jednak koszty. Zwykle raz do roku instytucja 

pośrednicząca organizuje konkurs wniosków. Niezwykle ważne jest 

trzymanie ręki na pulsie i kontrolowanie harmonogramu ogłaszania 

konkursów na poszczególne działania PO KL w danym wojewódz-

twie. Informacji należy szukad w instytucjach pośredniczących (dla 

działania 6.2 są nimi zwykle urzędy marszałkowskie) lub instytucjach 

pośredniczących II stopnia (to zwykle Wojewódzkie Urzędy Pracy). 

Preferowane przy wyborze wniosków zakwalifikowanych do dotacji 

są osoby młode, wchodzące na rynek pracy (do 25 roku życia), jako 

te, dla których odnalezienie się na rynku pracy jest niezwykle trud-

ne. Podobna sytuacji dotyczy matek samotnie wychowujących dzie-

ci i wracających na rynek pracy po okresie macierzyostwa. Preferen-

cje dotyczą także osób starszych, w wieku plus 45 lat, niepełno-

sprawnych, a także mieszkaoców obszarów wiejskich. Ostatnią gru-

pą społeczną, „uprzywilejowaną” w przydzielaniu wniosków są dłu-

gotrwale, czyli powyżej roku, bezrobotni. 

V. CIEKAWOSTKI 

Od 20 września 2009r. przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracow-

ników może zawiesid wykonywanie działalności gospodarczej na 



160 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej 

 

 

WSSMiKS w Chełmie | 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102, www.wssm.pl  

okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku gdy działalnośd 

gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej zawieszenie 

działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawie-

szenia przez wszystkich wspólników spółki. Zawieszenie wykonywa-

nia działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy 

złożony na piśmie właściwemu organowi ewidencyjnemu (Burmi-

strzowi Miasta lub właściwemu sądowi rejestrowemu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym). Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest 

dołączyd załącznik, którym jest oświadczenie o niezatrudnianiu pra-

cowników. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności go-

spodarczej jest zwolniony z opłaty. W okresie zawieszenia wykony-

wania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykony-

wad działalności gospodarczej i osiągad bieżących przychodów 

z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Na bazie obowiązujących przepisów, nie jest możliwe skorzystanie 

z instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dla 

zawieszenia jednego rodzaju działalności gospodarczej, albo zawie-

szenia wykonywania działalności gospodarczej wykonywanej jako 

wspólnik spółki cywilnej wyłącznie w ramach jednej ze spółek. Wo-

bec powyższego, jeżeli przedsiębiorca jest wspólnikiem w ramach 

kilku spółek cywilnych, to zawieszenie przez tego przedsiębiorcę, 

wykonywania działalności gospodarczej skutkuje koniecznością za-

wieszenia wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich 

spółkach. 

Natomiast konsekwencją zawieszenia wykonywania działalności 

przez jednego ze wspólników będzie koniecznośd zawieszenia wy-

konywania działalności gospodarczej także przez wszystkich wspól-

ników spółek, w których uczestniczy wspólnik zawieszający wyko-
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nywanie działalności gospodarczej. Niedopuszczalne jest wskazane 

przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu daty rozpoczęcia zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej wcześniejszej niż data zło-

żenia tego zgłoszenia. 

Z kolei wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nastę-

puje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu or-

ganowi ewidencyjnemu ( Burmistrzowi Miasta lub właściwemu są-

dowi rejestrowemu w Krajowym Rejestrze Sądowym). Wnio-

sek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest 

zwolniony z opłaty. Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095,z pozn. zm.) tylko przedsiębiorca niezatrudniający 

pracowników może zawiesid wykonywanie działalności gospodar-

czej. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej uwarun-

kowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w tym zakresie. Zgło-

szenie także powinno zostad złożone przed upływem okresu, na jaki 

przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powi-

nien wskazad datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania dzia-

łalności gospodarczej. Data wznowienia nie może byd wcześniejsza, 

niż data złożenia wniosku. Nie może byd także wskazana po upływie 

maksymalnego okresu, na jaki może zostad zawieszone wykonywa-

nie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

Brak zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej przed upływem 24 miesięcy skutkowad będzie wykre-

śleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej. 
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WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

Jest uczelnią niepubliczną, której Założycielem 

i Rektorem jest dr Michał Gołoś. 

Uczelnia utworzona została w roku 2004 na mocy 

Decyzji DSW-3-4001-578/TT/04 i wpisana 

do Rejestru Niepaostwowych Uczelni Zawodo-

wych pod nr 155. 

 

Studia I stopnia (licencjackie) 

Kierunek POLITOLOGIA specjalności:  

 Polityka obsługi ruchu granicznego  

 Zarządzanie projektami Unii Europejskiej  

 Polityka samorządowa i administracja 

 Polityka bezpieczeostwa paostwa  

 Media i komunikowanie społeczne  

 Polityka obsługi ruchu turystycznego 

Studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie) 

Kierunek POLITOLOGIA specjalności: 

 Polityka transgraniczna 

 Komunikacja społeczna 

 Samorząd terytorialny i polityka kadrowa 
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Studia podyplomowe: 

Zarządzanie projektami UE167 

 

Więcej informacji można uzyskad bezpośrednio w Uczelni, telefo-

nicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102 

tel. 082 560 40 50 

http://www.wssm.pl, e-maul: poczta@wssm.pl 

 

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk 

Społecznych. 

Misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy, poszukiwanie prawdy, 

formowanie umysłów młodzieży w duchu odpowiedzialności 

za przyszłośd jednostki w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. 

Czując się odpowiedzialną za budowanie nowoczesnego społeczeo-

stwa, Uczelnia podejmuje nowe wyzwania poprzez wysoką jakośd 

kształcenia i przedstawia właściwą ofertę edukacyjną, która jest 

wrażliwa na zmieniające się wymogi rynku pracy. 

                                                           

167
 W WSSMiKS zrealizowane zostały już dwie edycje tego typu studiów, trzecia 

dobiega kooca. 
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Cele strategiczne:  

 sprawny system edukacyjny dostosowany do potrzeb go-

spodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich, 

 bogata i atrakcyjna oferta edukacyjna, zwiększająca atrak-

cyjnośd na rynku pracy, minimalizująca bezrobocie 

i poczucie wykluczenia społecznego, 

 mocna i stabilna kadra naukowo-dydaktyczna, 

 podnoszenie jakości studiów licencjackich i uruchomienie 

studiów magisterskich uzupełniających, 

 efektywna współpraca z instytucjami administracji publicz-

nej i samorządowej w celu rozwoju kadr dla potrzeb regio-

nu. 

Uczelnia włączyła się w proces współpracy międzynarodowej 

i transgranicznej z Ukrainą, Litwą i Białorusią. Służą temu umowy 

o współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. 

Szkoła współpracuje również z wyższymi uczelniami na Ukrainie, 

między innymi z Narodowym Uniwersytetem Wołyoskim im. Łesi 

Ukrainki w Łucku i Paostwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. 

Iwana Franki w Drohobyczu. Uczelnia ma również podpisaną umo-

wę o współpracy z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego 

w Solecznikach na Litwie. 

Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Nauk 

Społecznych. Wydział prowadzi kształcenie na kierunku Politologia 

– są to studia pierwszego stopnia. Wydział posiada również upraw-

nienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne 

(studia pierwszego stopnia). 
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Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Spo-

łecznej prowadzi kształcenie na kierunku Politologia o różnych 

specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają z profilu 

Uczelni oraz z celów, które sobie stawia. Najważniejszym z nich jest 

rzetelne przygotowanie studentów poprzez oferowanie zarówno 

wiedzy teoretycznej na najwyższym poziomie jak i praktycznych 

umiejętności  aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.  

Szkoła aby zapewnid odpowiednią jakośd kształcenia zatrudnia wy-

kwalifikowanych nauczycieli akademickich, którzy w przeważającej 

większości są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

a także Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego. 

Od momentu utworzenia Wyższej Szkoły Stosunków Międzynaro-

dowych i Komunikacji Społecznej prowadzone są działania zmie-

rzające do podnoszenia jakości kształcenia. Przejawia się to m.in. 

w rozszerzaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej o nowe kierunki 

studiów, nowe specjalności dostosowując je do zapotrzebowania na 

rynku pracy. Sukcesywnie zwiększa się zasoby pomocy dydaktycz-

nych wspomagających proces nauczania. Na doskonalenie jakości 

kształcenia ma wpływ nie tylko polepszanie warunków kształcenia, 

rozwój kadry naukowo – dydaktycznej, ale także włączanie się 

w kształtowanie środowiska lokalnego i współpracę międzynarodo-

wą. Szkoła rozwija działalnośd naukową – organizuje konferencje 

naukowe, wykłady otwarte, spotkania ze znanymi naukowcami 

i politykami, wydaje publikacje naukowe. 

Niniejszy projekt nie jest jedynym realizowanym przez Szkołę. Ini-

cjatyw jest wiele i obejmują one m.in. ekonomię społeczną, kształ-
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cenie ustawiczne, w tym kształcenie nauczycieli oraz organizowanie 

praktyk zawodowych dla słuchaczy centrów kształcenia ustawiczne-

go, badania z obszaru kształcenia ustawicznego, Narodowa Strate-

gia Spójności, rozwój społeczeostwa obywatelskiego oraz wiele 

innych płaszczyzn związanych z każdym przejawem aktywności spo-

łecznej ukierunkowanej na rozwój kapitału intelektualnego. 

Zapraszamy do współpracy. 


	Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie - wprowadzenie
	Dr Dorota Jegorow
	Seminarium nr 1 (Chełm: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej)
	Seminarium nr 2 (Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola)
	Seminarium nr 3 (Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji)


	Kapitał intelektualny Lubelszczyzny – ilość, czy jakość?
	Dr Dorota Jegorow, Dr Grzegorz Krawczyk
	Lubelszczyzna w „pułapce” nadmiernego kształcenia
	Rok 2009
	Rok 2010
	W kierunku gospodarki opartej na wiedzy
	Deprecjacja wykształcenia wyższego


	Ograniczenia dotychczasowego modelu wyższej uczelni w perspektywie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej
	Dr Robert Szynaka

	Wybrane inicjatywy projektowe w obszarze przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim – założenia, a rezultaty
	Dr Dorota Jegorow, Dr Grzegorz Krawczyk
	Przedsiębiorczość akademicka na lubelskich uczelniach – realizator: Europerspektywa w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu ...
	Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka Lubelszczyzny - realizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
	Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej - realizator: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (CITT) w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transf...


	Wolontariat - pierwszy krok na rynku pracy
	Dr Wojciech Wciseł

	Kryzys uniwersytetu przykładem kryzysu zarządzania wiedzą
	Mgr Dorota Sobocińska
	I. NATURA UNIWERSYTETU
	II. zarządzanie wiedzą
	propozycje rozwiązań


	Przedsiębiorczość fundamentem sukcesu
	mgr Agnieszka Gąsior-Mazur
	KILKA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
	CECHY OKREŚLAJĄCE ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCZE
	MOTYWACJA
	ZAKOŃCZENIE


	Polska nauka a gender mainstreaming
	Dr Dorota Jegorow, Dr Grzegorz Krawczyk
	Kobieta przedsiębiorcza
	Gender mainstreaming – wychodząc od definicji
	Gender mainstreaming w nauce i badaniach: płaszczyzny dyskryminacji, cele polityki równości płci w obszarze nauki i badań, rekomendowane kierunki działań
	Gender mainstreaming w UE – wymiar ilościowy
	Gender mainstreaming w nauce w UE – wymiar ilościowy
	Potencjał intelektualny kobiet Polek
	Wyzwania
	Problemy:
	Czas na zmiany:
	Argumenty przemawiajające za potrzebą zmian

	Podsumiwanie


	Prawne uregulowania tworzenia przedsiębiorstw spin-off i spin-out
	Dr Tadeusz Branecki

	Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej
	Mgr Monika Efir
	I. DEFINICJA
	II. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA
	PIP I SANEPID
	KONCESJE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, LICENCJE
	iII. rejestr przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym
	Iv. DOFINANSOWANIE W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
	V. CIEKAWOSTKI
	Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej



