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W
  „Forum Akademickim” 
(nr 6/2014) zamieszczono 
kilka materiałów poświę-
conych publicznym wyż-

szym szkołom zawodowym, m.in. wy-
wiad z  prof. Józefem Garbarczykiem, 
przewodniczącym KRePSZ, oraz ar-
tykuł Adama Pawłowskiego i  Marka 
Graszewicza Zlikwidować lub prze-
kształcić. Analiza sytuacji państwo-
wych wyższych szkół zawodowych. Au-
torzy artykułu rozwodzą się nad rze-
komymi wadami szkół zawodowych 
i nieprawidłowościami ich funkcjono-
wania. Ich zdaniem jest na tyle źle, że 
usprawiedliwione są nawet mordercze 
scenariusze przyszłości PWSZ-etów, 
polegające na ich likwidacji. Powaga 
problemu, skala i forma jego upublicz-
nienia usprawiedliwiają powstanie ni-
niejszego artykułu, który jest obroną 
całej formacji publicznych wyższych 
szkół zawodowych. Należy podkreślić, 
że nie chodzi o obronę poszczególnych 
uczelni, ale ich formacji, ich idei.

Wadą podstawową artykułu pp. 
Pawłowskiego i  Graszewicza jest to, 
że nie uwzględniono w  nim żadnego 
nowoczesnego aspektu polskiego sys-
temu szkolnictwa wyższego, a przecież 
w ostatnim okresie następuje ogromna 
jego ewolucja, wskazywane są nowe 
cele i  zadania całego systemu, w  tym 
PWSZ-etów. Można by sądzić, że ar-
tykuł ten został napisany dziesięć lat 
temu, a może jeszcze wcześniej. Auto-
rzy w ogóle nie dostrzegają trendu roz-
woju PWSZ-etów, które w całym okre-
sie swojego istnienia (najstarsze mają 
szesnaście lat) dokonały ogromnego 
postępu, tworząc nowoczesną bazę dy-
daktyczną i  prowadzą studia (głów-
nie na I  stopniu) spełniając wszyst-
kie wymagania formalne. Uczelnie 
te cały czas się rozwijają i nawet pod-
czas obecnego niżu demogra#cznego 
tylko w  nielicznych stopień obniża-
nia się liczby rekrutowanych na studia 
jest mniejszy od stopnia spadku liczby 
młodzieży w rocznikach wstępowania 
na studia.

Autorzy co prawda przyznają, że 
kiedyś istniały społecznie uzasadnione 
powody powoływania PWSZ-etów, ale 
zaraz stwierdzają, że powody te ustały. 
Nie, proszę Panów, powody istnienia 
i  misja PWSZ-etów w  małych ośrod-
kach trwają i  w  miarę upływu czasu 
liczba powodów powiększa się, zaś 
swoisty sukces większości tych uczelni 
wykazuje, że są one i  będą potrzebne 
w  regionach swego działania. Wzoro-
wanie się na niemieckich Fachhoch-
schule przy tworzeniu polskich PWSZ-
-etów okazało się słuszne, gdyż w prak-
tyce wypełniają one podobne role i, jak 
w  Niemczech, tak też w  Polsce, ich 
działalność była i jest nadal społecznie 
pożyteczna i potrzebna.
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzy-
gnęła 22. konkurs w programie START i wyło-
niła 136 laureatów – młodych, wybitnych uczo-
nych. W gronie tegorocznych stypendystów zna-
lazło się dwóch pracowników Warszawskiego 
Uniwersytetu Me-
dycznego: dr Łu-
kasz Gawęda oraz 
mgr farm. Seba-
stian Granica.

S t y p e n d i u m 
START jest obec-
nie jednym z  naj-
bardziej prestiżo-
wych wyróżnień, 
jakie mogą otrzy-
mać w Polsce mło-
dzi naukowcy – 
mówi, w  rozmo-
wie zamieszczonej 
w  piśmie WUM 
„Medycyna. Dy-
daktyka. Wycho-
wanie” (nr 5/14), 
dr Łukasz Gawęda 
(II Klinika Psychiatryczna WUM). Laureat opo-
wiada o  swoich badaniach skoncentrowanych 
na psychologicznych aspektach schizofrenii, ze 
szczególnym uwzględnieniem jed-
nego z objawów – omamów. Jego ba-
dania opierają się na modelach teo-
retycznych, stworzonych pod koniec 
lat 80. XX wieku i rozwijanych obec-
nie przez wielu badaczy na świecie. 
Model ten zakłada, że głosy-omamy 
pochodzą od pacjenta, który z  po-
wodów błędów poznawczych iden-
ty#kuje je jako obce. Gawęda zaj-
muje się podobnymi zagadnieniami, 
dodatkowo rozwijając kwestię: czy 
pacjenci z  rozpoznaniem schizo-
frenii, mający omamy, mylą rów-
nież wyobrażenia z rzeczywistością. 
Wyniki potwierdzające tę hipotezę 
autor opublikował jako pierwszy 
w 2013 roku w „Schizophrenia Re-
search”.

Mgr farm. Sebastian Granica 
(Katedra Farmakognozji i  Molekularnych 
Podstaw Fitoterapii WUM) opowiada nato-
miast w rozmowie o swoich, zgoła innych, za-
interesowaniach badawczych. Laureat sku-
pił się na znalezieniu odpowiedzi na pyta-
nie: czy przesłanki do stosowania wiesiołka 
w  lecznictwie były i  są uzasadnione. Dodat-
kowo, w  przypadku roślin uprawianych ce-
lem pozyskiwania nasion, Granica starał się 
wskazać możliwość zagospodarowania części 
naziemnych, które stają się odpadem. Prak-
tyczny wymiar doświadczeń, którymi zajmuje 
się Granica, nie polega bezpośrednio na wy-
nalezieniu nowego leku, ale na przyczynieniu 
się do poszerzenia wiedzy na temat surow-
ców, które są stosowane lub były stosowane 
w przeszłości.
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Projekt „Uczelnia jutra” wdrażany jest w Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Poznaniu od 2013 
roku. O tym, z czym się on wiąże i jaki przyświeca 
mu cel opowiada – w  rozmowie zamieszczonej 
w „AWF Press” (nr 13/71/14) – Maria Zagata-Wię-
cek, wiceprezes zarządu Credo Consulting, odpo-

wiedzialna za przedsięwzięcie. „Uczelnia 
jutra” powstała z myślą o wprowadzeniu 
nowoczesnych metod zarządzania, które 
pomogłyby w stworzeniu instytucji dzia-
łającej sprawnie, a  co ważniejsze – od-
powiadającej na potrzeby nauki, rynku 
edukacyjnego, konkurencyjnego oraz 
sfery badań naukowych.

Projekt składa się z  części doradczej 
i  informatycznej – opowiada Zagata-
-Więcek. Część doradcza zajmuje się upo-
rządkowaniem i optymalizacją procesów 
zachodzących w uczelni, w tym związa-
nych z opracowaniem strategii, zasad bu-
dżetowych i  controllingu zarządzania 
zasobami ludzkimi. Tak zoptymalizo-
wane zasady działania mają być wsparte 
systemem informatycznym. Projekt do-
tyczy pracowników dydaktycznych, ale 
tylko w zakresie związanym z organiza-

cją szeroko rozumianych procesów dydaktycz-
nych. Nie wkracza natomiast w sferę struktur we-
wnątrz wydziałów, katedr czy zakładów. Swo-

istą ciekawostką są za-
montowane już czyt-
niki czasu pracy, które 
w  przyszłości umoż-
liwią samokontrolę 
czasu przez pracowni-
ków.

Umiejętność pracy 
w  zespole, samodziel-
ność i  komunikatyw-
ność to najczęściej wy-
mieniane przez praco-
dawców cechy charak-
teryzujące absolwen-
tów AWF w Poznaniu, 
którzy pracują na róż-
nych stanowiskach – 
czytamy w tym samym 
numerze „AWF Press”. 
Analizę przeprowa-

dzono w oparciu o wyniki ankiet rozesłanych do 
pracodawców zatrudniających studentów i  ab-
solwentów AWF. W  badaniach wzięły udział 
nieduże #rmy, zatrudniające około 50 osób. Aż 
68% pracodawców odpowiedziało, że są zado-
woleni z zatrudnionych studentów/absolwentów 
Akademii. Pracodawcy wskazali również na kie-
runki kształcenia, które mogłyby być rozwijane 
w AWF. Wymieniono wprowadzanie specjaliza-
cji w zakresie: podstawowych dyscyplin sporto-
wych, rehabilitacji osób po amputacjach, rekre-
acji osób starszych, kursów dla dietetyków w za-
kresie aktywności #zycznej i  sportu, podstaw 
księgowości, większego doświadczenia w  pracy 
z dziećmi i młodzieżą, praktycznego zastosowa-
nia systemów rezerwacji.

Małgorzata Pawełczyk
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Nieprawdą jest, że jedna z ważniej-
szych przesłanek „słabnie”, bo PWSZ-
-ety odstępują od misji kształcenia nie-
zamożnej młodzieży, intensywnie roz-
wijając płatne studia niestacjonarne. 
Dzieje się tak dlatego, że czesne stoso-
wane przez PWSZ-ety za studia niesta-
cjonarne z trudem pokrywa ich koszty 
od kiedy nie ma dotacji budżetowej na 
ten tryb studiów. Wcześniej na stu-
dia niestacjonarne udawała się m.in. 
młodzież, dla której zabrakło miejsc 
na studiach stacjonarnych. Obecnie 
ta część młodzieży jest coraz mniej 
liczna. Wobec tego w  miarę narasta-
nia niżu demogra#cznego studia nie-
stacjonarne w PWSZ-etach kurczą się, 
a  nie wzrastają, jak twierdzą autorzy 
artykułu. Według danych MNiSW, na 
studiach niestacjonarnych we wszyst-
kich PWSZ-etach było: w  r. akad. 
2011/12 – 25 112 studentów, w 2012/13 
– 21 847 studentów.

Nowa miara jakości
Nie po raz pierwszy PWSZ-ety są ata-
kowane i nie po raz pierwszy wymyśla 
się „dobre rozwiązania” dla ich przy-
szłości, chociaż żadne propozycje, jak 
do tej pory, nie były tak mordercze, jak 
w  dyskutowanym artykule, czyli pro-
wadzące do likwidacji całej formacji 
kilkudziesięciu publicznych uczelni. 
Niektóre wcześniejsze koncepcje przy-
szłości PWSZ-etów były przedmio-
tem debaty w  Komisji Edukacji, Na-
uki i  Młodzieży Sejmu RP, jak rów-
nież wielu dyskusji w  gronie rekto-
rów KRASP, KRePSZ oraz w MNiSW 
i w innych gremiach. Wszystkie te dys-
kusje doprowadzały do umacniania się 
pozycji PWSZ-etów w  systemie pol-
skiego szkolnictwa wyższego i  pomo-
gły określić pozycję, rolę i zadania, ja-
kie w  tym systemie powinny one wy-
pełniać. Nie ma potrzeby, aby ponow-
nie de#niować miejsce i  role PWSZ-
-etów w  całym systemie edukacji. 

W  dalszej części omówione zostaną 
nowe pojawiające się zadania tych 
szkół, co stanowi kolejne powody do 
ich rozwoju i umacniania.

Mam wrażanie, że autorzy arty-
kułu nie do końca są świadomi tego, 
że zastosowanie ich propozycji musia-
łoby zburzyć latami wypracowywaną 
strategię rozwoju polskiego szkolnic-
twa wyższego, której bardzo ważnym 
elementem jest kształcenie zawodowe. 
Powinno ono być rozwijane, o  czym 
już w  Polsce coraz szerzej wiadomo. 
Ten kierunek rozwoju systemu szkol-
nictwa wyższego jest praktyczną re-
alizacją art. 166 Traktatu o  funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej, w którym 
czytamy: „Unia urzeczywistnia poli-
tykę kształcenia zawodowego, która 
wspiera i  uzupełnia działanie państw 
członkowskich”. Potwierdzają to rów-
nież oceny zewnętrzne przychodzące 
z Unii Europejskiej (OECD Reviews of 
Tertiary Education, Poland, 2007), we-
dług których całe polskie szkolnictwo 
wyższe jest zbyt teoretyczne (tzw. aca-
demic dri&). Pojawia się więc koniecz-
ność „uzawodowienia” studiów w Pol-
sce, co od jakiegoś czasu trwa, ale na-
dal stanowi duże wyzwanie. PWSZ-ety 
w  sposób naturalny wypełniają ten 
ważny postulat.

Widać wyraźnie, że PWSZ-ety 
mają już swoje określone miejsce i rolę 
do wypełniania w  całym systemie 
szkolnictwa wyższego, do czego doszły 
w ciągu szesnastu lat rozwoju, dostoso-
wując prowadzone kształcenie do wy-
mogów lokalnych rynków pracy i wy-
pracowując wiele skutecznych rozwią-
zań, choćby w  zakresie zawodowych 
praktyk studenckich. Do tego pro-
blemu, ważnego dla całego systemu 
szkolnictwa wyższego, PWSZ-ety po-
deszły wspólnie, jako jednolita forma-
cja uczelni zawodowych, proponując 
projekt wdrożenia rozwiązań systemo-
wych pt. „Kompleksowe rozwiązanie 
w zakresie organizacji systemu praktyk 

zawodowych dla studentów wszystkich 
(36) publicznych wyższych szkół zawo-
dowych w Polsce w połączeniu z inku-
bacją i samozatrudnianiem”.

Projekt powstał w PWSZ w Elblągu 
i po przyjęciu go przez samorząd i sej-
mik województwa warmińsko-mazur-
skiego został przekazany do Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego. Równole-
gle Konferencja Rektorów Publicznych 
Szkół Zawodowych złożyła projekt 
w  MNiSW, gdzie został on włączony 
do pakietu projektów zgłoszonych do 
programów operacyjnych na lata 2014-
2020, negocjowanego z Komisją Euro-
pejską. Wstępnie budżet tego projektu 
oszacowano na 160 mln zł.

Z powyższego komentarza wynika, 
że obok „akademickości” studiów, 
która – jak można wnosić – jest przez 
autorów artykułu traktowana jako je-
dyna i najważniejsza gwarancja wyso-
kiej jakości studiów, pojawia się nowa 
miara jakości studiów, a  mianowicie 
ich „zawodowość”.

Motto omawianego artykułu 
świadczy o  kompletnym braku zro-
zumienia dla kształcenia w  wyższych 
uczelniach zawodowych, gdzie „zawo-
dowość” kadry jest nieodzowna i  ma 
bodaj takie samo znaczenie, jak jej 
„akademickość”. Na tym tle apel auto-
rów artykułu o odbudowywanie „etosu 
akademickiego” zupełnie nie pasuje do 
ich artykułu poświęconego uczelniom 
zawodowym, a w ogóle apel ten brzmi 
anachronicznie, gdy obecnie na świecie 
dyskutuje się kilka prawdopodobnych 
kierunków rozwoju uniwersytetów.

Oczywiście, wśród PWSZ-etów są 
lepsze i  gorsze, tak jak ma to miejsce 
wśród uczelni akademickich. Zdarza 
się również, że wewnątrz dużego reno-
mowanego uniwersytetu czy politech-
niki tra#ają się wydziały lub instytuty 
ocenione kategorią C. Autorzy arty-
kułu najprawdopodobniej nie wiedzą, 
że wiele PWSZ-etów prowadzi działal-
ność naukową, że mają one wydawnic-

PWSZ-ety stanowią ważną część polskiego systemu szkolnictwa wyższego.
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  Zbigniew Walczyk
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twa, których artykuły są punktowane 
systemem ministerialnym i  że obec-
nie, po szesnastu latach funkcjonowa-
nia, zaczynają się one poddawać oce-
nie parametrycznej. PWSZ w  Nysie 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Infor-
matyki i  Przedsiębiorczości w  Łomży 
uzyskały kategorie naukowe B. Reali-
zacja propozycji autorów, aby studia 
odbywały się tylko w dużych centrach 
akademickich, mogłoby w konsekwen-
cji spowodować, że młodzież regionu 
Nysy czy Łomży, która u  siebie mo-
głaby studiować na uczelni o kategorii 
B, w sąsiednich centrach akademickich 
tra#ałaby m.in. na wydziały uczelni 
akademickich z kategorią C. 

Już z  tych uwag można wnosić, że 
statyczny, czarno-biały, anachroniczny 
i  niekompletny opis PWSZ-etów pro-
wadzi donikąd. Dalej postaram się wy-
kazać to jeszcze wyraźniej.

Swoistość programowa
Kształcenie było, jest i będzie najważ-
niejszą częścią działalności PWSZ-
-etów, pomimo rozwijania przez nie 
działalności naukowej i badawczo-roz-
wojowej. Autorzy artykułu w zupełno-
ści to pomijają. Tymczasem wyraźnie 
należy stwierdzić, że o  jakości PWSZ 
świadczy jakość prowadzonego przez 
nią kształcenia.

Dla jakości kształcenia ważne są: 
programy, kadra nauczycieli akade-
mickich, infrastruktura dydaktyczna, 
biblioteka, wewnętrzny system zapew-
nienia jakości kształcenia, admini-
stracja obsługująca proces kształcenia 
i szczególnie w przypadku PWSZ-etów 
– „zawodowość” studiów. W  ciągu 
ostatnich szesnastu lat PWSZ-ety pod-
legały ocenie Komisji Akredytacyjnej 
Wyższych Szkół Zawodowych i  PKA. 
Autorom krytyki umknęła informacja, 
że w całej historii działalności wszyst-
kich uczelni tego typu nie zdarzył się 
choćby jeden przypadek negatyw-
nej oceny, skutkującej utratą upraw-
nień do prowadzenia kierunku stu-
diów, zaś nieliczne oceny warunkowe 
były szybko poprawiane. Dowodzi to, 

że PWSZ-ety prowadzą kształcenie na 
odpowiednim poziomie, zawsze za-
trudniały nauczycieli akademickich 
zgodnie z prawem, wypełniając wyma-
gane „minima kadrowe”.

Kadra nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w  PWSZ-etach nadal 
częściowo użyczana jest przez współ-
pracujące uczelnie akademickie, ale 
w coraz mniejszym stopniu. W miarę 
upływu czasu PWSZ-ety dorabiają się 
coraz liczniejszej własnej kadry, ale 
proces ten musi jeszcze potrwać. Roz-
wijana ostatnio działalność naukowa 
na pewno go przyśpieszy. Jednakże 
wymaganie, aby w  małych aglomera-
cjach liczebność kadry nauczycieli aka-
demickich przyrastała szybciej, aniżeli 
ma to miejsce średnio w Polsce jest wy-
górowane; stanowi swoiste nieporozu-
mienie. Moim zdaniem, resort szkol-
nictwa wyższego o  kilka lat za wcze-
śnie zwinął „parasol ochronny”, zmie-
niając regulacje prawne w  sprawach 
kadrowych. Wątpliwa też wydaje się 
celowość zbyt intensywnego rozwoju 
kadry akademickiej w  małych ośrod-
kach regionalnych, co w  naturalny 
sposób mogłoby doprowadzić do nie-
potrzebnego konkurowania z  uczel-
niami akademickimi chociażby o  do-
stęp do środków przeznaczanych na 
badania naukowe.

Wobec pozytywnych ocen wyda-
wanych PWSZ-etom przez komisje 
akredytacyjne jakikolwiek zarzut do-
tyczący kadry nauczycielskiej zatrud-
nianej w  nich jest nieuzasadniony. 
Przywołajmy zarzut, że nauczyciele 
akademiccy dokonują „kradzieży wła-
sności intelektualnej”, którą stano-
wią programy studiów opracowanych 
i przetestowanych w uczelniach akade-
mickich, w których są oni zatrudnieni 
na podstawowych etatach i  „przeno-
szą” te dobra na PWSZ-ety, będące 
drugimi miejscami ich zatrudnienia. 
Nie prowadźmy sporu o prawa do wła-
sności intelektualnej, bo nie jest to ta-
kie proste, ale skupmy się na ocenie, 
czy faktycznie istnieją okoliczności 
merytoryczne sprzyjające powyższym 
„kradzieżom”. Uczelnie akademickie, 

szczególnie te renomowane, w  prze-
ważającej liczbie przypadków prowa-
dzą kierunki studiów o pro#lach ogól-
noakademickich. Wobec tego ich pro-
gramy studiów nie stanowią łakomych 
kąsków dla PWSZ-etów, które prowa-
dzą studia o  pro#lach praktycznych. 
Merytorycznie uzasadnione byłoby 
„przenoszenie” w  drugą stronę, gdy 
uczelnie akademickie będą „uzawoda-
wiać” swoje studia I stopnia. Wówczas 
jednak żadna PWSZ nie nazwie tego 
kradzieżą i chętnie będą one służyć po-
mocą, co zresztą już ma miejsce.

W  niektórych PWSZ-etach od lat 
funkcjonują systemy zarządzania ja-
kością (wg normy ISO), które zawie-
rają w  sobie systemy zapewnienia ja-
kości kształcenia. Nikogo nie trzeba 
przekonywać, że są to rozwiązania no-
woczesne, ale nadal również niezbyt 
powszechne w  pozostałych typach 
uczelni polskich.

Jeżeli już autorzy artykułu są za-
troskani o  to, co się dzieje ze szkol-
nictwem wyższym w  małych aglome-
racjach położonych z  dala od dużych 
centrów akademickich, to swoimi ana-
lizami powinni objąć również uczel-
nie niepubliczne. Ale to już leży poza 
horyzontem komentarzy i  poza praw-
dziwym celem artykułu. Chociaż coś 
jednak się przemknęło, a  mianowi-
cie: wśród scenariuszy zmian, przy-
wołanych pod koniec artykułu, auto-
rzy niezbyt pochlebnie wyrażają się 
o  wiarygodności uczelni niepublicz-
nych w  sytuacji, gdyby one przejmo-
wały majątek PWSZ-etów. W  innym 
miejscu cytowany jest rektor WSB – 
NLU w  Nowym Sączu, który ma ra-
cję mówiąc, że PWSZ-ety są konku-
rencyjne w  stosunku do uczelni nie-
publicznych, chociaż oburzająca jest 
negatywna ocena tego zjawiska przez 
autorów artykułu. Swego czasu, gdy re-
gionom Polski groził „potop” uczelni 
niepublicznych, powoływano PWSZ-
-ety, nad którymi resort szkolnictwa 
wyższego ma pełniejszą kontrolę, po-
nieważ powodem udzielania zgód na 
tworzenie PWSZ-etów w miastach re-
gionalnych była nie tylko rekompen-
sata za utracone przez nie statusy miast 
wojewódzkich, ale również stymulacja 
mechanizmu konkurencyjności, wy-
muszającego w  naturalny sposób po-
prawę jakości kształcenia w uczelniach 
niepublicznych.

Rynek pracy
Wspomniane wcześniej rozrastanie się 
społecznych powodów trwania PWSZ-
-etów tam, gdzie zostały one założone, 
wynika z  zacieśniającej się wielowąt-
kowej współpracy tych uczelni z  re-
gionalnym otoczeniem gospodarczym. 
Jest to współpraca w zakresie przygo-
towywania kadr przez uczelnię, współ-
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praca przy tworzeniu miejskich in-
kubatorów przedsiębiorczości, po-
moc przy tworzeniu lokalnych parków 
technologicznych, współpraca uczelni 
z jednostkami wysokiej kultury (centra 
i domy kultury, muzea), oraz wiele in-
nych przedsięwzięć służących miejsco-
wemu społeczeństwu (studia podyplo-
mowe, uniwersytety trzeciego wieku, 
konferencje, akademie dziecięce, aka-
demie seniora, wykłady otwarte itp.).

Te ostatnie częściowo wypełniają 
ideę uczenia się przez całe życie, do 
której wdrażania polski system szkol-
nictwa wyższego się przygotowuje, 
gdyż jest do tego zobowiązany porozu-
mieniami unijnymi.

Ponadto społeczne potrzeby pozo-
stawania PWSZ-etów w  regionie stają 
się oczywiste, gdy należycie przedstawi 
się ich relacje z  rynkami pracy, które 
wyglądają zupełnie inaczej, aniżeli 
przedstawiono to w omawianym arty-
kule. Pomysły tam zawarte prowadzą 
do tego, że młodzież polska powinna 
studia odbywać w  dużych ośrodkach 
akademickich, bo tam są oferty do-
brej pracy, o których nie mogłaby ona 
marzyć w  regionie, gdzie działa „ja-
kaś” szkoła. W  zasadzie nie wiadomo 
od czego zacząć komentarz wyjaśnia-
jący, jak bardzo autorzy nie rozumieją 
struktury bezrobocia w  Polsce i  jakie 
mechanizmy funkcjonują na rynkach 
pracy. Zacznijmy od pytania: a jak da-
leko od tych atrakcyjnych ofert pracy, 
czyli od dużych ośrodków akademic-
kich, położone są PWSZ-ety? W wielu 
przypadkach nie przekracza to stu 
pięćdziesięciu kilometrów. Niektóre 
przykłady: trójmiejska Lu&Hanza za-
trudnia absolwentów PWSZ w Elblągu, 

szpitale warszawskie zabiegają o absol-
wentki pielęgniarstwa PWSZ w  Cie-
chanowie. W małych miejscowościach 
również są znakomite oferty pracy. Są 
to miejscowości, w  których swoje za-
kłady zlokalizowały duże #rmy, także 
światowe koncerny. Niektóre przy-
kłady: elbląski Alstom zatrudnił już 
140 inżynierów absolwentów PWSZ 
w Elblągu, Pratt & Whitney Kalisz za-
trudnia inżynierów z PWSZ w Kaliszu, 
LG Elecronic w Mławie zatrudnia nie-
mal wszystkich inżynierów elektroni-
ków wykształconych w  Wydziale Za-
miejscowym PWSZ w Ciechanowie.

Struktura bezrobocia w  małych 
ośrodkach jest inna niż w dużych aglo-
meracjach. Tutaj bezrobotni są w więk-
szości niewykwali#kowani, a  liczba 
bezrobotnych z  wyższym wykształce-
niem jest relatywnie mała, mniejsza 
aniżeli w dużych aglomeracjach. Para-
doksalnie, obok tego, w małych ośrod-
kach jest sporo wolnych miejsc pracy, 
ale dla pracowników wykwali#ko-
wanych, w  tym mających wyższe wy-
kształcenie. Należy pamiętać, że inwe-
stycje w  zakłady produkcyjne i  usłu-
gowe mają miejsce przede wszystkim 
w  miejscowościach, w  których są do-
stępne kadry wykwali#kowane (uzbro-
jone tereny, drogi dojazdowe, tanie te-
reny często nie wystarczają).

Kształcenie młodzieży w  regio-
nach, ze wszystkimi opisanymi aspek-
tami towarzyszącymi, rozwija region, 
powodując wzrost jego atrakcyjności 
dla inwestowania kapitału, zmienia 
strukturę bezrobocia i zmniejsza je.

Z  tego wszystkiego wynika misja 
PWSZ-etów, aby młodzież kształcić na 
miejscu w regionie i poprzez kontakty 

z pracodawcami „wiązać” z nimi absol-
wentów uczelni lub ułatwiać im otwie-
ranie własnych #rm. Takie rozwią-
zania nie mogą być zastosowane, gdy 
młodzież na studia wyjedzie poza re-
gion, co proponuje się w artykule. Li-
kwidując PWSZ-ety niszczy się insty-
tucje #nansowane z budżetu, przyśpie-
szające rozwój regionów. Autorzy arty-
kułu nie rozumieją problemów Polski 
regionalnej, której niemałą część sta-
nowi tzw. kiedyś Polska B.

Zawracanie biegu historii
Podano tu wystarczającą liczbę przy-
kładów wypełniania przez PWSZ-ety 
wielu ważnych zadań i  misji w  regio-
nie, co często wykracza poza oczeki-
wania, które formułowano, gdy opra-
cowywano koncepcję tych uczelni. 
Wobec tego w żaden sposób nie przy-
stają do tego scenariusze przyszłości 
PWSZ-etów przygotowane w artykule. 
Pomimo tego odnieśmy się do szczegó-
łów tych scenariuszy.

Wróćmy do najdalej idącego po-
mysłu, a  mianowicie do likwidacji. 
Autorzy artykułu są świadomi tego, 
że w  tych uczelniach w  dużym stop-
niu studiuje młodzież, której nie stać 
na studia w  dużym ośrodku akade-
mickim. Wobec tego wraz z likwidacją 
PWSZ-etów proponują stypendialne 
wspomożenie tej młodzieży, przezna-
czając na stypendia obecne nakłady na 
#nansowanie PWSZ-etów. Jak to zro-
bić? – tego autorzy artykułu nie mó-
wią.

Aby pieniądze tra#ły do właści-
wych odbiorców, należałoby wprowa-
dzić system wyróżniający ich. No tak, Fot. Stefan Ciechan
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ale to już było w przeszłości: likwida-
cja PWSZ-etów i  „adresowane” sty-
pendia – wspólnie te dwa pomysły są 
rodem z  poprzedniego systemu poli-
tycznego, który potra#ł niszczyć całe 
instytucje wysokiego pożytku publicz-
nego i  w  którym wymyślono punkty 
„za pochodzenie” dla kandydatów na 
studia. Aby nie być posądzonym o po-
pulizm, nie spuentuję, jak takie pomy-
sły się nazywają.

W  artykule w  ogóle nie dostrzega 
się problemu infrastruktury, która po-
zostałaby po zlikwidowanych uczel-
niach. Jest to w tej chwili ogromny ma-
jątek publiczny, który powstał w  wy-
niku #nansowania z  budżetu pań-
stwa i  pomocowych pieniędzy unij-
nych. W  jego skład wchodzą obiekty 
nowe oraz adaptowane obiekty powoj-
skowe i miejskie, które zmieniły funk-
cję w wyniku transformacji ustrojowej 
i utraty przez wiele miast statusu stolic 
województw. Wszystkie nowocześnie 
wyposażone.

Drugą propozycją jest, aby PWSZ-
-ety przekształcić w  zamiejscowe jed-
nostki uczelni akademickich. Są to 
znowu pomysły, którymi próbuje się 
zawrócić bieg historii. Wiele obecnie 
istniejących szkół zawodowych po-
wstało w  miejsce likwidowanych #lii 
oraz zamiejscowych oddziałów uczelni 
akademickich lub kolegiów nauczy-
cielskich merytorycznie prowadzo-
nych przez uniwersytety. Na przykład 
PWSZ w Elblągu powstała w miejsce #-
lii Politechniki Gdańskiej i dwóch ko-
legiów prowadzonych przez Uniwer-
sytet Gdański. Wiele uczelni akade-
mickich po prostu zamknęło swoje za-
miejscowe jednostki, które nie były za-
czątkiem żadnego PWSZ-etu, tak jak 
w  dwóch przypadkach uczyniła Poli-
technika Poznańska.

Trzeci pomysł o  przejęciu PWSZ-
-etów przez uczelnie niepubliczne jest 
kuriozalny, autorzy sami nie mają do 
niego przekonania. Za wszelką cenę zli-
kwidować PWSZ-ety, nawet gdyby miały 
przejmować je często gorsze uczelnie?

Czwarty pomysł o  konsolidacji 
kilku PWSZ-etów nie jest dobry, jak 
stwierdzają autorzy artykułu. Po raz 
kolejny widać, jak mała jest ich znajo-
mość materii, której „naprawy” się pod-
jęli. Nie wiedzą o tym, że wśród PWSZ-
-etów jest szkoła, której siedziby znaj-
dują się w dwóch miastach: w Ciecha-
nowie i w Mławie, i że jest to uczelnia 
należąca do grupy najlepszych. Może to 
jednak właśnie jest niezłym pomysłem 
na przyszłość blisko siebie położonych, 
a zagrożonych PWSZ-etów.

Idźmy dalej. W artykule stwierdza 
się, że w  PWSZ-etach zatrudniani są 
lokalni działacze i  politycy. Jeśli na-
wet się to zdarza, to stanowi margines 
problemu. W  historycznej perspek-
tywie rozwoju PWSZ-etów jest oczy-

wistym, że w  skład komitetów zało-
życielskich tych uczelni wchodzili lo-
kalni politycy, przedstawiciele władz 
samorządowych, przedstawiciele bli-
sko położonych uczelni akademic-
kich i  przedstawiciele resortu szkol-
nictwa wyższego (wpierw MEN, po-
tem MNiSW). Nigdy, wbrew temu, 
co stwierdza się w  artykule, impuls 
do założenia PWSZ nie powstał na 
uczelni akademickiej, aby kadra, jak 
chcą autorzy, mogła sobie dorabiać, 
ale w  każdym przypadku był inicja-
tywą lokalnych władz. Często PWSZ-
-ety „wchłaniały” zamykane #lie 
uczelni akademickich lub regionalne 
kolegia nauczycielskie, kolegia języ-
kowe czy kolegia pracowników ad-
ministracji publicznej. Z  natury rze-
czy w składzie kadry, szczególnie ad-
ministracyjnej i  częściowo nauczy-
cielskiej, znaleźli się przedstawiciele 
lokalnego „establishmentu” (choćby 
w  wyniku przejmowania wymienio-
nych kolegiów przez PWSZ-ety, czyli 
przejęcie ich wraz z  pracownikami). 
Szczególną rolę odegrali dyrektorzy 
administracyjni PWSZ-etów, któ-
rzy począwszy od ustawy o wyższych 
szkołach zawodowych z 1997 roku na-
zywani są kanclerzami. Ustawa ta da-
wała im silną pozycję i  duże upraw-
nienia, co w kolejnej ustawie z 2005 r. 
zmieniono, a  pozycję kanclerzy osła-
biono. Jest prawdą, że grupa kanclerzy 
PWSZ-etów zjednoczyła się w  stowa-
rzyszeniu FOKAN i próbowała zdobyć 
nadmierne wpływy, prawie w każdym 
przypadku reprezentując interesy lo-
kalnych kamaryl. W  ostateczności 
rektorzy PWSZ-etów przeciwstawili 
się temu, zaś większość kanclerzy nie-
rozumiejących swojej roli w  uczelni 
musiała odejść, a  stowarzyszenie 
FOKAN rozwiązano. O  tych spra-
wach autorzy artykułu nic nie wiedzą 
i w związku z tym nieuprawnione, lub 
co najmniej nietra#one, jest uogólnie-
nie, które zastosowali.

W wielu miastach ma miejsce bar-
dzo dobra współpraca PWSZ-etów 
z  lokalnymi władzami, w  innych jest 
ograniczona lub jej nie ma. W  tych 
ostatnich przypadkach najczęściej po-
wodem jest niegodzenie się rektorów 
na próbę nieformalnych wpływów po-
lityków. Oczywiście ideałem jest dobra, 
merytoryczna współpraca samorządu 
regionalnego i uczelni, ale w wielu pol-
skich miastach życie społeczne trawi 
„choroba polityczna”, ze wszystkimi 
negatywnymi jej skutkami. Motywem 
przewodnim rektorów stowarzyszo-
nych w KRePSZ jest to, aby PWSZ-ety 
stały z  dala od polityki (szczególnie 
tej próbującej oddziaływać nieformal-
nie), gdyż w małych regionalnych aglo-
meracjach może to być groźne lub za-
bójcze dla rozwoju, a nawet bytu tych 
uczelni. W  wielu przypadkach rekto-

rzy i pracownicy PWSZ są nagradzani 
za zasługi dla rozwoju regionu.

Rozwiązania wzorcowe
Autorzy artykułu w swojej wizji PWSZ-
-etów, jakoby będących małymi „szkół-
kami” z  marną kadrą, są dodatkowo 
przeświadczeni o  wysokich kosztach 
kształcenia w tych uczelniach. Tymcza-
sem wszystko wskazuje na to, że koszt 
wykształcenia studenta I  stopnia stu-
diów w PWSZ średnio jest o wiele niż-
szy, aniżeli w  uczelniach akademic-
kich. Na pewno w PWSZ-etach niższe 
są koszty administracji i obsługi (21%-
24% funduszów płac) oraz koszty zało-
żenia i eksploatacji laboratoriów (w tym 
ostatnim przypadku zupełnie odwrot-
nie do stwierdzeń artykułu). PWSZ-ety, 
od początku mające skromne budżety, 
nie dopuściły do rozrostu administra-
cji i obsługi, zaś w zdecydowanej więk-
szości przypadków tworzone w  nich 
laboratoria są nowoczesne, czysto dy-
daktyczne, przez co są w  miarę tanie 
zarówno przy zakładaniu, jak i w eks-
ploatacji. Niektóre z PWSZ-etów wyko-
rzystują laboratoria zawodowe, gdy ta-
kie są dostępne na miejscu w fabrykach, 
centrach serwisowych, jednostkach do-
skonalenia zawodowego – tak dzieje się 
w Kaliszu, Elblągu, Ciechanowie i Mła-
wie. Wszystkie te przypadki zostały 
bardzo dobrze ocenione przez komisje 
akredytacyjne i były komentowane jako 
rozwiązania przykładowe do wdraża-
nia studiów o pro#lu praktycznym.

Cały rozdział artykułu zatytuło-
wano Patologie etyczne. W  zasadzie 
większość zarzutów o nieetyczność od-
parto wcześniej, wyczerpująco i mery-
torycznie uzasadniając ich nietrafność. 
Pozostaje kwestia szermowania etyką. 
Wydaje się, że oceny etyczne powinny 
iść w parze z autorytetem oceniającego, 
w przeciwnym przypadku często sku-
tek jest odwrotny od zamierzonego.

Uważam, że podsumowanie niniej-
szej polemiki nie jest konieczne. Ko-
lejne jej fragmenty poświęcone po-
szczególnym problemom PWSZ-etów 
obalają większość tez zawartych w ar-
tykule, co wprost wynika z  komenta-
rzy i  przykładów zawartych w  pole-
mice.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ 
w Elblągu (1998-2007 i od 2011), wiceprzewodniczący 

KRePSZ 1999-2007, członek Prezydium KRePSZ od 2011

Współpraca:

Prof. dr hab. inż. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ 
w Gnieźnie (od 2004), przewodniczący KRePSZ od 2012

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, rektor PWSZ 
w Ciechanowie (2002-2012), przewodniczący KRePSZ 

2007-2012

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, rektor PWSZ 
w Jeleniej Górze (1998-2007), przewodniczący KRePSZ 

2004-2007


