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Wstęp
"[…] trzeba walczyć z dominującym poglądem, że edukacja jest swego rodzaju
naturalnym prawem, czyli swego rodzaju darmowym darem natury. Nie ma takich
darów, leży jednak w interesie etatyzmu, aby hołubić tę iluzję, gdyż to pozwala
w powstałym zamęcie ukryć kwestię, czyją wolność trzeba złożyć w ofierze, aby opłacić
takie „darmowe dary”. Jeśli „[...] edukacja od tak dawna jest finansowana z podatków,
to wielu ludzi nie potrafi sobie wyobrazić innego rozwiązania, ale przecież nic jej aż tak
nie odróżnia od innych ludzkich potrzeb, które zaspokajane są przez prywatne firmy.
Jeśli rząd przez wiele lat zaopatrywałby wszystkich obywateli w buty (a byłaby to jedna
z podstawowych potrzeb), to czy gdyby ktoś wystąpił z sugestią, że trzeba tę dziedzinę
sprywatyzować, czy nie usłyszałby oburzonych głosów: „Co?! Chcesz, żeby wszyscy
poza bogaczami chodzili boso?!””1.
Korzenie pojęcia wolności gospodarczej, jako zasady według której
funkcjonuje społeczeństwo czyli zbiorowość, mają swój początek we wnioskach
płynących z obserwacji człowieka i efektywności wszelkich celowych działań
jednostki, jako najmniejszej możliwej mniejszości.
Pierwsze spostrzeżenia dotyczące wzrostu efektywności w kontekście
wolności, zostały odnotowane we Florencji i sięgają XIII wieku. Wówczas w przemyśle
wełnianym, zatrudniającym pracę najemną zaobserwowano, iż ta w porównaniu z pracą
niewolną dawała dużo lepsze rezultaty2. Od tego czasu, wymienione wyżej i opierające
się na idei wolności zjawisko, ulegało intensyfikacji na rożnych polach działalności
człowieka, zaskakując go za każdym razem wzrostem wydajności. Tym samym stał się
jasnym aksjomat mówiący o tym, że warunkiem niezbędnym dla efektywnej pracy
jednostki, jest jej dobrowolny wysiłek.
Jednostka łącząca się z innymi w zorganizowane społeczności staje przed
różnymi problemami w tym również związanymi z występowaniem pewnych dóbr
w niedoborze. Złożoność zaś potrzeb ludzkich wynikających z natury człowieka

1

Za: N. Branden, Powszechne i błędne opinie na temat kapitalizmu, [w:] Kapitalizm nieznany ideał,
red. Bogusław Jusiak, ZYSK i S-KA, Poznań 2013, s.145.
2
Słownik ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3920039/kapitalizm.html, (01.03.2014).
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i otaczającego go świata, wymaga od każdej z nich, poza pracą mięśni, także pracy
rozumu.
Autor niniejszej pracy uznaje hipotezę H. Hazlitta, że najsilniejszą żądzą
człowieka poza pragnieniem życia, jest chęć posiadania możliwości zaspokojenia
wszelkich swoich potrzeb, zachcianek czy kaprysów występujących w zasadzie
w nieograniczonej ilości3. Jedyną metodą umożliwiającą (choć niegwarantującą)
jednostce zaspokojenie większości pragnień, która przy okazji może nie kolidować
z wolnością drugiego człowieka na drodze dążenia do zaspokojenia jego pragnień (przy
założeniu, że dobra używane do zaspokojenia badanego popytu występują względem
obu omawianych przypadków w niedoborze), jest działanie w zgodzie z tzw. zdrowym
rozsądkiem. Innymi słowy: drugie co do istotności pragnienie człowieka, wiąże się
bezpośrednio z koniecznością posiadania przez niego, poczucia kontroli i władzy nad
własnymi poczynaniami, mającymi go doprowadzić do zaspokojenia, rozpoznanych
przez siebie kolejnych pragnień i potrzeb, tak niższego jak i wyższego rzędu4.
Tym samym w działaniach swoich jednostka zmuszona jest opierać się
o dostępne jej dane oraz posiadaną przez nią wiedzę i intelekt. Z powyższego zaś staje
się jasnym fakt, że intelekt występuje w roli podporządkowanej pragnieniom człowieka,
stając się ich sługą. Jednak, aby pracował on na ich rzecz wydajnie, do głosu musi
zostać dopuszczona inna żądza - pragnienie racjonalnego działania5.
Wychodząc z tego założenia, człowiek racjonalny powinien być wolny
i funkcjonować w nieskrępowanym regulacjami świecie aby mieć możliwość
osiągnięcia maximum swojej wydajności. Z punktu widzenia efektywności działań
i logiki, idealnym środowiskiem dla człowieka powinno być środowisko, w którym,
cytując Lindę i Morrisa Tannehill: „W sensie moralnym każdy człowiek posiada sam
siebie i ma prawo robić wszystko, co nie narusza prawa innych ludzi
do samoposiadania”6, „Nie istnieją więc prawa kolektywne, lecz wyłącznie prawo
każdej jednostki do wolności od przymusu wywieranego przez innych”7.

3

Zob.: H. Hazlitt, Siła woli – fundament życiowego sukcesu, Fijorr Publishing Chicago-Warszawa,
Warszawa 2009, s. 44 – 50.
4
Por.: L. J. Kazimier, Principles of management, second edition, McGrow-Hill Book Co, New York
1969, s. 197-202.
5
Zob.: H. Hazlitt, Siła woli… s.31-35.
6
Za: L. i M. Tannehill, Rynek i Wolność, Fijorr Publishing Chicago-Warszawa, Warszawa 1993, s. 31.
7
Tamże, s.31.
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Tym samym zainicjowanie jakiekolwiek formy przemocy wobec drugiego człowieka,
w celu zaspokojenia własnych pragnień, staje się przestępstwem, bez względu
na podmiot takie działanie inicjujący8.
Również ustanawiając prawo do życia prawem nadrzędnym, wymóg spójności
logicznej wskazuje konieczność, aby wolność i własność prywatna były bezwzględne
respektowane, jako czynniki niezbędne do przestrzegania wymienionego wcześniej
prawa nadrzędnego. Innymi słowy: „Skoro człowiek musi własnym wysiłkiem
podtrzymywać swoje życie, to ten, kto nie ma prawa do wytworów swej pracy, nie ma
tym samym środków potrzebnych do podtrzymania swojego życia. Człowiek, który
wytwarza, ale nie rozporządza produktem swojej pracy, jest niewolnikiem”9.
Do obrony powyższych praw przed najeźdźcą z zewnątrz służyć powinno
zatem wojsko, przed napastnikami wewnątrz granic państwa - policja, wszelkie spory
zaś, winny być rozstrzygane, jeśli to konieczne, na drodze sądowej z uwzględnieniem
równości wobec prawa przysługującego każdej ze stron. Tym samym, każda inna
instytucja regulująca a więc ograniczająca wolność działania człowieka, lub ujmując
problem dosadniej, odmawiająca istocie ludzkiej jej racjonalności, jest w odczuciu
autora zbędna i w efekcie końcowym działa na jej szkodę występując przeciwko prawu
do życia.
Instytucje rządowe, regulujące podejmowane przez jednostkę działania w jej
życiu codziennym, opłacane są pieniędzmi podatników, ich wolnością i za milczącą
zgodą swoich ofiar10. Oferują one, jako produkt końcowy, zdjęcie z barków jednostki
części odpowiedzialności za własne życie. W tym kontekście system interwencji
państwowych, w odczuciu autora niniejszej pracy, nie różni się zbytnio od czasów
niewolnictwa, gdzie o losie niewolnika decydował nie on sam, lecz jego pan. Strach
człowieka przed konsekwencjami podejmowanych przez siebie decyzji i brak zaufania
do instytucji porządku publicznego (Policja, Wojsko, Sądy), jako elementów
odwołujących się do potrzeby bezpieczeństwa11, leżą, zdaniem autora niniejszej pracy,
u podstaw antykapitalistycznego i antywolnościowego nastawienia jednostki.
8

Zob.: Tamże, s. 18.
Za.: A. Rand, Prawa Człowieka, [w:] Cnota Egoizmu, Zysk i Spółka, Poznań 2000, s. 114.
10
Należy zauważyć, że osoby te nie zawsze są ofiarami i jednocześnie beneficjentami rządowych działań.
11
Por.: A. H. Maslow, Heirarchia potrzeb [za:] P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig, Psychologia i życie, PWN,
Warszawa 2011, s. 380.
9
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Jednocześnie ingerencja rządu, zdejmująca odpowiedzialność z obywatela za jego
własne życie i rozkładająca ją na barki całego społeczeństwa pozwala mu uniknąć
konsekwencji, tym samym przyczyniając się do mniej ostrożnych jego zachowań
i demoralizacji.
Obserwacje autora sugerują, że im silniejszy strach jednostki przed konsekwencjami
własnych działań i niepewność względem funkcjonowania prawa wynikająca
z niezrozumienia wolności, tym większe zapotrzebowanie na istnienie, w otaczającym
człowieka świecie, narzuconych odgórnie reguł.
Na wyżej wymieniane zainteresowanie funkcją opiekuńczą państwa, rządy
odpowiadają całą gamą rozwiązań, „sprzedając” tym samym swoim obywatelom
w zamian za podatki, złudne (w odczuciu autora) poczucie bezpieczeństwa, oraz
rzeczywiste zagrożenie, wiążące się z utratą przeświadczenia o własnym sprawstwie. Z
kolei ciągłe rozbudowanie regulacji na rzecz różnych grup interesu, tworzyć może
realne ryzyko ograniczenia swobody działań jednostki, jeszcze zanim ta popełni
wykroczenie względem swobód i praw należących do drugiej osoby.
Zdaniem autora tej pracy, rozwiązanie to u dużej części społeczeństwa wiąże się
z możliwością przesunięcia poczucia umiejscowienia kontroli z wewnętrznego
na zewnętrzne12. Innymi słowy, jednostka przestaje odczuwać związek między
działaniami przez nią podejmowanymi, a stanem w jakim się ona znajduje. Przy czym,
tym większe ryzyko utraty poczucia kontroli u jednostki, im większa represyjność
i obciążenia, które musi ona ponosić w wyniku działania aparatu przymusu.
Z powyższego wynika, że u dużej części społeczeństwa poczucie kontroli
wewnętrznej, może zmniejszać się wraz z pojawianiem się kolejnych regulacji. Istnieje
także ryzyko, że lekarstwem, którym tak zdemolowane psychicznie społeczeństwo
będzie pragnęło być leczone, będą kolejne nakazy, zakazy i dyrektywy mające mu
ułatwić życie (warto zauważyć, że w przypadku demokracji jest to istotny czynnik
stanowiący o programach partii). Tym samym osoby postulujące za regulacjami, dają
mandat rządom na stosowanie argumentu przymusu. Celem nie staje się
sprawiedliwość, lecz w ostatecznym rozrachunku zagrabienie dóbr, wypracowanych
przez innych, na pokrycie kosztów zaspokojenia własnych pragnień.

12

Por.:P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig, Psychologia i…s. 375.
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jednostki

przed

konsekwencjami, które musiałaby ona ponosić w warunkach wolnorynkowych
i ukrywanie się tejże jednostki za rozporządzeniami, może wynikać z przekonania
o niskiej dla innych ludzi, wartości własnego wysiłku lub głębokiej wcześniejszej
indoktrynacji jednostki ze strony osób zainteresowanych etatyzmem państwowym.
Autor niniejszej pracy, w braku potrzebnych na rynku prywatnym umiejętności oraz
wiedzy, prowadzących do pełnej samodzielności i poczucia sprawstwa, upatruje źródła
przynajmniej części powyższych problemów.
Tym samym nie ulega wątpliwości, że trening intelektu, jako podstawowego
atrybutu przetrwania człowieka oraz zdobywanie przy jego pomocy wiedzy
i umiejętności, automatycznie poniekąd stać się powinno, w środowisku wolnym od
regulacji rządowych, celem nadrzędnym jednostki. Przy czym cel ten byłby w takim
przypadku świadomie wybrany a nie narzucony przez państwo. Prawdopodobne, jest
także przy powyższych założeniach, kultywowanie rozwoju z pokolenia na pokolenie w
poczuciu własnej wartości i indywidualności, oparte na fakcie mówiącym,
że od ludzkiej sprawności działania uzależnione jest nie tylko przetrwanie i poziom
życia jednostki, ale także i jej potomstwa.
Podejmowanie decyzji co, jak, gdzie i kto, ma produkować, w imieniu
zniewolonego regulacjami społeczeństwa, słusznie zatem budzi wiele kontrowersji.
Wszelka natomiast podejrzliwość wobec działań państwa, w tych dziedzinach,
które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie ludzkiego rozumu - jedynego
gwaranta przetrwania i niepodzielnej władzy człowieka nad ziemią - wydaje się być
w pełni uzasadniona.
Stworzenie

najlepszych

warunków

do

życia

dla

własnego

gatunku,

wydawać by się mogło sprawą oczywistą i niepodlegającą jakimkolwiek kompromisom.
Jeśli zaś istniał kiedykolwiek jakiś przykład kraju gdzie człowiek osiągnął w tej kwestii
spektakularny sukces, rozum podpowiada, że rząd tego kraju powinien podążać drogą
owego sukcesu a rządy innych krajów winny go naśladować, by, jeśli tylko jest to
możliwe, zapewnić swym obywatelom najlepsze możliwe warunki życia i przetrwania.
Historia zna taki przykład: „Jedynym praktycznie krajem w powojennej rzeczywistości,
który naprawdę produkuje coś wartościowego i jego produkty stanowią obiekt
7

westchnień reszty świata, jest USA. Tak się składa, że jest to również praktycznie
jedyny kraj nie posiadający planów produkcyjnych, który „po prostu tworzy dobra
takiej jakości w takich ilościach i takich proporcjach, jak chce tego rynek, kierując się
prawem podaży i popytu bez żadnego sterowania cenami i dochodami”13.
Ten przykład oraz inne (np. dziewiętnastowieczna Anglia czy Republika
Federalna Niemiec po 20 czerwca 1948r.) potwierdzają wcześniejsze stwierdzenie, że
tam gdzie wolność była poszerzana, ludzie poprzez coraz to efektywniejsze
wykorzystywanie zasobów w procesie wytwarzania wartościowych dóbr, uzyskiwali
możliwość poprawienia standardu życia, nie tylko własnego, lecz także przyszłych
pokoleń.
Jednak mimo upływu czasu nie wszędzie gospodarka wolnorynkowa jest docelowym
systemem gospodarczym, nigdzie natomiast wolny rynek nie obejmuje wszystkich
gałęzi gospodarki. Wręcz przeciwnie, zdaniem autora, wyżej wymieniona idea wytracać
zaczęła swą siłę, mającą źródło w wolności, w wyniku ingerowania w zasady
jej działania nakazów i regulacji rządowych, będących notabene tej siły zaprzeczeniem.
Odrzucenie rozwiązań wolnorynkowych oraz w pełni nakazowych, było tożsame
z koniecznością

opracowania

systemu

gospodarki

mieszanej,

opierającej

się na państwowym interwencjonizmie.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązanie do możliwości regulacji
gospodarki wolnorynkowej (jako obowiązującego systemu gospodarczego) ma miejsce
już w samej nazwie. Poprzez wstawienie przed słowem gospodarka przymiotnika
„społeczna” oraz zabranie z określenia „wolnorynkowa”, przedrostka „wolno” możliwa
jest implikacja wskazująca na ograniczenie wolności (która to jest najważniejszą cechą
gospodarki wolnorynkowej) na rzecz społecznych a więc również publicznych celów14.
Autor pracy pragnie wykazać istotny wpływ systemu gospodarczego Polski,
będącego efektem społeczno-politycznych uwarunkowań, na sektor szkolnictwa
wyższego. Zgodnie z powyższym postanowiono odnieść się głównie do wolności
gospodarczej, jako czynnika warunkującego ostateczne cechy produktu końcowego,
odnaleźć przyczyny stanu obecnego i odpowiedzieć na pytanie: W jakich warunkach
13

Za: Will Dollars Save the World? (Irvington-on-Hudson, N.Y.: The Foundation for Economic
Education 1947), [w:] H. Hazlitt, Siła woli…, s 32.
14
Por.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowe. Warszawa 2010, art. 20 str. 8; oraz
potwierdzające wniosek autora niniejszej pracy art. 21 p.2 i art. 22 str. 9.
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rynkowych, sektor uczelni wyższych, jest w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, po
względnie niskiej cenie, generując istotną zmianę na korzyść absolwentów względem
ich atrakcyjności na rynku pracy, przy uwzględnieniu potrzeb tego ostatniego?
„Wiedza jest chyba najważniejszym dobrem, które można nabyć za jakąś cenę,
jednak jej posiadacze często nie doceniają jej użyteczności. Lecz co jeszcze ważniejsze,
dostęp do źródeł wiedzy koniecznej do funkcjonowania współczesnego społeczeństwa
wymaga opanowania pewnych umiejętności - przede wszystkim czytania - zanim
człowiek stanie się zdolny do trafnej oceny tego, co dla niego korzystne. Chociaż nasze
argumenty za wolnością opierają się w znacznej mierze na tezie, że konkurencja jest
jednym z najpotężniejszych instrumentów szerzenia wiedzy i z reguły uzmysławia
wartość wiedzy tym, którym jej brakuje, jest niewątpliwe, że do znacznie lepszego
wykorzystania wiedzy można świadomie zmierzać. Niewiedza jest jedną z głównych
przyczyn, które powodują, że często przedsięwzięcia ludzi są marnowane. Istnieją
rozmaite powody, dla których jest w interesie całej społeczności, żeby dostarczać
wiedzę ludziom, którym brakuje motywacji lub chęci do jej nabywania. Odnosi się
to przede wszystkim do dzieci, lecz także i do wielu dorosłych”15.

Cel i uzasadnienie wyboru tematu pracy magisterskiej
Podjęcie problematyki ekonomicznej związanej z zarządzaniem uczelniami
wyższymi w odniesieniu do systemów gospodarczych i politycznych a także, jakości
i efektywności świadczonych usług, wynikało bezpośrednio z zainteresowań autora
działaniami

człowieka

w

zakresie

szeroko

pojętej

aktywności

gospodarczej

oraz konsekwencjami etycznymi i psychologicznymi wynikającymi z stosowanych
przez niego rozwiązań.
Traktując systemy polityczny, społeczny, gospodarczy i monetarny a także,
wolność jednostki i ustanowione prawo, jako elementy decydujące lub w najgorszym
przypadku mające istotny wpływ na podejmowane przez każdego obywatela decyzje,
autor starał się doprecyzować, w jaki sposób są one odpowiedzialne za obecny stan
szkolnictwa wyższego.

15

Za: F. A. Hayek, Oświata i nauka, [w:] Konstytucja wolności, PWN, Warszawa 2011, s. 360.
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Autor będąc studentem uczelni prywatnej od 2008 roku oraz prowadząc
samemu działalność gospodarczą, spotykał się na co dzień z problemami
funkcjonowania uczelni, widzianymi oczami tak jej klienta jak i przedsiębiorcy.
Poszerzone w ramach kształcenia, zainteresowania z dziedziny marketingu, wolnego
rynku, psychologii i socjologii wraz z zainteresowaniami osobistymi autora w tym
zakresie pozwoliły jego zdaniem na zidentyfikowanie przynajmniej części problemów.
Rozważania zaś podjęte na ich podstawie w niniejszej pracy, zaowocowały
opracowaniem ewentualnych kierunków rozwiązań.
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Przyjęte założenia
1. Zmiany w sposobach zarządzania i kierunkowania polityki uczelni
wyższych mają charakter ciągły, lecz działają na rynku gospodarki
mieszanej, po zakończonej transformacji gospodarczej;
2. Rozwiązania wdrażane przez Polskie uczelnie wyższe w warunkach
gospodarki

mieszanej

odzwierciedlenie

w

i

prawa

uczelniach

krajowego

często

obcokrajowych,

mają

swoje

funkcjonujących

z odmiennym prawem lub dozą wolności gospodarczej, przez co,
skuteczność wdrażanych na polskim terenie rozwiązań nie zawsze jest
satysfakcjonująca;
3. Istnieje bardzo niewielki związek między obecnie dostępnymi kierunkami
kształcenia a ciągle zmieniającymi się potrzebami rynku;
4. Spadające; jakość i efektywność kształcenia są wynikiem braku możliwości
działania w warunkach wolnego rynku;
5. Istotnym problemem szkół prywatnych jest nieuczciwa konkurencja
ze strony szkół publicznych wynikająca przede wszystkim z różnic
finansowania;
6. Brak popularności systemów weryfikujących jakość i efektywność
otrzymywanego kształcenia
7. Występująca w społeczeństwie niedostateczna wiedza z zakresu metodologii
badań służących do budowy systemów ocen i weryfikacji jakości
i efektywności.

Hipotezy badawcze
Na podstawie przestudiowanych materiałów wtórnych, literatury oraz dyskusji
z wykładowcami, przedsiębiorcami i studentami uczelni wyższych, wyprowadzono
poniższe hipotezy:
1. Warunkiem utrzymania wysokiej jakości kształcenia jest uwolnienie jak
największej części gospodarki różnych sektorów od zbędnych regulacji i co
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za tym idzie stosunkowo szybka prywatyzacja pozostałych przedsiębiorstw
państwowych.
2. Funkcjonowanie uczelni wyższych musi być finansowane tylko kapitałem
prywatnym bez możliwości subsydiowania, co w stopniu znaczącym
przełoży

się

na

podejmowane

w

zakresie

prowadzenia

polityki

przedsiębiorstwa decyzje.
3. Własność prywatna i swobodne nią dysponowanie, wolność do zawierania
umów i konieczność ich przestrzegania, oraz swoboda w ramach
podejmowania decyzji, muszą być prawem bezwzględnie przestrzeganym
(konstytucjonalnym), aby wykluczyć regulacje ze strony wszelkich
ewentualnych grup nacisku i możliwości ich ingerencji w sposoby
prowadzenia biznesu.
4. Przekształcenie stypendiów w formę promowania najlepszych, powinno być
wdrażane wraz z precyzyjnymi systemami weryfikacji jakości kształcenia i
funkcjonować w ramach budowania marki.
5. Uczelnie powinny współpracować z bankami (tylko w układzie wdrożenia
standardu

złota)

celem

finansowania

studiów

podejmowanych

przez ubogich studentów. Autor niniejszej pracy zakłada, że: Bank
dysponujący ograniczonym kapitałem (standard złota) nie udzieli kredytu
absolwentowi szkoły średniej, jeśli uczelnia do której ów absolwent
aplikuje, wypuszcza studenta z tytułem doktora tych nauk, których rynek
nie potrzebuje. W takim przypadku ryzyko niespłacenia kredytu
studenckiego jest zbyt wielkie i aplikantowi nie pozostaje nic innego
jak szukać innych źródeł finansowania lub przedłożyć plan biznesowy wraz
z planem finansowania inwestycji związanej z kierunkiem studiów,
na podstawie którego bank będzie w stanie oszacować ryzyko wydawanego
kredytu;
Państwo z kolei nie może ratować banków ani źle podejmowanych decyzji
obywateli pieniędzmi podatników, nie może w tym układzie również
ingerować w dostępność kredytu np. poprzez obniżanie stóp procentowych.
Scedowanie całej odpowiedzialność na wolny rynek musi opierać się na
prawnych przepisach chroniących wolność osobistą człowieka. Mimo
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istotności problemu przez wzgląd na jego złożoność i konieczność
znacznego odejścia od tematu pracy autor decyduje się omówić to
zagadnienie skrótowo i bez pełnego wyczerpania tematu.

Problemy badawcze
Weryfikując przedstawione wyżej hipotezy założono znalezienie rozwiązania
dla następujących problemów badawczych:
1. Zbadanie stopnia regulacji uczelni wyższych;
2. Zbadanie

rynku

konkurencji

pod

kontem

pozyskiwania

środków

na finansowanie działalności statutowych uczelni wyższych;
3. Zidentyfikowanie

źródeł

problemów

związanych

z

dewaluacją

wykształcenia;
4. Zbadanie ograniczeń wolności, w ramach praw własności i procesów
decyzyjnych w placówkach uczelni prywatnych;
5. Opracowanie

procedury

weryfikacji,

stopnia

zaspokojenia

potrzeb

odbiorców końcowych edukacji wyższej a więc absolwentów szkoły
wyższej oraz pracodawców.

Proces badawczy
Autor na wstępie chce zauważyć, że poruszane przez niego w niniejszej pracy
jej części składowe, są jedynie czubkiem góry lodowej problemu, jakim
jest gospodarka interwencjonistyczna. W wyniku złożoności tematu zdecydowano
na postępowanie badawcze polegające na krytycznej analizie świata rzeczywistego.
W samym procesie badawczym wykorzystano przede wszystkim źródła wtórne
oraz bezpośrednie kontakty z wykładowcami, przedsiębiorcami i studentami,
pozwalające odnieść się do badanych problemów znaleźć ich początek i opracować
rozwiązanie.
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Ponadto autor wykorzystał materiały z dziedziny ekonomii traktujące
o problemach innych sektorów gospodarki, a których istnienie uznał za ważne,
w kontekście rozpatrywanych problemów.

Metody i techniki badawcze
Złożoność problemów, których dotyczy niniejsza praca, wymusiła na jej
autorze zastosowanie wielu metod badawczych. Podstawowymi metodami są metody
obserwacyjna i analizy. Ponadto zastosowano w pracy:
Dedukcję – posługiwano się nią wszędzie, gdzie występowała konieczność
logicznego wyciągania wniosków na podstawie założonego wcześniej zbioru danych
lub przesłanek.
Abstrahowanie – wszędzie, gdzie należało pominąć parametry indywidualne
skupiając się jednocześnie na danych wspólnych dla badanych obiektów, w ramach
odnajdowania przyczyn występowania tego samego problemu.
Indukcję – stosowanie tej metody uznano za celowe w przypadkach gdzie
możliwe było uogólnienie w wyniku zestawienia zebranych faktów z tych samych
zbiorów, z konkretnymi zjawiskami, przy jednoczesnym spostrzeżeniu występowania
analogicznych efektów.
Analogię – tę metodę stosowano, gdy autor pragnął wykazać podobieństwa
między

różnymi

badanymi

obiektami,

celem

sformułowania

przypuszczenia

o możliwości występowania podobnych przyczyn lub efektów, mimo że obiekty badań
działają w różnych warunkach i otoczeniu.
Metodę retrospektywną – stosowana wszędzie tam, gdzie autor na podstawie
źródeł historycznych mógł domniemywać występowania pewnych faktów.
Metodę monograficzną - stosowana w przypadku badania szczegółowego
organizacji z uwzględnieniem jakościowo i opisowego rodzaju informacji. Odpowiada
przede wszystkim za rozpoznanie struktur instytucji, zasad jej funkcjonowania
i skuteczności działania.
Analizy i krytyki źródłowej - metoda ta, była stosowana wszędzie tam, gdzie
autor chciał wykazać podobieństwa, różnice, związki, zależności, w oparciu wiedzę
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dotychczasową.

Pomocna

była

także

przy

określaniu

motywów

działania

w konkretnych strukturach instytucji oraz podczas badań nad skutkami wprowadzania
konkretnych zmian lub przedsięwzięć na otoczenie przedsiębiorstw.
Analizy i konstrukcji logicznej – Użyta przy wszelkich próbach analizy
związków przyczynowo skutkowych oraz budowaniu w oparciu o dane wejściowe
powstałe na skutek rozkładania konkretnych zjawisk na czynniki pierwsze,
oraz budowania nowych spójnych logicznie rozwiązań.
Statystyczną

–

przy opracowywaniu

wszelkich stwierdzeń opartych

o zgromadzone i uporządkowane fakty naukowe celem wyciągnięcia wniosków
z wyodrębnionych na tej podstawie wspólnych cech zbiorów elementów statystycznych.
Podczas obróbki zebranych badań posłużono się:
Wnioskowaniem - jako rozumowaniem dedukcyjnym, gdzie przyjęte zostało,
że dane zdarzenie jest zdarzeniem pewnym, potwierdzając to przypuszczenie logicznym
nawiązaniem do ogólnie uznanych faktów, lub ogólnie przyjętej wiedzy.
Sprawdzaniem – gdy autor zakładał, że jakieś fakty w wyniku
przedstawionych dowodów nie są zdarzeniem pewnym, ale istniała możliwość
ich weryfikacji innym sposobem.
Tłumaczeniem – innymi słowy objaśnianiem przyczyn występowania
pewnych zaobserwowanych, zdarzeń w oparciu o posiadaną wiedzę.
Dowodzeniem – używanym w oparciu o wnioskowanie przy założeniu
prawdziwości wcześniejszych sformułowań.
W rozdziale pierwszym autor niniejszej pracy odniósł się do zagadnienia
wolności jednostki, uznając tę kwestię za kluczową dla działań człowieka pod kątem
jego kreatywności, konkurencyjności, i efektywności. Uznano istotność wymienionych
wcześniej elementów dla oceny jakości i efektywności kształcenia oraz relacji tychże
elementów do ceny pobieranej za edukację. W dalszej części tego rozdziału
zdecydowano na szersze omówienie i podział systemów gospodarczych w odniesieniu
do swobody działań człowieka. Poza podziałem uznano za konieczne dokonać,
w ramach spójności logicznej, genezy powstania systemów gospodarczych wraz z tłem
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historycznym

i

uwzględnieniem

aspektu

systemów

społeczno-politycznych.

Tak szerokie spojrzenie na problematykę pozwala, zdaniem autora, lepiej zrozumieć
funkcję wolności dla gospodarki i wszelkie związane z tym zagadnieniem implikacje.
Umożliwiło to także wskazanie głównych zagrożeń dla tak ważnego czynnika.
Wymuszone w ten sposób zostało uwzględnienie w pracy zagadnień z zakresu
socjologii i psychologii społecznej, podczas odnoszenia się do systemów społecznopolitycznych, określających ramy działania każdej jednostki wchodzącej w skład
społeczeństwa. Przy tak zbudowanym szkielecie w dalszej kolejności zdecydowano
na odniesienie wyżej wymienionej problematyki do sektora szkolnictwa wyższego.
Na końcu rozdziału scharakteryzowano system gospodarczy Polski oraz mający
wspomagać jego działanie system społeczno-polityczny. Charakteryzacji owej
dokonano odnosząc się także do okresu rozpoczętej w 1989 transformacji ustrojowej i
gospodarczej. Przedstawiono pobieżnie stan obecny sektora szkolnictwa wyższego po
jego prywatyzacji oraz dalszych przekształceniach po 1990 roku. Następnie podjęto
próbę wskazania czynników wpływających od zewnątrz na sektor prywatny w tym
również na jego ofertę zarówno pod kątem ogólnym jak i w ujęciu jakościowym.
W trakcie identyfikacji gospodarki na podstawie zasad na jakich funkcjonują
obecnie

szkoły

wyższe,

zauważono,

że

narzędzia

pomagające

zarządzać

przedsiębiorstwem w warunkach wolnorynkowych w naszym systemie uległy
negatywnym przeobrażeniom lub nadużyciom (co może być efektem nadmiernej
interwencji ze strony państwa) uderzając w kwestie etyki. Wykazano także,
że komplikacje wygenerowane w ten sposób tworzą w oczach społeczeństwa,
a nade wszystko polityków, potrzebę kolejnych regulacji. Z kolei ich nadmiar niszczy
gospodarkę od wewnątrz, kierując ją na tory, z których z takim entuzjazmem uciekano.
Ustalono również, że strach przed deregulowaniem gospodarki oraz zerwaniem
z państwowym protekcjonizmem jest zauważalny nie tylko na publicznych uczelniach
wyższych.
W rozdziale drugim, który poświęcono problemom nadmiernych regulacji
wewnętrznych i zewnętrznych, wykazano negatywne skutki tychże działań dla klienta
końcowego, którym ustanowiono tu studenta i pracodawcę. Uwypuklono także
problematykę, leżącą pomiędzy kwestią dostojeństwa szkół wyższych a sprawnością
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przedsiębiorstwa

prywatnego.

Położono

tu

nacisk

na

mentalne

nastawienie

społeczeństwa oraz problem akceptacji władzy w rękach biznesu. Dopatrzono się źródeł
tych komplikacji zarówno na płaszczyźnie poczucia sprawiedliwości jak i nadużyć
po obu stronach konfliktu. Tym samym dowiedziono, że brak poczucia bezpieczeństwa
w dużej mierze związany jest z nieaktualnym lub źle skonstruowanym prawem,
całkowicie niedostosowanym do zasad wolności i rynku oraz z brakiem konsekwencji
dotyczącym tak deregulacji zasad jak i wdrażania wolnego rynku w ogóle.
W rozdziale trzecim zajęto się identyfikacją i omówieniem podstawowych
barier i motywacji absolwentów szkół średnich dotyczących podejmowania dalszego
kształcenia. Próbowano również dokonać uzasadnienia dla utrzymywania obecnego
stanu sektora edukacji wyższej. Wykazano, między innymi, że głównym elementem
zachęcającym do poszerzania wiedzy przez absolwenta szkoły średniej jest jego
poczucie bezpieczeństwa, atrakcyjność przyszłych zarobków, szacowana pewność
zatrudnienia oraz koszt samego kształcenia. Omawiając motywację rozwinięto
ją o procesy poznawcze i warunkowania wywodzące się z zakresu psychologii,
socjologii oraz psychologii społecznej. Tym samym wskazano prawdopodobne źródła
przeświadczenia o wysokiej wartości edukacji wyższej i silnego nią zainteresowania.
Dotknięto także, problemu spadku jakości edukacji w oczach pracodawców oraz
pozostawienia w rękach uczelni zagadnienia związanego z ocenianiem wiedzy
i umiejętności studentów. Odniesiono to zagadnienie do tak zwanego wysypu
magistrów i braku działań ze strony biznesu nastawionych na weryfikację wiedzy
absolwentów. Tym samym zaproponowano wolnorynkowy system standaryzacji
kształcenia. Udowodniono także, że potrzeby rynkowe nie zostały w pełni zaspokojone
a wzrosła jedynie presja ukończenia szkoły i zdobycia tytułu. Jednocześnie wykazano,
że wprowadzone w międzyczasie regulacje i deregulacje, w wyniku pojawienia się tak
sformułowanej potrzeby, zaowocowały dewaluacją wykształcenia. Zarysowano podział
rynku zatrudnienia z uwagi na sektor własności a także wskazano determinanty
decydujące o chęci zatrudnienia oraz wyborze kandydata na stanowisko pracy.
Omówiono także kwestię finansowanych przez państwo studiów w kontekście
opuszczania przez absolwentów uczelni państwowych terenów Rzeczypospolitej
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w celach zarobkowych. Na końcu wskazano na istotność zaniku kwalifikowanej siły
roboczej w wyniku zamykania szkół zawodowych
W rozdziale czwartym zajęto się opracowaniem metody weryfikacji
efektywności uczelni wyższych w zaspokajaniu potrzeb klienta końcowego a więc
absolwenta tejże uczelni oraz pracodawców. Do realizacji wyznaczonego sobie zadania
wykorzystano zmodyfikowany lekko wzór (funkcjonujący w finansach) umożliwiający
obliczenie stopy zwrotu z inwestycji ROI (return on investment). Dokonano także,
wyszczególnienia wydatków oraz opisano ogólne zasady jego stosowania.
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Rozdział I
DEFINICJA GOSPODARKI I RODZAJE SYSTEMÓW
GOSPODARCZYCH

1.1. Definicja systemu gospodarczego
Gospodarka to: „całość mechanizmów i warunków działania podmiotów
gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług”16.
Oznacza to, że system gospodarczy musi funkcjonować w oparciu zbiór
obowiązujących na obszarze danego państwa regulacji oddolnych i/lub odgórnych.
Regulacje te często mają postać przepisów prawnych oraz powszechnie akceptowanych
zasad lub norm, korygujących działania poszczególnych uczestników procesów
gospodarczych. Tym samym system ów, jest powiązany z instytucjami oraz
podmiotami gospodarczymi oddziałującymi wzajemnie na siebie w sposób pośredni lub
bezpośredni, a także ingeruje on w proces podejmowania decyzji ekonomicznych oraz
realizację działań jednostki w sferze gospodarki.
To właśnie od systemu gospodarczego zależy, w jaki sposób zapadają decyzje o tym,
kto, kiedy, gdzie, dla kogo, w jaki sposób i w jakich ilościach, które z dóbr ma
produkować. Zatem odpowiada on również, za zgodność zaspokajania różnorodnych
potrzeb klientów.
Innymi słowy: „System gospodarczy to układ stosunków i organizacji, który
kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą, determinuje prawa
własności czynników produkcji, rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji
w zakresie produkcji i konsumpcji, determinuje bodźce motywujące różne podmioty
gospodarcze, a w ostateczności rozstrzyga kwestie: co, jak i dla kogo ma być
produkowane”17.
Najistotniejszymi czynnikami, które pozwalają nam określić rodzaj systemu
gospodarczego, są: prawo własności, sposób regulacji cen, zależności finansowe, oraz
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Za: Słownik Języka Polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl/slownik/2462496/1, (04.01.2013).
Za: Serwis edukacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu, http://www.zset.pl/edu/node/86,
(04.01.2013).
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przede wszystkim stopień regulacji wolności jednostki w zakresie podejmowanych
decyzji i działań konsumpcyjnych oraz produkcyjnych.

1.2. Podział podstawowy systemów gospodarczych
Kluczowym

kryterium

podziału

systemów

gospodarczych

(w

sensie

ekonomicznym) jest własność środków produkcji oraz związany z gospodarką system
regulacji jej procesów18.
Podział systemów gospodarczych przez wzgląd na własność środków produkcji:
1. Indywidualistyczne - gdzie podstawowym prawem ekonomicznym jest
własność prywatna i wolność jednostki (będącej również najmniejszą
z możliwych

mniejszości

w

społeczeństwie)

również

w

kwestii

wykorzystania posiadanych przez siebie środków produkcji. Prawa
własności są zbywalne a co za tym idzie wszelkiego rodzaju dobra mogą
być dobrowolnie i dowolnie transferowalne między jednostkami;
2. Kolektywistyczne - gdzie prawo własności prywatnej a więc indywidualnej
zostaje zastąpione prawem własności państwowej a więc społecznej. Prawa
jednostki, w ramach wykorzystywania posiadanych przez nią środków
produkcji (które nie należą już do niej), przejmuje wówczas państwo. Prawa
własności prywatnej nie istnieją a wolność jednostki jest ograniczona
regulacjami, więc nie jest możliwe dobrowolne i dowolne transferowanie
dóbr między jednostkami.
Podział systemów gospodarczych według kryterium różnicującego sposoby regulacji
procesów gospodarczych:
1. Kompetytywne – tu regulowane na rynku konkurencyjnym samoistnie
w wyniku oddziaływania zasad popytu i podaży19;
18

Zob.: P. Błędowski, Uwarunkowania związane z ustrojem ekonomicznym – Podstawowe kryteria
grupowania
ustrojów
ekonomicznych,
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS
KES/Documents/PGiS_2013_cz_I_www_PB.pdf, Warszawa 2013, s.14 (04.01.2013).
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2. Regulacji administracyjnych – z

definicji to systemy polegające na

sztucznych pojedynczych działaniach lub procesach gospodarczych
inicjowanych przez rząd (częstokroć na drodze przymusu). Z konieczności
w ostatecznej

formie

regulacje

te

przybierają

formę

planistyczną

lub do takiej nawiązują. System regulacji administracyjnych najczęściej
nazywany

jest

systemem

nakazowym.

W

zależności

od

stopnia

represyjności państwa systemy te mogą być w pełni nakazowe
lub ingerować w gospodarkę jedynie częściowo. Lżejsza odmiana systemów
nakazowych nazywana jest interwencjonizmem20.

1.3. Odmiany gospodarek według własności środków produkcji oraz systemu
regulacji procesów gospodarczych
1.3.1. Gospodarka nakazowa
W gospodarce nakazowej, jako odmianie gospodarki kolektywistycznej,
procesy ekonomiczne są podporządkowane wydawanym przez biurokrację państwową
nakazom, dyrektywom i zakazom. Innymi słowy wszelkie działania obywateli
odnoszące się do produkcji a tym samym konsumpcji, wdrażane są w wyniku działań
państwa (np. z pomocą powołanego do tego celu urzędu planowania). Decyzje
ekonomiczne (a w zasadzie cały proces ich podejmowania) z jednostek indywidualnych
ceduje się na specjalnie powołane do tego celu instytucje państwowe. To one
odpowiadają na pytania, dla kogo, w jaki sposób i w jakich ilościach, które z dóbr
i kiedy, ma być produkowane. Następnie szczegółowe rozkazy - pośrednio
lub bezpośrednio - dostarczane są do zakładów państwowych, pracowników, a nawet
gospodarstw domowych. Wysoki stopień skomplikowania procedur i niemożność
realizacji celu, (wynikające przede wszystkim z braku możliwości wyliczenia rachunku
ekonomicznego, wymagającego cen rynkowych nie zaś odgórnie planowanych),
paraliżują system i czynią go nie tyle niesprawnym, co wręcz upośledzają jego
funkcjonowanie u podstaw.
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Zob.: Tamże. S.14.
Zob.: L. Mises, Kapitalizm, czyli gospodarka rynkowa. [w:] Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2005
s. 20-29.
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„W socjalizmie” (…) pisał L. von Mises mając na myśli nakazowy system
gospodarczy (…) za wszystkie sprawy dotyczące ekonomii odpowiada państwo. Rząd
wydaje rozkazy każdej gałęzi produkcji, podobnie jak wydaje je armii. Nie istnieje tam
sfera prywatnej działalności. Wszystko jest kierowane przez władze państwowe.
Człowiek w takim systemie jest niczym mieszkaniec sierocińca lub domu poprawczego.
Musi wykonywać zleconą mu pracę i może konsumować jedynie to, co zostało
mu przydzielone przez władze. Może on czytać jedynie książki i gazety wydane przez
władze lub dozwolone i może podróżować tylko wówczas, gdy przyznają mu na to
środki. Musi przyjąć zawód, który władze dla niego wybrały i musi zmienić swój zawód
i miejsce zamieszkania, jeśli mu tak nakażą. W tym sensie możemy śmiało stwierdzić,
że obywatele państw socjalistycznych nie są ludźmi wolnymi.21”.
Początki powstania nakazowego systemu gospodarczego, którego korzenie
wywodzą się z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR),
przypadają na lata 30 XX w., zaś ostateczny kształt założeń teoretycznych przypisuje
się teorii Karola Marksa, dotyczącej materializmu historycznego. Autor ów uważał,
że w dziejach ludzkości, (w ramach wzrostu wydajności i jakości gospodarczej)
uformowały się następujące (według chronologii ich przekształcania) przejściowe
systemy gospodarcze: Wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm.
Zdecydował się on jednak ostatecznie skrytykować ten ostatni i uznać go, jako kolejny
okres przejściowy. Według Marksa, przejściowe systemy gospodarcze w każdym kraju,
ewoluowały do momentu w którym dany kraj osiągał apogeum swej zdolności
produkcyjnej.

Następnie,

każdy system

gospodarczy po

osiągnięciu

punktu

szczytowego kończył się rewolucją, której owocem miało być utworzenie się nowego
systemu gospodarczego22.
Analogicznie

Marks

podszedł

do

analizy

kapitalizmu.

Oddzielając

w kapitalizmie pracę od prywatnej własności środków produkcji, założył, że wartość
produktu jest powiększana jedynie poprzez pracę bezpośrednio produkcyjną. Mimo,
iż przyjął on, że wartość towaru nie może być liczona bez takich składowych jak koszt
surowców i amortyzacji, płace oraz wartość dodatkowa (dodana), to tej ostatniej
21

Za: Tamże, s. 25-26.
Zob.: S. Sztaba, Słownik Ekonomiczny - PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3906921/gospodarkanakazowa.html, (11.05.2013).
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przypisał kluczową rolę. Występowanie wartości dodanej wytworzonej przez
pracownika i przewyższającej wartością jego zarobki, gdzie nadwyżkę przejmował
przedsiębiorca, skutkowało - zdaniem Marksa - akumulacją kapitału i tym samym
środków produkcji u tego ostatniego. To z kolei zachęcać miało do ciągłego wzrostu
wartości wymiennej materiałów a nie do podwyższenia ich wartości użytkowej. W
takim przypadku kapitalista dysponował zawsze wystarczającymi środkami do wykupu
własności od robotnika, którego płaca stała w miejscu i którego było stać na coraz mniej
drożejących dóbr.23 Zdaniem Marksa, schemat ten prowadzi prędzej czy później,
do całkowitego wykluczenia społecznego robotnika w wyniku jego wywłaszczenia
oraz przewartościowania towarów do poziomu fetyszyzmu.
W wyniku działania wymienionych powyżej procesów, zdaniem autora teorii
materializmu, kapitalizm skazany jest na walkę klas, czyli tzw. rewolucję proletariacką.
Ta z kolei dokonuje zmiany w stosunkach społecznych oraz własności środków
produkcji. Koniec kapitalizmu tym samym dawał początek komunizmowi, nowemu
systemowi, w którym środki produkcji należeć miały do całego społeczeństwa a
jednocześnie w procesie produkcji służyć miały one przede wszystkim zaspokojeniu
potrzeb całej tej grupy ludzi. Należy nadmienić, że jednocześnie tym oto sposobem
wykluczono kwestię maksymalizacji zysku kapitalisty a co za tym idzie także
możliwość akumulacji kapitału. Konsekwencją tego miało być utworzenie się w sposób
naturalny, społeczeństwa bezklasowego.
Ostatecznie

komunizm

nie

narodził

się

w

kraju

kapitalistycznym,

gdzie w wyniku wyzysku robotnika przez przedsiębiorcę, miały zostać stworzone
materialne podstawy dla nowego systemu. Zapoczątkowany on został w kraju
o feudalnych strukturach i gospodarce sprowadzonej niemalże do samego rolnictwa.
Problemy opisane powyżej, które dotyczyły gospodarki Związku Socjalistycznych
Republik Sowieckich, próbowano rozwiązać gospodarką nakazową. Zakładała ona
uprzemysłowienie kraju i wytyczała cele rozwoju państwa.24 Wymaga podkreślenia, że
gospodarka centralnie regulowana, której funkcjonowanie polegać miało na całkowitym
lub większościowym oddaniu produkcji i dystrybucji w ręce państwa (a tym samym
etatystów), nigdy nie spełniła pokładanych w niej nadziei, niezależnie od miejsca jej
wdrażania. W zamian za to, zawsze kończyła się ogólnym obniżeniem stopy życiowej
23
24

Zob.: Tamże.
Zob.: Tamże.
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obywateli kraju w którym była stosowana. Charakterystyczne dla tego systemu jest to,
że był wielokrotnie wprowadzany w życie i utrzymywany przy nim za pomocą użycia
środków przymusu w tym również siły fizycznej. Zawsze też prowadził do ograniczenia
wolności jednostki a tym samym zniewolenia całego społeczeństwa25.
Odnosząc działanie gospodarki centralnie planowanej, gdzie występuje
kolektywna własność środków produkcji, do kwestii samego jedynie kształcenia
powoduje, że poziom skomplikowania problemu rośnie wraz z każdą kolejną regulacją
ze strony zbiurokratyzowanego modelu państwa. Trafne wydaje się być - także w takim
przypadku, choć w ujęciu innego typu zagrożenia), ujęcie problemu kształcenia
państwowego przez J. S. Milla, który krytykując kształcenie państwowe dochodzi do
wniosku, że: „Ogólne wychowanie państwowe jest po prostu sposobem kształtowania
ludzi na tę samą modłę; a ponieważ forma, którą się im nadaje, odpowiada życzeniom
panującego rządu, czy będzie on w rękach monarchy, czy kapłanów, arystokracji lub
większości żyjącego pokolenia, daje to w rezultacie, proporcjonalnie do jego
sprawności i sukcesów, despotyczną władzę nad umysłem prowadzącą w naturalny
sposób do zawładnięcia ciałem”26.
W aspekcie gospodarczym natomiast, brak możliwości obliczenia rachunku
ekonomicznego dla całości działań, czyni niemożliwym wszelkie próby porównania
nakładów poniesionych przez państwo jako kosztu całkowitego wykształcenia
jednostki, w odniesieniu do założonego celu (np. jakości edukacji lub korzyści
płynących z wykształconego w ten sposób człowieka). Tym samym nie ma odpowiedzi
na pytanie czy dany kierunek kształcenia zapewni zyski lub chociażby zwrot
poniesionych przez państwo kosztów. Spośród problemów gospodarki nakazowej
bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesem edukacji wybrano następujące
zagadnienia:
1. Kierunkowanie kształcenia jest zbyt problematyczne, chyba, że zakładane
są, niezmienne, wręcz laboratoryjne warunki, które oznaczają w tym
przypadku także brak postępu;
25

Na przykład Lenin uważał, że problem zniewolenia a więc oddania wolności jest jedynie burżuazyjnym
uprzedzeniem. Zob.: L. von Mises, Interwencjonizm…, s. 26.
26
Za: J. S. Mill, Zastosowania [w:] Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2005, s. 216.
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2. Brak

rynkowych

narzędzi

do

określania

zapotrzebowania

na

skonkretyzowane na danym obszarze kierunki, wytwarzać może niedobór.
Z konieczności zatem, kształcenie dotyczy częstokroć jak najszerszego
zakresu wiedzy, co oznacza wzrost kosztów, długi okres samego kształcenia
i ograniczenia w zakresie specjalizacji. Tym samym duża część popytu na
kształcenie wyższe pozostaje niezaspokojona;
3. Koszt kształcenia opłacany przez państwo oraz okres jego trwania
jak i zapotrzebowanie na specyficznie wykształconą kadrę na terenie
własnego kraju, wymuszają narzucenie ludności ograniczeń w zakresie
migracji (problem ów wynika z konieczności odpracowania własnej
edukacji na terenie funkcjonowania jej sponsora czyli Państwa (co w
warunkach braku rynkowych cen może nastręczać wiele problemów) oraz z
konieczności zaspokojenia krajowego popytu);
4. Placówki zajmujące się kształceniem, nie mając punktu odniesienia,
nie są w stanie

wypracować

optymalnej

relacji

kosztu

do

jakości.

Nie istnieje także, parcie na zmniejszenie niepotrzebnych kosztów
lub wdrażanie nowych technologii, gdyż nie istnieje zjawisko konkurencji.
O tym, które koszty są zbędne nie decyduje ani klient ani przedsiębiorca,
lecz

rząd.

Rozwój

natomiast,

odbywa

się

najczęściej

poprzez

naśladownictwo i obserwację metod stosowanych w krajach o odmiennym
systemie gospodarczym;
5. Zachowania rynkowe, w takim układzie, nie są determinowane popytem
i podażą. Tym samym za określenie potrzeb dotyczących kształcenia i ich
zaspokojenie również odpowiada Rząd realizujący strategię planową.
6. Przełożenie kompetencji wynikających z wiedzy na zarobki ma raczej
marginalne znaczenie, płace tym samym muszą być ustalane odgórnie
a przy ich podejmowaniu istnieje zagrożenie kierowania się kryteriami
działającymi (w rozliczeniu końcowym) na szkodę organizacji;
7. Jednostka ma ograniczony wpływ na kierunek swojego kształcenia.
W ekstremalnych przypadkach może być jej on narzucony (niezależnie
od zainteresowań, chęci czy potencjału intelektualnego), w innych może
wybierać tylko między tymi kierunkami, które udostępnia jej państwo.
25

Ostatecznie bariery stojące na drodze zaspokojenia popytu, wynikające z centralnego
planowania, czynią system mało elastycznym i nastawionym na rozwiązania
sprawdzone a nie innowacje. Te same ograniczenia skutkują zatem nikłym
zaspokojeniem potrzeb grup szukających specyficznego połączenia korzyści27, nie
wspominając nawet o kliencie indywidualnym.
Własność państwowa środków produkcji spowalnia czas reakcji na potrzeby
rynku (o ile są one zauważone i brane pod uwagę), co często powoduje nadprodukcję w
jednych sektorach gospodarki lub gałęziach przemysłu a deficyty w innych. Ten sam
problem dotyczy kształcenia. Nie sposób z dnia na dzień z piekarzy uczynić szewców,
jeśli okaże się, że państwo ze swych placówek kształcenia wypuściło znacznie więcej
tych pierwszych, podczas gdy społeczeństwo, u którego zaspokojono potrzebę
konsumpcji wyrobów piekarniczych, domaga się obuwia.
Z kolei potrzeba odgórnego ustalenia - jakie maszyny, z jakich materiałów i do
produkcji którego z produktów należy wytworzyć w jakim czasie, czy o ilości
materiałów potrzebnych do produkcji obuwia lub np. mąki do wypieku chleba stwarza, co prawda, popyt na specjalistów, jednak etatystyczna natura ich zatrudnienia i
biurokratyczny charakter pracy, sprowadzają planistom ich przydatność, głownie do
tworzenia koncepcji o niskiej efektywności a tym samym marnotrawienia kapitału
wiedzy28.
Z powyższego wynika, że problem niskiej efektywności i wysokich kosztów
leżą po stronie Państwa a więc po stronie wszystkich jego obywateli. Stan ten jest
przeciwieństwem gospodarki kapitalistycznej gdzie kosztami za złe zarządzanie
przedsiębiorstwem obarczany jest jedynie jego właściciel (pracownik tracący
27

Zob.: P. Kotler, Rozpoznawanie segmentów rynku i wybór rynków docelowych [w:] Marketing, Rebis
sp. z o. o., Poznań 2005, s. 280.
28
Niska efektywność pracy zatrudnionych do odgórnego planowania specjalistów, związana jest z
występowaniem na wielu płaszczyznach gospodarki, korelacji między podejmowanymi decyzjami
wszystkich działających na rynku uczestników których zastępują w tym przypadku urzędnicy. Pojawienie
się konfliktu interesów między dwoma programami wymaga zaś od planistów korekty planu. Każdy z
procesów który wymaga użycia tych samych środków, lub materiałów zazębia się o inną produkcje
stojąca przed dokładnie takim samym problemem. W celu kierowania i podejmowania decyzji
dotyczących wyżej wymienionych problemów rozbudowuje się kosztowną administrację jednak brak
możliwości wyliczenia rachunku ekonomicznego uniemożliwia racjonalne użycie czynników produkcji.
Por. L. Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011,
passim; J. H. Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza. Instytut Ludwiga von
Misesa, Warszawa 2011, passim; L. Mises, Gospodarka społeczności socjalistycznej, [w:] Socjalizm,
Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, s. 93-176.
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stanowisko pracy może mówić nie o kosztach lecz o utraconych przyszłych
korzyściach). Odmiennie także do gospodarki wolnorynkowej, przedstawiają się
wpływy prywatnych sympatii, nepotyzmu, konfliktów i innych personalnych zachowań
na funkcjonowanie przedsiębiorstw29.

1.3.2. Gospodarka wolnorynkowa
Gospodarka rynkowa a w zasadzie jej elementy kształtowały się przez stulecia
w oparciu o efektywność modyfikowaną przy pomocy różnych instrumentów. Już w
XIII wieku, we Florencji, w przemyśle wełnianym zatrudniano najemną siłę roboczą
zauważając jej większą wydajność niż niewolnictwa. W wieku XIV odstępstwo
od norm feudalnych zastosowano również we Flandrii. Mimo to dopiero od wieku XVI
(Anglia – przemysł włókienniczy) przemiany otoczenia rynkowego zaczęły inicjować
przeobrażenia w metodach produkcji. Nowe krainy odkrywane przy okazji eksploracji
świata a także potrzeby związane z tym faktem, sprzyjały rozwojowi nawigacji i handlu
morskiego. Wytworzenie nowych rynków zewnętrznych i napływ nowych nieznanych
dotąd produktów oraz kruszców szlachetnych, wywołał spadek cen produktów, których
ilość na rynku nagle się zwiększyła lub które znalazły swój substytut. Jednocześnie,
część dóbr podrożała w wyniku zwiększenia, bądź wręcz pojawienia, się na nie popytu.
Bogacenie się znacznej części społeczeństwa pobudzało rynek wewnętrzny krajów
związanych z eksploracją świata, co osłabiało relacje feudalne, które starano się ratować
poprzez napływ niewolników. Ci jednak nie byli tak wydajni i pomysłowi jak
zatrudniani za opłatą pracownicy najemni. Z kolei w tym samym czasie umacniała się
pozycja ludzi zajmujących się handlem i produkcją30.
Powstawanie omawianego systemu odbywało się zatem spontanicznie stopniowo i bez
nakazów, a wraz ze zrywaniem kolejnych pęt feudalnych z biegiem lat powodowało
wzrost zamożności społeczeństwa w wyniku poszerzania wolności jednostki. Jednak
świadomość w społeczeństwie tego, co było faktycznym powodem owego „cudu
europejskiego”, zdaniem autora, do dnia dzisiejszego jest niewielka.
29

System wolnorynkowy, determinowany przez podaż i popyt, w perspektywie długookresowej mści się
na inicjatorach zachowań nieracjonalnych lub szkodzących klientowi (nie na wszystkich jednocześnie) w
związku z tym, zdaniem autora niniejszej pracy, nie stanowi on trwałego zagrożenia dla interesów
społeczeństwa w przeciwieństwie do gospodarki nakazowej.
30
Zob.: Słownik Ekonomiczny PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3920039/kapitalizm.html, (11.05.2013).
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Podstawowe mechanizmy wolnorynkowe działające w kapitalizmie, oparte
są na wzajemnych interakcjach pomiędzy popytem a podażą przy jednoczesnym
założeniu przestrzegania prawa względem własności prywatnej i poszanowania prawa
wolności. Te z korelują bezpośrednio z zachowaniem podmiotów działających na
rynku, zarówno tych stanowiących dla siebie konkurencję jak i ich klientów. Korelacja
ta przekłada się bezpośrednio na kształtowanie się cen, efektywności oraz rodzaje i
jakość dostarczanych produktów lub usług. Całość sprowadza się do generalnej zasady,
że w gospodarce wolnorynkowej o istnieniu przedsiębiorcy decyduje klient. Ilość
„głosów” oddana na danego przedsiębiorcę, pod postacią zostawionych u niego przez
zadowolonego klienta pieniędzy, przesądza o jego istnieniu tego pierwszego. Kryteria,
którymi posługuje się konsument (czyli klient końcowy) przy dokonywaniu wyboru
dobra mającego zaspokoić jego potrzebę, to przede wszystkim cena oraz jej stosunek do
jakości. Na rynku pozostaje więc miejsce jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy
najskuteczniej spełniają życzenia największej ilości klientów po możliwie najniższej
cenie.
Właśnie dlatego, w ekonomii, mówi się o gospodarce wolnorynkowej tylko wówczas,
gdy podstawowym i jedynym jej sterownikiem jest sam rynek. Gospodarka rynkowa
nie jest w stanie zaoferować maksymalnej efektywności funkcjonując w warunkach
skrępowanej wolności jednostki, niezależnie od tego czy za owo skrępowanie
odpowiadają podmioty prywatne czy regulacje państwowe.
W związku z powyższym wolność w zakresie zarządzania własnymi środkami
produkcji i kapitałem oraz uwolnienie od wszystkich relacji feudalnych panujących
w społeczeństwie stały się głównymi założeniami ewoluującej gospodarki rynkowej Leseferyzmu. Zwrot ten wprowadzony przez fizjokratów J.V. Gournaya i J. Turgota
w XVIII wieku, wywodzący się bezpośrednio z połączenia słów ''laissez-fair'' oznacza
w wolnym tłumaczeniu tyle, co ''pozwólcie działać''31 i jest on po dzień dzisiejszy
zwrotem pod którym, zdaniem autora, ukrywa się najdokładniejsza definicja systemu
społeczno-politycznego który jest przyjazny kapitalizmowi.
W założeniach myślicieli, termin ten, wyrażać miał podążanie gospodarki
w kierunku szeroko pojętej, tyczącej się każdego obywatela, wolności osobistej
w tym wolności do zawierania umów, których należało bezwzględnie przestrzegać.
31

Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN http://biznes.pwn.pl/haslo/3931791/leseferyzm.html, (11.05.2013).
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Założenia te budowano przy jednoczesnym poszanowaniu prywatnej własności
i zapewnieniu równości wszystkich w obliczu prawa. Rola państwa, zgodnie
z założeniami leseferyzmu, ograniczać się miała jedynie do swego rodzaju gwaranta
i stróża nocnego, nadzorującego i egzekwującego przestrzeganie powyższych założeń,
bez mieszania się w sferę ekonomiczną. Tym samym, zgodnie z założeniami
zwolenników leseferyzmu, do nadzoru i egzekwowania służą państwu trzy instrumenty:
wojsko (w przypadku najeźdźcy z zewnątrz), służby porządkowe (problemy
wewnętrzne związane z egzekwowaniem) i sądy (rozstrzyganie sporów)32.
Strategia leseferyzmu najdokładniej została wdrożona w Wielkiej Brytanii w XIX
wieku. Dała ona początek zasadom klasycznego liberalizmu gospodarczego, jako
podbudowa ideologiczna dla A. Smith i D. Ricardo. Funkcjonowanie gospodarki
wolnorynkowej według zasad liberalizmu klasycznego (często utożsamianego z
leseferyzmem), zakłada bezwarunkowe realizowanie indywidualnych celów jednostek,
z wyłączeniem tych, które ingerują w wolność innych obywateli33.
U fundamentów liberalizmu w wersji klasycznej leży indywidualizm, jako
założenie wysunięte wobec jednostki i funkcjonowania społeczeństwa. Koncepcja
ta wywodzi się z idei wolności (łac. liberalis – dotyczący wolności) i braku skrępowania
człowieka a przede wszystkim sfery jego działań, zewnętrznym przymusem. Przy czym
bez znaczenia jest, czy źródło owego przymusu jest po stronie państwa, czy po stronie
poszczególnych jego obywateli34. Zatem w układzie tym wolność stanowi wartość
kluczową, która gwarantuje najefektywniejszy wzrost postępu.
Podsumowując, idea ta postuluje prawo do ochrony życia oraz własności,
równość praw i wobec prawa wszystkich jednostek wchodzących w skład
społeczeństwa niezależnie od rasy, wyznania, orientacji seksualnej i innych
indywidualnych atrybutów a nikt, łącznie z ustanowioną władzą, nie może bezkarnie
pozbawiać

człowieka

tych

praw.

Te założenia

dotyczą

każdej

sfery

życia

społeczeństwa, pozostawiając władzy jedynie jej, najistotniejszą funkcję, dotyczącą
obrony powyższych założeń35.
Prawa do własności i dowolnego nią dysponowania, wywodzące się z prawa
do wolności, są wobec tego założeniem dającym podwaliny pod swobodne działania
32

Tamże.
Tamże.
34
Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3932244/liberalizm.html, (11.05.2013).
35
Tamże.
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człowieka w sferze gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu mu pełnej
niezależności, wraz z jej konsekwencjami. Rezultatem braku możliwości ingerencji
rządu w sferę gospodarki i zapewnienia każdemu obywatelowi zbioru powyższych praw
jest zatem wolny rynek.
Według Misesa kapitalizm jest nierozerwalnie powiązany z liberalizmem.
Udowadnia on, że ten ostatni będący systemem nie tyle gospodarczym, co społecznopolityczną formą funkcjonowania społeczeństwa, musi przez wzgląd na sposób
organizacji życia człowieka, doprowadzić go do kapitalizmu. Innymi słowy, w wyniku
wykorzystywania przez ludzi obszaru własnych uprawnień do osiągania celów przez
siebie wyznaczonych, przy jednoczesnym przestrzeganiu praw jednostki, określony
zostanie także sposób bogacenia się wszystkich ludzi, czyli porządek gospodarczy.
Tym samym, oparty na wolności człowieka, indywidualizmie i prawach własności
prywatnej system społeczno-polityczny, owocuje powstaniem analogicznego systemu
gospodarczego, opartego na racjonalnych działaniach uczestników wymiany handlowej,
prowadzących do ogólnego wzrostu dobrobytu w warunkach pokoju36.
W tym sensie jest to jedyny, niepodparty jakimkolwiek przymusem a zbudowany
na dobrowolnej racjonalnej współpracy i koegzystencji, system ekonomiczny,
gwarantujący samokoordynację działalności człowieka w sferze gospodarczej,
niezależnie od stopnia skomplikowania samej gospodarki i społeczeństwa.
W przypadku liberalizmu klasycznego, ograniczenia dla władzy państwowej mogą
być narzucane przez konstytucję, a respektowanie ich gwarantować ma zasada równości
wobec prawa. Demokracja w tym przypadku czyni władzę odpowiedzialną przed
obywatelami kraju. Na straży zgodności prawa względem konstytucji, równości wobec
prawa oraz praw jednostki, stoją sądy. Zasada balansu sił z kolei, pozwala na nadzór
nad instytucjami państwowymi, przy jednoczesnym osłabieniu wszelkich, wynikających
z pozycji stanowiska, uprawnień. Takie rozwiązanie nie zezwala, na osiągnięcie przez
jakąkolwiek frakcję polityczną pozycji monopolisty, poprzez wykorzystanie do tego
celu argumentu przemocy. Analogiczne podejście do braku prawnie uprzywilejowanych
pozycji dotyczy także sektora prywatnego. Indywidualistyczne podejście do jednostki,
jako źródła kreatywności, bogactwa, odmienności, jak i następstw zachodzących
36

Zob.: L. Mises, Dobrobyt Materialny, [w:] Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2001, s.
16-28.
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w społeczeństwie, nie wyklucza jej konfliktowości. Stad zasada, że wolność jednostki
i dowolność podejmowanych przez nią działań, nie może kolidować z prawami innej
jednostki. Zaś wszelkie działania jednostki racjonalnej i niezależnej, muszą być oparte
o własne decyzje, za które jednostka musi brać całkowitą odpowiedzialność.
Wytyczając granice władzy państwowej w odniesieniu do wolności jednostki, wolność
jako prawo staje się prawem bezwzględnym, zezwalającym jednostce na dowolność
dysponowania tymże prawem i konieczność ponoszenia konsekwencji związanych
z własnym postępowaniem. Jednocześnie ograniczenie roli państwa i społeczeństwa
względem odpowiedzialności za poczynania jednostki sprawiają, że wolność staje
się celem a nie towarem podlegającym jakiejkolwiek wymianie (z wyłączeniem sytuacji
dobrowolnego oddania się w niewolę na zasadzie kontraktu). Zorientowanie na cel,
przy takich założeniach, owocuje wzrostem gospodarczym i poprawą warunków życia
społeczeństwa jako całości37.
Działanie wolnorynkowego systemu gospodarczego odnosi się także do
algorytmu tzw. konkurencji doskonałej38. Opierając się na założeniach takiego modelu
rynki dążą do uzyskania równowagi wskutek oddziaływania na siebie podaży oraz
popytu39. Jak wcześniej zaznaczono, to właśnie w kontekście relacji tych dwóch
czynników kształtują się ceny dowolnych dóbr zapewniających zarówno potrzeby
niższego jak i wyższego rzędu. W ten sam sposób są wyceniane czynniki produkcji:
pensje, udziały, honoraria, uposażenia czy na przykład renty40.
W momencie osiągnięcia przez rynki poziomu równowagi podaży i popytu,
przy długotrwałej jej stagnacji, ceny oscylują na poziomie minimum średnich
długookresowych kosztów całkowitych. Gwarantuje to jednocześnie największą skalę
wytwórczości
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wykorzystaniu

wszystkich

czynników

produkcji. Długofalowe zyski dążą do poziomu normalnego (zysk normalny)
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Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3932246/liberalizm-gospodarczy.html,
(11.05.2013); oraz: http://biznes.pwn.pl/haslo/3932244/liberalizm.html, (11.05.2013).
38
Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3906928,
(11.05.2013).
39
Autor niniejszej pracy zakłada, że stan równowagi w gospodarce wolnorynkowej nawet jeśli zostanie
osiągnięty nie będzie on stanem długotrwałym. Innowacje w zakresie produkcji, kreatywność oraz presja
konkurencji czyni proces dążenia do równowagi dążeniem hipotetycznie nieskończonym. Odrzucenie
możliwości osiągnięcia modelu równowagi i utrzymania go w perspektywie długookresowej jest zatem
ściśle powiązane z odrzuceniem założenia, że wolny rynek może prowadzić do trwalej stagnacji
procesów gospodarczych i twórczości człowieka.
40
Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3906928,
(11.05.2013).

31

we wszystkich gałęziach gospodarki, który jest wyznaczany w wyniku konieczności
ponoszenia całkowitych kosztów długookresowych (minimum przeciętnych). Stosunki
między popytem a podażą na rynku pracy kształtują zaś poziom płac. Te z kolei,
z upływem czasu, dążą do zniesienia różnic między nimi a krańcową wartością owoców
pracy41.
Model zbliżony do konkurencji doskonałej (a w zasadzie dążenie do niego),
funkcjonującej w oparciu o działanie w znacznej mierze uwolnionego rynku, mimo
zastosowania w praktyce wielu uproszczeń, mniej więcej w takiej formie funkcjonował
na terenie Anglii w XIX wieku. Tam gdzie powyższe zasady występowały rodziły
błyskawiczny postęp i wzrost gospodarczy, wywołany pojawieniem się na rynku
większej ilości dóbr niż było na nim pieniądza kruszcowego, oznaczał deflację i idący
w ślad za nią spadek cen. Przedsiębiorcy walczyli o przetrwanie za pomocą ciągłego
obniżania kosztów w swoich zakładach. Jeżeli na terenie, na którym działało
przedsiębiorstwo, występowała tańsza konkurencja lub wytwarzany przez nie produkt
można było zastąpić jego tańszym bądź lepszym substytutem, nazbyt długo utrzymujące
się wysokie koszty oznaczały dla przedsiębiorstwa bankructwo42.
Eliminacja z rynku jednostek najmniej wydajnych była wymuszana przymusem
ekonomicznym a nie, jak w przypadku gospodarki nakazowej, odgórnym zarządzeniem.
Oczywiście dążenie do obniżania kosztów było także modyfikowane przez chęć
osiągania przez przedsiębiorców zysków z podjętych działań. Należy tu nadmienić, że
mimo to (efekt konkurencji) a czasami właśnie dlatego (efekt skali) skutkiem było
ogólne obniżenie cen z wyjątkiem sytuacji w których jest mowa o monopolu lub
dobrach rzadkich na które zwiększa się popyt. Dowodziło to tylko, że decydentem o
niebywałej sile był tutaj konsument, którego pieniądz pozostawiany u tego konkretnego
przedsiębiorcy a nie innego, decydował o tym, który z nich zbankrutuje a który osiągnie
zyski. Konsumenta natomiast interesowały produkty o możliwie niskiej cenie i
akceptowalnym poziomie jakości w relacji do tejże ceny, oraz produkty innowacyjne.
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Najskuteczniejszymi zaś metodami jego osiągnięcia było wdrażanie nowych
wydajniejszych technologii oraz kolejnych produktów wychodzących naprzeciw
potrzebom jak największej grupy klientów.
41
42

Zob.: Tamże.
Por.: Tamże
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W Anglii w XIX wieku dystrybucja dochodu odbywała się na poziomie
przedsiębiorstwa i to decyzje jego właściciela lub właścicieli stanowiły o tym, jaką
część dochodu przeznaczyć na konkretne czynniki produkcji. Decyzje te podejmowano
nie w wyniku jakichkolwiek dodatkowych regulacji ze strony państwa lecz odnosząc
je do rynku, na którym, jak zaznaczono wcześniej, niepodzielnie panował klient. Mimo
tak

zbudowanego

systemu

gospodarczego,

któremu

ciężko

zarzucić

brak

sprawiedliwości to właśnie uczciwy podział dochodu stał się elementem dyskusji,
kontrowersji a ostatecznie rozporządzeń polityków. Jednak porównując inne okresy
w historii gospodarki Anglii to właśnie funkcjonowanie tego systemu przyniosło
jej największy postęp. Również za jego sprawą standard życia w zasadzie wszystkich
warstw społecznych (jako, że były one jego beneficjentami), podlegał ciągłemu
wzrostowi. Wzrost dobrobytu szerokich mas, jaki miał miejsce w Anglii w wyżej
wymienionym okresie, w zasadzie nie miał precedensu także poza jej granicami.
Nigdzie indziej jednak nie odnotowano także takiej dozy wolności gospodarczej.43
Autor niniejszej pracy uważa również, że załamania ekonomiczne zwane
kryzysami, w gospodarce wolnorynkowej byłyby raczej niedostrzegalne dla większości
społeczeństwa i wiązałyby się raczej z relatywnie szybką względem obecnych
rozwiązań, korektą44. Dokładniejsze omówienie powyższych zagadnień wykracza
jednak nazbyt mocno poza temat niniejszej pracy. Poza genezą powstania i ogólnym
zarysem gospodarki rynkowej na przestrzeni XIX wieku, autor uznał za konieczne także
krótko doprecyzować i zinterpretować założenia oraz niektóre zasady funkcjonowania
43

Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3906928,
(11.05.2013).
44
Przypisane wolnemu rynkowi negatywne skutki pod postacią kryzysów gospodarczych, z
historycznego punktu widzenia wywoływane były zazwyczaj na skutek interwencji państwowych
(odejście od standardu złota, łatwy kredyt, nadmierne regulacje i inne). Pierwszy cykl koniunkturalny
odnotowany przez ekonomistów i badaczy historii, miał miejsce Ameryce Północnej w 1797 roku. Bank
Anglii będący własnością państwa ,dotował kupno domów w obrębie Karaibów oraz w USA u wybrzeży
Atlantyku. Hossa trwająca na rynku i łatwy kredyt pompowały bańkę spekulacyjną. Wojna Anglii z
Francją wywołała panikę inwestorów oraz klientów banku, którzy zaczęli wycofywać kapitał i
oszczędności. Popadający w ruinę bank ratował się drastycznie powiększając raty kredytów zaciągniętych
na zakup, wymienionych wyżej nieruchomości, doprowadzając tym samym do niewypłacalności wielu
swoich klientów a w ostatecznym rozrachunku do krachu na rynku nieruchomości. Zob.: Bojańczyk, M.
Leczyć przyczyny kryzysu, a nie objawy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości – Kwartalnik Wyższej Szkoły
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, nr 3, Warszawa 2012, s. 27; inny aczkolwiek podobny
przypadek; M. N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Kraków 2010,
passim, oraz; N. Branden, Powszechne i błędne opinie na temat kapitalizmu – Depresje. [w:] Kapitalizm
– nieznany…, s. 122-132.
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kapitalizmu, aby uzyskać logiczną spójność i umożliwić sobie odniesienie się do nich w
dalszej części pracy
Czynniki determinujące gospodarkę w systemie wolnorynkowym
Odrębne rozpatrzenie popytu i podaży przez kontekst ich oddziaływania
na gospodarkę wolnorynkową pozwoli płynnie przejść do jej wersji mieszanej
dopuszczającej interwencjonizm państwowy a więc ingerencję w rynek a także
umożliwi konstruktywne odniesienie się autora niniejszej pracy, do problemów
związanych z procesem kształcenia w obecnych warunkach. Takie podejście wynika
z konieczności zachowania ciągu logicznego i myślowego przy ocenie obecnego stanu
szkolnictwa wyższego.
1. Podaż: zasada podaży (zgodnie z prawem Say'a)45 ustanawia jako
elementem rozruchowy gospodarki produkcję, która bierze udział
w kreowaniu potrzeb.
Przykładem takiego działania omawianej zasady jest fakt, że konsument
przed wynalezieniem telefonu komórkowego nie uświadamia sobie
pragnienia mobilności usług telefonicznych. Uświadomienie sobie tej
potrzeby rodzi się dopiero z chwilą wprowadzenia, na rynek usług
telekomunikacyjnych, produktu poszerzającego możliwości konsumenta.
Tym samym autor niniejszej pracy to właśnie działaniu tej zasady
przypisuje kwestie postępu oraz ryzyka związanego z przecieraniem szlaku
w budzeniu potrzeb nieuświadomionych. Fundamentalnym czynnikiem
zasady

podaży,

mającym

nadrzędne

znaczenie

dla

gospodarki

wolnorynkowej, muszą być zatem oszczędności prowadzące do akumulacji
kapitału dzięki któremu możliwe jest pokrywanie częstokroć bardzo
wysokich kosztów związanych z tworzeniem wynalazku i jego wejściem na
rynek. Oszczędności wynikają bezpośrednio z gospodarności podmiotu i są
one

wyznacznikiem

skali

jego

produktywności.

Przy

czym

na

produktywność a więc efektywność podmiotu będą miały wpływ
45

Por. „Listy J. Chr. Saya do P. Malthusa”
http://mises.pl/pliki/upload/J.Ch.Say-Listy.pdf, (14.05.2013).
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,

Instytut

Ludwika

von

Misesa,

wszelkiego rodzaju inwestycje a tym samym również poziom jego
zaawansowania

technologicznego.

Zaciąganie

kredytu

w

celach

sfinansowania omawianych działań zwiększa koszty całkowite a co za tym
idzie ryzyko bankructwa.

2. Popyt:

zasada

popytu

(zgodnie

z

prawem

Keynesa)

wskazuje,

że kluczowym elementem gospodarki jest potrzeba, na której czele stoi
konsument. Innymi słowy produkcję a więc podaż, mogą rozruszać jedynie
pragnienia jednostki i jej finansowe możliwości ich zaspokojenia46.
Funkcjonalność

tego

twierdzenia

odnosi

się

jednak

do

potrzeb

uświadomionych i produktów już istniejących. Samym tylko pragnieniem
nie sposób wymusić podaży produktu innowacyjnego na kimkolwiek.
Jednak przy poprawnym badaniu potrzeb klienta będzie to jasny sygnał dla
producentów co do kierunku działań, w którym powinni się poruszać w celu
osiągnięcia satysfakcji nabywcy produktu. Model Keynesa promuje
wydawanie środków na cele płacowe jako klucz do pojawienia się na rynku
dużego popytu i potrzeby jego zaspokojenia co kolei doprowadzić ma do
wzrostu zatrudnienia. Tym samym pomija on istotność oszczędności oraz
ich znaczenie dla konsumpcji przyszłej i innowacyjności.
Na pytanie, który czynnik determinuje gospodarkę rynkowa w sposób bardziej
efektywny, odpowiedział Mark Skousen, wskazując na zasadę podażową Say'a jako
opierającą się na oszczędzaniu, co to nie jest mocną stroną zasady popytowej Keynesa.
Skousen obala swoim twierdzeniem i nowym pomiarem statystycznym - nazwanym
przez niego „Krajowe wydatki brutto47” - mit jakoby to osobiste wydatki konsumpcyjne

46

Keynes odrzuca prawo Say'a mówiące o tym, że podaż kreuje popyt, przeciwstawiając mu własne
prawo mówiące o tym, że to popyt tworzy podaż. Zob.: J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia,
procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 23-35.
47
„GDE = Produkcja pośrednia + PKB” lub innymi słowy „GDE = Gospodarka produkcyjna +
Gospodarka Konsumpcyjna”; M. Skousen zauważa, że sam PKB ogranicza się do produktu
konsumpcyjnego: „PKB ignoruje znaczną część tego, co nazywamy produktywną (make side) częścią
procesu produkcji, a więc dobra pośrednie powstające w trakcie procesu produkcji na pośrednich jej
etapach. Skutkiem takiego defektu jest zbyt duży nacisk na konsumpcję, kosztem oszczędności i inwestycji
w biznes”. Za: M. Skousen, Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów, Fijor Publishing, Warszawa
2012, s. 19.
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stanowiły największą część PKB, wskazując, że błąd wynika z „nieprawidłowego
odczytywania statystyk PKB”48.
Niezależnie od stopnia istotności, to właśnie te zasady stanowią podstawowe
czynniki wpływające na zachowania uczestników wymiany wolnorynkowej i stanowią
podstawowy cel zapędów interwencjonistycznych ze strony rządów. Jednak przy braku
ingerencji władzy w rynek49, ten dąży w sposób naturalny do osiągnięcia stanu
równowagi opierając się na informacjach płynących od konsumentów oraz
przewidywaniach producentów. Tym samym podaż i popyt generowane w sposób nie
wymuszony czynią cykle koniunkturalne znacznie mniej uciążliwymi niż ma to miejsce
w przypadku odwrotnym, zakładającym państwową interwencję.
Hipotetyczne50

konsekwencje

przyjęcia

gospodarki

wolnorynkowej

w odniesieniu do sektora szkolnictwa wyższego:
1. Rynek definiuje wartość danego wykształcenia dla absolwenta szkoły
średniej, poprzez ilość angażowanych przezeń prywatnych środków
finansowych i czasowych, w proces kształcenia i ich przełożenie
na wysokość przyszłych płac, szanse zatrudnienia i warunki przyszłej pracy;
2. Podmioty zajmujące się kształceniem działają w warunkach konkurencji
gdzie wygrywają Ci przedsiębiorcy, którzy oferują najlepszą efektywność
i jakość świadczonych usług po możliwie najniższej cenie;
3. Wysokie koszty prowadzenia specjalistycznych ośrodków kształcenia
(na przykład uczelnie techniczne) spada na przedsiębiorcę (właściciela
uczelni) a finalnie koszt ten pokrywa klient końcowy, czyli student. Istnieje
również możliwość partycypowania pracodawców w ponoszonych przez
48

Za: M. Skousen, Struktura produkcji: Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijor Publishing, Warszawa 2011, s.

9.
49

Z konieczności deregulacja dotyczy także pieniądza i bankowości a tym samym pośrednio zakłada ona
powrót do standardu złota oraz pokrycie depozytów w tym kruszcu na poziomie 100%. Por.: M.N.
Rothbard, Argumenty za prawdziwym złotym dolarem, [w:]. Austriacy o standardzie złota, red. Llewellyn
Rockwell, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011, s. 1-16.
50
Autor niniejszej pracy zgadza się ze twierdzeniem, zwolenników prakseologicznego podejścia do
ekonomii w założeniach dotyczącym faktu, że do chwili obecnej w żadnym kraju nie wprowadzono
całkowicie wolnej od ingerencji rządów gospodarki rynkowej opartej na liberalizmie klasycznym jako
systemie społeczno-politycznym warunkującym funkcjonowanie społeczeństwa. Tym samym taki model
funkcjonowania jest tworem czysto hipotetycznym opartym na przesłankach płynących z uwolnionych od
interwencjonizmu obszarów rynku a następnie zaadoptowaniu wniosków dla obszaru szkolnictwa
wyższego.
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uczelnię lub studenta kosztach. Tak więc jest możliwe poszukiwanie
sponsorów ale nie ma możliwości subsydiowania podejmowanych przez
uczelnię działań ze strony państwa;
4. Koszt kształcenia zależy między innymi od ilości kandydatów i potrzebnego
zaplecza technicznego i kadrowego. Oba czynniki mogą być dobrowolnie
subsydiowane przez podmioty prywatne, w których interesie leży
pozyskiwanie pracowników o konkretnej wiedzy bez angażowania w ów
proces środków z budżetu państwa. Koszt zachęcenia absolwentów szkół
średnich do studiowania danego kierunku jak i koszty zaplecza
technicznego i kadrowego mogą być częściowo lub całkowicie pokrywane z
opłacanych przez zleceniodawców prac wykonywanych na rzecz tychże
podmiotów

zarówno

prywatnie

(nieodpłatne

praktyki)

jak

i

za

pośrednictwem uczelni (praktyki/badania laboratoryjne itp.);
5. Wysokość płac jest ustalana w zależności od jakości, kierunku kształcenia
oraz ilości absolwentów uczelni wyższych wydostających się z pożądanymi
przez pracodawców umiejętnościami na rynek pracy, Ostatecznie o
wysokości płacy decyduje umowa między pracodawcą a pracownikiem lecz
zazwyczaj jest ściśle związana z popytem i podażą na konkretne usługi51;
6. Koszt wykształcenia (a przede wszystkim ryzyko związane z wybieranym
kierunkiem) pokrywa osoba decydująca się na kształcenie. Ona wybiera
kierunek i przedmioty a nawet nauczycieli. Wyjątkiem jest udział
w kosztach np. pracodawcy, a także kształcenie finansowane kredytem lub
na przykład rodzinną pożyczką/darowizną;
7. Rynek

pracodawców

z ośrodkami

staje

kształcenia

się
aby

51

żywnie

zainteresowany współpracą

zapewnić

sobie

ciągły

dostęp

W gospodarce wolnorynkowej tworzenie umów między pracodawcą a pracownikiem, co prawda, jest
dowolne ale nie oznacza to utworzenia automatycznie uprzywilejowanej grupy pracodawców. Istotne jest
podkreślenie, że każdy pracownik posiada unikalne zasoby pod postacią wiedzy i umiejętności, które
może poszerzać. Te zasoby to jego kapitał który w sytuacji generowania wartości dodanej w oczach
przedsiębiorcy może stanowić podstawę do renegocjacji warunków płacowych i zatrudnienia na korzyść
pracownika. Całość weryfikuje ilość identycznego lub zbliżonego kapitału wiedzy występującego na
rynku oraz popyt na powyższe zasoby. To one decydują o tym za jaką cenę i na jakich warunkach
pracownik udostępnia je pod postacią pracy konkretnemu przedsiębiorcy. Ochrona praw własności,
wolności osobistej oraz równości wobec prawa, zastosowana w tym przypadku, zakazuje zmuszania
pracownika do udostępniania swojej wiedzy (czyli specyficznej formy kapitału) jeśli nie wynika to z
umowy. Pracownik zatem, najmując się do pracy, udostępnia, według zapisów wynikających z tejże
umowy, jedynie pracę a nie tzw. „know how”. Fakty jednak świadczą, że zamiast regulacji prawa w
ramach poszanowania wyżej wymienionych zasad, rządy skupiły się na budowaniu państw opiekuńczych.
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do wykwalifikowanych pracowników. Ich brak powoduje wzrost kosztów
przedsiębiorstw i spadek efektywności;
8. Brak przymusowych egzaminów państwowych weryfikujących wiedzę
powoduje, że obowiązek ten spoczywa na pracodawcach, lub uczelniach
zmuszając je do prowadzenia egzaminów i/lub testów kompetencji;
9. Testy kompetencji pomagają oszacować wartość pracownika a dla
ubiegającego się o pracę są jedną z metod weryfikacji jakości kształcenia.
Dlatego może on partycypować w związanych z nią kosztach;
10. Pracownik zdobytą wiedzę traktuje przede wszystkim jako własność,
którą udostępnia

odpłatnie

swojemu

pracodawcy,

bez

obowiązku

jej przekazywania osobom trzecim (Wymóg takowego przekazania jest w
oczach autora wyłudzeniem chyba, że pracownik decyduje się na ten krok
dobrowolnie lub wynika to z umowy czy na przykład jest to formą
odpłatności za sponsorowane studia);
11. Rynek podlega ciągłym zmianom. Tym samym prawdopodobnie nie będzie
istniał jeden schemat nauczania. Stagnacja i nie reagowanie w tej kwestii na
potrzeby rynkowe, nieprawidłowa reakcja lub błędne przewidywanie obniża
wartość kształcenia;
12. Absolwent szkoły średniej sam decyduje o podjęciu kształcenia,
wybieranym kierunku, sposobie finansowania i jego czasie.

Karol Marks określając ten rodzaj gospodarki jako kapitalistyczną i z pojęciem
tym łącząc wyzysk warstw pracujących przez warstwy posiadające, wieszczył również
upadek kapitalizmu jako systemu gospodarczego i przejście gospodarki na kolejny
poziom, którym miał być komunizm.
Mimo, że Karol Marks pomylił się w swoich przypuszczeniach to zdaniem autora prace
Marksa znacząco przyczyniają się do mylnego pojmowania kapitalizmu po dzień
dzisiejszy. W wyniku braku zrozumienia zasad gospodarki wolnorynkowej następuje
ryzyko prowadzenia

polityki

pro-socjalnej.
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Kraje

o

rządach

wybieranych

demokratycznie najczęściej wybierają wówczas tzw. gospodarkę mieszaną lub
interwencjonistyczną zakłócając w ten sposób dane płynące z rynków.
Nie przeszkadza to jednak owym rządom dokonywać ingerencji w gospodarkę
w oparciu o wytworzone w ten sposób dane. Niestety, zdaniem autora, w długofalowym
rozpatrywaniu problemu, efekty które rządy uzyskują są dokładnie odwrotne do
oficjalnie zamierzonych.
1.3.3. Gospodarka mieszana – interwencjonizm
Powstaniu gospodarki mieszanej towarzyszyło utworzenie na jej potrzeby
systemu społeczno-politycznego, polegającego na interwencjonistycznej roli rządu.
Nowy system miał się charakteryzować swoistym uniwersalizmem łączącym w sobie
cechy gospodarki wolnorynkowej z cechami gospodarki nakazowej (patrz rysunek 1).
Procesowi tworzenia nowego systemu przyświecała chęć zaspokojenia dwóch potrzeb:
wzrostu szeroko pojętej efektywności (w tym również w zakresie postępu) oraz
potrzeby bezpieczeństwa. Pierwsza wynikała z dowodów świadczących na niekorzyść
gospodarki nakazowej i związana była z koniecznością udostępnienia podmiotom
prywatnym wolnego rynku52. Druga potrzeba, zrodziła się, zdaniem autora niniejszej
pracy, z braku poczucia bezpieczeństwa w warunkach wolnorynkowych. Tym samym
zaspokojenie jej wymagało dopuszczenia ingerencji państwa w procesy rynkowe oraz
umożliwienie zajmowania się przez państwo przedsięwzięciami, którymi w warunkach
wolnorynkowych podmioty prywatne nie byłyby zainteresowane (założenie pierwotne
J.M. Keynesa).

52

Nie dotyczy instytucji sądów, policji i wojska.
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Rysunek 1.Model gospodarki interwencjonistycznej zakładającej połączenie pożądanych
cech gospodarki nakazowej oraz opartej na pełnej wolności

Gospodarka
Wolnorynkowa

Interwencjonizm

Gospodarka
Nakazowa

Źródło: Opracowanie własne.

Istotnym elementem dotyczącym finansowania procesów inicjowanych
ze strony państwa, siłą rzeczy musiały stać się podatki. Mimo problemu, wynikającego
z próby zaspokojenia dwóch wykluczających się wzajemnie potrzeb, postępu i
bezpieczeństwa (postęp często powiązany jest z ryzykiem zwłaszcza przy
podejmowaniu

próby

zaspokojenia

występujących

na

rynku

potrzeb

nieuświadomionych) to pragnienie poczucia bezpieczeństwa okazało się silniejsze od
przesłanek przemawiających za wolnym rynkiem. Co za tym idzie, doprowadziło to do
nałożenia na prywatne podmioty pewnych ograniczeń w sferze wolności na rzecz
uprawnień państwa. W ten sposób, mimo zachowania dwoistości rynku i władz
państwowych te ostatnie, poza rolą stróża wolności, zyskały także władzę wpływania na
pojedyncze procesy gospodarcze53.
Mimo, iż teoretycznie, istnienie w tym samym sektorze gospodarki podmiotów
państwowych i prywatnych nie oznacza, że rząd będzie się mieszać w funkcjonowanie
części prywatnej, to praktyka w zasadzie zawsze przedstawia się zgoła odmiennie54,
co przedstawiono w dalszej części pracy na rysunku 2.

53

Zob.: L. Mises, Interwencjonizm..., s. 26.
W niniejszej pracy interwencjonistyczny system społeczno-polityczny utożsamiany jest z typem
gospodarki mieszanej co wynika m.in. z faktu, że przedsiębiorstwa państwowe wymagają kontroli ze
strony rządu. Ta zaś, chroniąc własne interesy o charakterze etatystycznym, będzie ingerowała w zasady
funkcjonowania wolnego rynku a tym samym ograniczała konkurencję. Tym samym postanowiono, że w
celu uproszczenia obie nazwy stosowane będą naprzemiennie jako identyfikatory systemu gospodarczospołeczno-politycznego o określonej charakterystyce.
54
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Rysunek 2. Zasada oraz efekt działania interwencjonizmu państwowego w gospodarce
mieszanej

Źródło: opracowanie własne.
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Niezależnie jednak od powyższego, zapobieganie kryzysom gospodarczym i
nadużyciom ze strony przedsiębiorców oraz bogatych grup społecznych wobec
pozostałej części społeczeństwa, stało się oficjalnym zadaniem rządu, realizowanym
poprzez regulowanie rynku.
W praktyce przełożyło się to na ingerencję państwa w sferę prywatną dotykającą często
problemu wolności i własności prywatnej.
Efektem ingerencji rządu w wolny rynek jest fakt użycia czynników
produkcji55 przez ich właścicieli oraz producentów w sposób odmienny od tego,
jaki zastosowaliby oni dysponując jedynie zbiorem danych płynących z rynku oraz
pełną swobodą działania. Rezygnacja z rozwiązań wolnorynkowych w takim przypadku
aby była wytłumaczalna musiałaby zostać oparta na argumentach dowodzących, iż
funkcjonowanie takiego systemu w rozliczeniu końcowym jest znacznie korzystniejsze i
nie prowadzi do niepożądanych rezultatów56.
W ujęciu historycznym interwencjonizm państwowy w różnych postaciach
funkcjonował od zawsze, będąc jedynie dużo mniej represyjną wersją gospodarki
nakazowej. Jednak nasilenie i istotny zwrot w tym kierunku nastąpiły po 1929 roku.
Hayek F. A. dopatrywał się źródła akceptacji dla interwencjonizmu przede wszystkim
w wynaturzonej postaci scjentyzmu popularnego w tym okresie. Zgodnie z jego
argumentami oddziaływanie tego zespołu poglądów filozoficznych doprowadziło
do negacji

indywidualizmu

i

przyjęcia

kolektywnych

zasad

funkcjonowania

społeczeństwa57.
Konsekwencją takiego podejścia musiało być zatem wypracowanie systemu społecznopolitycznego nastawionego na zbiorowość, nie zaś na jednostkę. Co za tym idzie,
system taki dopuszcza zniewolenie jednej grupy na rzecz drugiej, jeśli tylko przesłanki
dowodzą o względnych korzyściach płynących z takiego rozwiązania58.
55

Tu Ziemia, Kapitał, Praca (w tym również wysiłek intelektualny wykorzystujący wiedzę i inteligencję
do łączenia czynników produkcji w sposób efektywny) autor nawiązuje tu do modeli odnoszących się do
czynników produkcji A. Smitha i D. Ricardo [za:] M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii –
żywoty i idee wielkich myślicieli. Fijorr Publishing, Warszawa 2012, s. 153.
56
L. Mises, Interwencjonizm..., s. 27.
57
Zob.: F. A. Hayek, Nadużycie rozumu, Volumen, Warszawa 2002, passim.
58
System taki najczęściej jest rozpatrywany w oparciu o zasadę tu i teraz, przez co pomija dalekosiężne
skutki zwłaszcza jeśli dotyczą kosztów lub zysków ukrytych. Autor celowo unika sformułowania
mniejszość i większość, gdyż polityka żelaznego trójkąta nie definiuje liczebności grupy nacisku. W tym
przypadku istotniejszym parametrem jest zaspokojenie żądań jednej grupy przy jednoczesnym nie
wywoływaniu buntu u grupy uciskanej. Żelazny trójkąt tworzą trzy siły: politycy i prawodawcy,
biurokraci oraz wszelkie grupy interesu (nie muszą stanowić większości) będące beneficjentami
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System

społeczno-polityczny,

z

ustroju

chroniącego

gospodarkę

wolnorynkową, przekształcić się musiał w takim przypadku, w swego rodzaju
podstawowy jej sterownik, ingerujący w siłę napędową gospodarki wolnorynkowej,
czyli w wolność jednostki. Wynikiem końcowym jest specyficzna mutacja kapitalizmu
nieopierająca się na idei wolności lecz wzajemnym się z niej okradaniu.
Antykapitalistyczne podejście do gospodarki w systemach społecznopolitycznych zauważył także mentor F. A. Hayek’a mianowicie L. von Mises,
określając liberalizm klasyczny jako jedyny system społeczno-polityczny prowadzący
do kapitalizmu bez jego wynaturzania i jedyny mogący zapewnić mu utrzymanie
takiego stanu poprzez ochronę wolności i własności jednostki59.
Odejście od zasad leseferystycznych i popularyzację ingerencji państwa
w gospodarkę zapoczątkował wstrząs, jaki wywołał Wielki kryzys w 1929 roku,
wywołany ekspansją pieniądza i kredytu60. Rząd USA zdecydował wówczas o odejściu
od gospodarki zbliżonej do leseferystycznej przyjmując wytyczne J. M. Keynesa. Tym
samym poluźniono politykę niskich wydatków państwa, zwiększając zadłużenie
publiczne oraz inflację. Uznano za konieczne aby rząd wspomagał rynek przy pomocy
środków finansowych, zdobytych pod postacią podatków oraz parapodatków, pompując
je głównie w inwestycje stymulujące wzrost zatrudnienia oraz inne obszary
natychmiastowo zwiększające popyt. Tym samym, funkcjonujące dotychczas zasady
stosunkowo wolnego ryku, zostały w wyniku doradztwa zwolenników teorii Keynesa
oraz politycznych walk o elektorat, zepchnięte do roli drugorzędnej, na rzecz
państwowego interwencjonizmu, po którym oczekiwano gospodarczego cudu.
Jednocześnie odrzucono model gospodarki w pełni nakazowej stosowany w ZSRR
przyjmując, że działający tam komunizm oraz socjalizm na terenie innych krajów,
prowadzą niezmiennie do ruiny gospodarczej61. Warto dodać, że prawdopodobnie to
merkantylistyczne poglądy, zakładające różne rodzaje oddziaływania państwa na

ograniczania wolności dużych grup społecznych na rzecz własnych korzyści. Zob.: M. Friedman, Tyrania
status quo, [w:] Polityka i tyrania – Miltona Friedmana lekcje poszukiwania wolności. Heuros, Łódź
1993, s. 46-57.
59
Zob. L. Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej..., s. 16-28.
60
Zob. M. N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce..., passim.
61
Zob.: Słownik Ekonomiczny, PWN, [w:] http://biznes.pwn.pl/haslo/3920039/kapitalizm.html.
(14.05.2013).
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gospodarki krajowe, dały początek idei interwencjonizmu62, przy drobnej ich
przebudowie autorstwa J. M. Keynes'a.
Działanie systemu wolnorynkowego przed 1929 odmiennie opisuje Rothbard,
według którego, na wstrząs związany z kryzysem gospodarczym w USA w 1929 roku
składa się nie tylko gwałtowne pęknięcie baniek spekulacyjnych powstałych na wolnym
rynku lecz także ekspansja pieniądza i tani kredyt zaciągany na szeroką skalę, które to
nawiasem mówiąc forsował ówczesny rząd63 a które to doprowadziły do powiększenia
problemu.
Rząd ingerując w wyżej wymieniony sposób w rynek, wprowadzał tym samym
do obiegu zafałszowane dane dotyczące siły nabywczej, co ściśle przekładało się
na relację

popytu

i

podaży,

doprowadzając

podmioty działające

na

rynku

do podejmowania błędnych decyzji. Także przyczyn okresu trwania samego kryzysu
należy szukać w „leczeniu chorego tym samym środkiem, którym się struł”.
Z tą różnicą, że od momentu przyjęcia wskazówek Keynesa to specyficzne lekarstwo
można było nabywać w większych ilościach. Innymi słowy kryzys wywołany ekspansją
pieniądza i kredytu, usuwano jeszcze większą podażą kredytów o niskiej stopie
oprocentowania oraz innymi interwencjonistycznymi metodami. Tym samym
przedsiębiorstwa, które w wyniku błędnych decyzji powinny były upaść, utrzymywały
się dzięki kredytowej kroplówce. Nastąpiła wówczas dodatkowa nadprodukcja towarów
w relacji do siły nabywczej obywateli. Jednocześnie wystąpił brak możliwości
obniżenia cen towarów w wyniku sztucznie utrzymywanych wysokich kosztów
produkcji (poszerzenie uprawnień związków zawodowych, wprowadzenie minimalnego
wynagrodzenia i maksymalnego czasu pracy, rozwój świadczeń socjalnych). Kolejnym
krokiem był zamach na prawa własności obywateli, związany z walką Rezerwy
Federalnej z deflacją, przy jednoczesnej chęci utrzymania systemu bankowego opartego
o złoty standard64. W okresie tym posiadanie złota, jako oszczędności, stało się
przestępstwem. W 1971 roku USA zniosło parytet złota, umożliwiając tym samym

62

Autor niniejszej pracy nawiązuje tu do podobieństw teorii J. M. Keynes'a, uznawanego za ojca
interwencjonizmu jako systemu gospodarczego, do zasad Merkantylizmu; Zob.: M. N. Rothbard, Keynes
– portret człowieka, [w:] N. Hultberg, H. H. Hoppe, M. N. Rothbard, J.T. Salerno, red. T. Cukiernik, Jak
zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Fijorr Publishing Chicago, Warszawa 2004, s. 49.
63
Zob. M. N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce..., passim.
64
Por. Tamże. s. 10-18.
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dodruk pieniądza bez pokrycia na niespotykaną wcześniej skalę a tym samym realizację
polityki chłodzenia oraz pobudzania gospodarki, inicjowaną przez działania rządowe.
Wydawać by się mogło, że po 1945 roku polityka ekonomiczna w krajach
rozwiniętych o interwencjonistycznym modelu gospodarki powinna efektywnie
hamować zarówno nadmierne bezrobocie jak i wzrost cen, dowodząc tym samym
swojej skuteczności. Należy jednak pamiętać, że ingerencje rządowe związane były
także z pieniądzem i kredytem oraz ich dostępnością dla zwykłego obywatela,
przedsiębiorcy czy rządu. Interwencjonizm przyniósł między innymi likwidację
parytetu złota, który zastąpiono systemem rezerw cząstkowych. Ten zaś zezwala
bankom prowadzić przedsięwzięcia związane z udzielaniem kredytów bez przymusu
pozyskiwania i przechowywania depozytów będących w stanie pokryć 100% wartości
udzielanych pożyczek. Dzięki temu zabiegowi przeskoczono konieczność oszczędzania.
Działanie to sprzyjać zaczęło także obniżeniu oprocentowania pożyczek i poskutkowało
lawiną tzw. łatwych kredytów. Te z kolei, w wyniku stosunkowo niskiego
oprocentowania i obniżenia progu zdolności kredytowych, były zaciągane na
nieprzemyślane inwestycje (marnotrawienie środków produkcji) a konieczność
spłacania opłacono falą bankructw. Ponadto masowy dodruk pieniądza bez pokrycia w
złocie zwiększał inflację i sprzyjał zaciąganiu pożyczek w innych krajach. (założenie
możliwości spłaty ogromnych zadłużeń w etatystycznych systemach społecznopolitycznych, jeśli w ogóle traktowane jest poważnie, powinno opierać się, zdaniem
autora, na przesłankach, które jasno wskazują, że wyczyn ten można osiągnąć tylko w
wyniku przyjęcia zasad wolnorynkowych, nie zaś na mglistej wierze w cud
gospodarczy).
Mimo, iż działania mające na celu walkę z kryzysem pochłonęły ogromne
środki i okazały się być nie tylko drogimi lecz także nieefektywnymi, system
gospodarki mieszanej połączonej z interwencjonizmem są po dziś dzień najbardziej
popularnymi systemami na świecie.
Czynnikami

determinującymi

zachowania

podmiotów

gospodarczych

w gospodarce mieszanej są prawo popytu i podaży, po uwzględnieniu i zaspokojeniu
roszczeń rządu oraz innych grup nacisku. Istotnym, w tym aspekcie, wydaje się być
spostrzeżenie

L.

von

Misesa,

dotyczące
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eskalacji

interwencji

państwa

oraz powiększania

obszaru

regulacji,

które

to

nieuchronnie

następują

wraz

z upływającym czasem w gospodarce interwencjonistycznej65. „Ingerencja rządu jako
sposób „rozwiązania” problemów gospodarczych prowadzi w każdym kraju
do powstania warunków, które są co najmniej bardzo niezadowalające, a często wręcz
chaotyczne. Jeśli rząd nie zatrzyma się w porę, niechybnie wprowadzi socjalizm”66.
Skalę uciążliwości państwowych ingerencji oraz kierunek zmian obierany przez rządy
są możliwe do odczytania z indeksu wolności gospodarczej publikowanego przez
Heritage Foundation67. Zgodnie z powyższym indeksem w roku 2014 Polska znajduje
się na miejscu 50 na 178 możliwych68
Gospodarka mieszana i interwencjonistyczna rola rządu umożliwiają
zastosowanie wiele różnych modeli dla sektora szkolnictwa wyższego. Od w pełni
państwowego po rozwiązania rynkowe. Najczęściej jednak dopuszcza się dualizm
rynku o różnym stopniu ingerencji państwa w proces decyzyjny warunkujący użycie
czynników produkcji. Tego rodzaju dychotomia oznacza konkurowanie prywatnych
podmiotów z państwem, często przy jednoczesnym ograniczeniu wolności działania
tych pierwszych. Co za tym idzie stworzone warunki nie tylko nastręczają wiele
problemów ale i nie pozwalają na jasne wskazanie źródła ewentualnych problemów.

65

Zob.: Ekonomia i Polityka wykład elementarny, Fijorr Publishing, Warszawa 2006, s. 55-71.
Za: Tamże. s. 69.
67
O ocenie końcowej decyduje punktacja przyznawana dziesięciu kategoriom mającym istotne znaczenie
dla wolności gospodarki (polityka handlowa, obciążenia podatkowe, interwencje rządu w gospodarkę,
polityka monetarna, przepływy kapitału oraz inwestycje zagraniczne, bankowość i finanse, płace i ceny,
prawa własności, regulacje prawne, aktywność czarnego rynku i szarej strefy). Następnie punktacja
decyduje o pozycji w tabeli i przynależności państwa do jednej z pięciu grup (wolne, prawie wolne,
umiarkowanie wolne, prawie bez wolności, bez wolności). Zob.: Heritage, [w:]
http://www.heritage.org/index/, (14.05.2013).
68
Nie jest to jednak miernik bezwzględny gdyż nie wymaga on od miejsca pierwszego na liście
całkowicie wolnej gospodarki tym samym w posiadanie np. 50 miejsca jednego roku nie musi być
tożsame z zajmowaniem tej samej pozycji w roku kolejnym.
66
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1.4. Transformacja gospodarcza Polski a obecny system szkolnictwa
wyższego
Autor

niniejszej

pracy wychodzi

z

założenia,

że

zmiana

systemu

gospodarczego Polski w wyniku transformacji ustrojowej już się dokonała. Autor
rozumie przez to, że obrany kurs, zakładający regulacje gospodarcze, nie jest już
kursem pośrednim, prowadzącym do rozwiązań wolnorynkowych lecz docelową formą
systemu. Reagowanie politycznych ugrupowań na naciski silnych grup interesu poprzez
usankcjonowanie różnego rodzaju ograniczeń wolności jednostki nie oznacza,
że system gospodarczy jeszcze nie działa. Zwłaszcza, jeżeli celem nie było i nie jest
całkowite odcięcie władzy od rynku.
Z kolei wybór systemu społeczno-politycznego, regulującego swobodę działań
jednostki i brak standardu złota ze stu procentowym pokryciem depozytów w złocie
z założenia wykluczyło czystą formę kapitalizmu. Doprowadzono tym samym
do swoistej mutacji siły napędowej kapitalizmu czyli wolności, przekształcając sam
system gospodarczy w twór, za którego funkcjonowanie nie tyle odpowiadają
właściciele czynników produkcji co rząd i grupy nacisku, zdecydowane stworzyć
warunki środowiskowe, w których możliwe jest odgórne ograniczenie wolności jednych
na rzecz drugich.
Właśnie ingerencja obecnych rządów w gospodarkę wskazuje, że mimo
porzucenia nieefektywnego gospodarczo systemu (przeszło 20 lat temu) nie zmieniła się
mentalność i nie występuje wola do wprowadzenia zmian prowadzących do pełnej
wolności gospodarczej.
O zakończonym procesie transformacji i obranym kierunku może świadczyć
także

przystąpienie

Polski

do

Unii

Europejskiej.

Już

sam

akt

ubiegania

się o członkostwo w w/w Unii wymuszał odrzucenie możliwości dążenia do wolności
gospodarczej na rzecz podporządkowania się regulacjom zewnętrznym. Oczywiście
wolność gospodarcza w Polsce od chwili zmiany ustroju jest nieporównywalnie
większa.

Jednak

przejście

z

socjalizmu

do

kapitalizmu

zakończyło

się interwencjonizmem, jako systemem bliższym socjalizmowi niż kapitalizm.
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Dowodem potwierdzającym powyższe założenia autora, jest fakt, że każdy już
działający system zaczyna używać różnych, opracowanych w celach obronnych, działań
przy każdej próbie jego destabilizacji, prowadzącej do nieodwracalnych zmian w jego
działaniu69.
Jeżeli przyjmiemy, że komunizm i socjalizm, jako systemy nakazowe różnią
się od siebie jedynie stopniem represyjności a nie zasadą działania, to interwencjonizm
nie różni się od poprzednich systemów, przynajmniej jeśli chodzi o ostateczne
dzierżenie władzy decyzyjnej co do wykorzystania czynników bądź efektów produkcji.
Tym

samym

-

w

kontekście

ekonomicznym

-

komunizm,

socjalizm

oraz interwencjonizm będą broniły się przed kapitalizmem i przyrośniętą do niego
wolnością, jako napastnikami działającymi w oparciu o władzę gospodarczą
konsumenta70.
Zgodnie z powyższym, dla każdego z trzech systemów gospodarczych, gdzie władzę
gospodarczą trzyma rząd, opozycją będzie system, który mu tę władzę odbierze
i przekaże w ręce każdego obywatela z osobna.
O tym zaś, że kapitalizm w Polsce jest traktowany jako napastnik występujący
przeciwko systemowi ukrytego zniewolenia, świadczy fakt, że istnieje cały system
obronny działający przeciw niemu71.

69

Autor niniejszej pracy odnosi się tu do działań polityków zmierzających do ingerencji w prywatne
działania jednostki, nie zaś ku staniu na straży największej wartości czyli wolności człowieka.
Przykładem takim może być choćby prywatyzacja szkolnictwa wyższego. Mimo, że teoretycznie została
ona przeprowadzona, prawo o szkolnictwie wyższym reguluje działania podmiotów prywatnych
posiadających osobowość prawną a więc, dysponujących najsilniejszym z praw rzeczowych. W ten
sposób pozostawiono sobie możliwość decydowania o użyciu czynników produkcji, mimo, że ich
pełnoprawnym właścicielem nie jest państwo lecz podmiot prywatny. Tak utworzone prawo nawiązuje do
systemu nakazowego, gdzie występowała społeczna własność środków produkcji i jest ono w
oczywistym konflikcie z zasadami liberalizmu klasycznego. Konstytucja umożliwiająca tego typu
działanie jest swego rodzaju systemem obronnym gwarantującym stabilność tak skonstruowanego
systemu.
70
Należy dodać, że władzę wynikającą z wolności jednostki ograniczonej jedynie wolnością drugiej
jednostki a więc odmienną od funkcjonującej tak w komunizmie oraz socjalizmie jak i w
interwencjonizmie.
71
Autor odnosi się tu także do odgórnych regulacji rynku i istnienia gospodarki mieszanej jako efektu
oskarżeń kapitalizmu o tworzenie nierówności społecznych, cykle koniunkturalne, zagrożenie
monopolem i inne temu podobne insynuacje oparte na mglistych przesłankach historycznych nie
mających wiele wspólnego z kapitalizmem, za to znacznie więcej właśnie z interwencjonizmem. Por. L.
Mises, Mentalność antykapitalistyczna, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2000, passim; A. Rand i inni,
Kapitalizm – nieznany…, passim; M. N. Rothbard, Wielki kryzys w …, passim; T. Sowell, Oni wiedzą
lepiej - Samozadowolenie jako podstawa polityki społecznej, Fijor Publishing, Warszawa 2008, passim.
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To właśnie konstytucyjne możliwości regulowania wolności gospodarczej
jednostki, przy pomocy ustaw, na rzecz innych podmiotów, są tym systemem
obronnym. Elementem zaś, który zapewnia przyzwolenie społeczne dla takich działań
jest demokracja.
Ludowładztwo, będące synonimem demokracji, nieposiadające bezwzględnej
i jasno sformułowanej granicy dla swoich roszczeń w konstytucji, prowadzi
do stworzenia systemu politycznego, który cytując J. Delorsa: […] na podstawie umowy
społecznej stara się zapewnić zgodność między wolnością indywidualną i wspólną
organizacją społeczeństwa[...]72. Taka konstrukcja, w opinii autora tejże pracy,
prowadzi w konsekwencji do poszerzenia obszaru odgórnego regulowania działań
indywidualnych jednostki, na rzecz interesów dowolnej zbiorowości stanowiącej:

1. większość;
2. mniejszość mogącą uchodzić za dyskryminowaną73.
Z punktu widzenia celu utrzymania systemów gospodarek nakazowych
jak i interwencjonizmu, taki system obronny jest systemem skutecznym i niezbędnym.
Aby jednak obrona ta nie była tak oczywista w większości przypadków sprowadzona
jest do szeroko pojętego socjalu, zarówno korporacyjnego jak i społecznego74,
ustanawianego w tzw. „ważnym interesie publicznym”75.
72

Za: J. Delors (red.), Raport dla UNESCO - Edukacja, jest w niej ukryty skarb, UNESCO, Warszawa
1998, s. 51.
73
Odnosząc ten problem do Sektora Uczelni Wyższych można zauważyć ciekawą niespójność
ustawodawcy w art. 48 p. 4 ustawy PSW z którego wynika, że Polska Komisja Akredytacyjna w swoim
składzie ma zapewnione, przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, minimum 30%
skład kobiet. Określenie jedynie minimum udziału kobiet może prowadzić w wyniku tak ustalonego
odgórnie parytetu do całkowitego wykluczenia mężczyzn ze składu Komisji, przy jednoczesnym
spełnieniu wymogów ustawy. Pomijając niezgodność z artykułem 33 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i zakładając świadomość ustawodawcy co do konsekwencji stworzenia takiego wymogu można
domniemywać, że celem podstawowym było utworzenie tzw. żelaznego trójkąta. Zasadę jego działania
zdefiniowano w przypisie 49 dla przypomnienia żelazny trójkąt tworzą trzy siły: politycy i prawodawcy,
biurokraci, wszelkie grupy interesu (najczęściej są one niewielkie) będące beneficjentami ograniczania
wolności dużych grup społecznych na rzecz własnych korzyści. Zob.: M. Friedman, Tyrania status…, s.
46-57; Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Internetowy system aktów prawnych,
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365, (29.06.2014);
Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Internetowy
system
aktów
prawnych,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483, (29.06.2014);
74
Autor ma na myśli wszelkiego rodzaju zapomogi, subwencje, dotacje, dofinansowania, dopłaty, zasiłki
i innego rodzaju ''darowizny'' które od rządu kierowane są do istotnych dla niego odbiorców. Logicznym
w takim przypadku wydaje się być wspieranie grup istotnych z punktu widzenia: posiadanej władzy
wyborczej, nepotyzmu, pozycji siły mającej podłoże korupcyjne, finansowania partii.

49

Każdy tak działający system prowadzi zdaniem autora niniejszej pracy do
stałego zachwiania równowagi gospodarki wolnorynkowej i postępu a tym samym do
ekonomicznej i jakościowej zapaści.
Zaznaczyć należy, że długość okresu funkcjonowania interwencjonizmu,
jako kompleksowego systemu gospodarczego i społeczno-politycznego, bez zadłużania
Państwa, jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia jego represyjności i wprost
proporcjonalna do bogactwa terytorium, na którym on funkcjonuje. Innymi słowy kraj
bogaty o niewielkiej represyjności systemu może sobie pozwolić na bardzo długie
utrzymywanie interwencjonizmu. W przeciwieństwie do kraju ubogiego o silnej
represyjności. Brak świadomości skąd pochodzi bogactwo narodów, kieruje zrujnowany
kraj na drogę gospodarki nakazowej lub wojennej.
Mimo, że autor zauważa potrzebę uwolnienia od regulacji rządowych
gospodarki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to jego zdaniem obrano kierunek
zmian, który o ile nie zamyka na dzień dzisiejszy takiej możliwości, o tyle znacznie
utrudniono możliwości zaspokojenia tej potrzeby.
Uwarunkowania sytuacyjne, z jakimi zetknęła się Polska miały istotny wpływ
na ustabilizowanie się systemu w obecnej formie. Demontaż makrostruktur
instytucjonalno-prawnych związany z transformacją gospodarczo ustrojową Polski
z konieczności odbywał się w warunkach, w których społeczeństwo i nowo utworzona
władza przedstawiały postawę roszczeniowo-życzeniową wobec otoczenia. Nie ulega
wątpliwości, że w takim układzie pluralizm polityczny i społeczny nie tyle miał
doprowadzić finalnie do rozmontowania pozostałej po PRL machiny biurokratycznoetatystycznej, ile do zmiany władzy i niewydolnego systemu gospodarczego76.
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Autor nawiązuje tu m.in. do Artykułów 22 i 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gdzie wolności i
prawa, w tym dotyczące kwestii ekonomicznych, mogą podlegać ograniczeniom na mocy ustawy. Por.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowe, Warszawa 2010, s. 9 i 12.
76
Zob.: B. Misztal, Starting from scratch is not always the same. The politics of protest and the processes
of dismantling socialist state in Poland and Hungary, [w:] C. J. Jenkins i B. Klandermans (red.), The
Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements. Minnesota
University Press, Minneapolis 1995, s. 324 – 341; B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia w
Polsce. Wyzwania w świetle transformacji systemowej, TaiWPN – Universitas, Kraków 2000, s. 16.
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Procesy

społeczno-polityczne

oraz

kulturowo-społeczne,

związane

z dopuszczeniem rozwiązań wolnorynkowych, wyrastały oparte na przeświadczeniu
o kluczowej roli państwa w sferze gospodarki, mającym swe źródło w głębokiej
indoktrynacji społeczeństwa w okresie socjalizmu.
Znamienne są tu wnioski płynące z badań nad konfliktami pracowniczymi,
przytaczane przez B. Misztala, […] sama zmiana stosunków własności nie powoduje
automatycznie

zmiany

sposobu

myślenia,

oczekiwań,

czy

etyki

kolektywów

pracowniczych, które z reguły mają postawę roszczeniową […] 77.
Dodatkowym elementem mającym wpływ na obranie kierunku systemowoustrojowego był obraz USA i innych bogatych krajów. Pragnienie osiągnięcia
przynajmniej zbliżonego statusu, związanego z zamożnością społeczeństwa wymagało,
najprościej rzecz ujmując, przynajmniej częściowego naśladownictwa w zakresie
polityki

i

gospodarki

w

rozwiązywaniu

problemów

społeczno-kulturowych.

Tym samym zmiany w gospodarce miały doprowadzić do sprywatyzowania części
przedsiębiorstw państwowych a w rezultacie do bardziej racjonalnej, bo opartej o prawa
właścicielskie, alokacji zasobów w procesach produkcyjnych. Wymienione wcześniej
przekształcenia rodzimej gospodarki i otwarcie rynku dla zagranicznych inwestorów
miały w konsekwencji zaowocować wzrostem podaży i pojawieniem się elementów
konkurencyjności i innowacyjności.
Niemniej oczywistym pozostaje fakt, uwypuklany przez Misztala, że: „kształt
obecnego systemu edukacji w Polsce jest skutkiem rozpoczętej w 1989 r. transformacji
systemowo-ustrojowej78. Dla szkolnictwa wyższego, zdaniem B. Misztala, miało
znaczenie przede wszystkim 10 istotnych procesów, które odbyły się automatycznie
po roku 198979. Procesy te wraz z efektami związanymi z ich pojawieniem się
przedstawia tablica 1. Zanim w wyniku zmian ustawowych dokonano prywatyzacji
szkolnictwa wyższego rynek wykazywał silny popyt na studia wyższe. Zaspokojenie
go w ówczesnym systemie nie zawsze wiązało się ze zdobyciem pełnowartościowego
dyplomu ukończenia szkoły wyższej, świadczącego o zdobytej w toku nauki wiedzy80.
77

Za: B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia…, s. 31.
Za: A. Rozmus i A. Ordon, Prawno-społeczne warunki powstania i likwidacji szkół wyższych w Polsce,
[w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ustrój-Prawo-Organizacja, red. S. Waltoś i A. Rozmus,Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 50.
79
Zob. B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia…, s.18-21.
80
Autor odnosi się w tym miejscu do funkcjonujących w okresie socjalizmu Wyższych szkół
inżynierskich, Studiów Nauczycielskich oraz studiów prowadzonych systemem zaocznym i
78
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Tablica 1. Wpływ procesów społeczno-kulturalnych i polityczno-gospodarczych w okresie
transformacji gospodarczej polski na okoliczności, w których nastąpiła prywatyzacja
szkolnictwa wyższego
PROCES

EFEKTY

Dewaluacja robotniczej pracy

Zamykanie lub przejmowanie wielkich zakładów

przemysłowej nisko i średnio

przemysłowych,

kwalifikowanej związana z

przebranżowienia, zmiany asortymentu produkcji,

restrukturyzacją gospodarki narodowej.

pojawienie się popytu na odmienny charakter pracy

zwalnianie

pracowników,

podstawowej. Tym samym nastąpiło zakłócenie
wzorców związanych z dziedziczeniem pozycji
społecznych, rozpoczęcie procesu samodzielnego
poszukiwania wzorców wartości i dróg kariery.
Powstający wybuchowo kapitalizm

Rozwój rynku obrotu towarów z zagranicy i

handlowy.

związany z nim czasowy wzrost zatrudnienia w
handlu

hurtowym,

pośrednictwie

celnym

i

związanym z importem, obrotem giełdowym i
kapitałowym, pośrednictwem budowlanym.
Krótkotrwały, ale istotny demograficzny Zwiększenie nacisku młodzieży na instytucje
zajmujące się kształceniem od podstawowego po

szczyt.

wyższe.
Dywidenda

pokojowa

wynikająca

z Spadek zatrudnienia w wojsku i instytucjach

niespodziewanego zakończenia zimnej powiązanych,

skrócenie

okresu

trwania

obowiązkowej służby wojskowej, co dodatkowo

wojny.

zwiększyło podaż siły roboczej na rynku.
Restrukturyzacja gospodarki rolnej.

Wzrost

bezrobocia

wywołany

rozwiązaniem

kolektywnych i państwowych form gospodarowania
oraz

dopuszczeniem zagranicznej

Migracja

ludności

z

konkurencji.
terenów

nieuprzemysłowionych, jako mało atrakcyjnych.
Wzrost

dochodów

realnych

części Wzrost prywatnej przedsiębiorczości i popytu na

ludności związany z pojawieniem się dobra luksusowe i usługi w tym kształcenie,
nowych form działalności gospodarczej, szkolenia i uprawnienia.

wieczorowym w placówkach będących filiami regionalnymi uczelni państwowych których status
poddawał pod wątpliwość sam dyplom. Zob.: B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia…s. 7.
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oraz

zatrudnieniem

w

prywatnym

zagranicznym sektorze handlowym.
Spadek

sektora Spadek zarobków i zatrudnienia w sektorze

atrakcyjności

państwowego

związany

z

jego państwowym.

kurczeniem.
Transmisja

wzorów

kulturowych

z Podniesienie

możliwości

finansowych

Zachodu poprzez promowanie pracy wykwalifikowanej kadry.
wykwalifikowanej kadry pracowniczej i
managerskiej.
Przyhamowanie ruchu migracyjnego na Relatywny wzrost atrakcyjności zatrudnienia na
zachód spowodowane spadkiem wartości terenie Polski w stosunku do lat 1970-1980.
dolara na rynku polskim, wzrost cen
paliwa i związany z nim wzrost kosztów
transportu,
budowlanego

rozwinięcie
w

kraju,

się

sektora

ograniczenia

możliwości zarobkowania na terenie
Unii Europejskiej.
Postępujące,
koniecznościowe

programowe
zmniejszanie

funkcji opiekuńczych państwa.

i Stopniowe pojawianie się alternatywnych instytucji
się w

sektorze

prywatnym.

Konieczność

indywidualnego finansowania osobistych potrzeb
obywatela ze środków prywatnych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia w Polsce.
Wyzwania w świetle transformacji systemowej, TaiWPN – Universitas, Kraków 2000, s. 18-21.

Niskie nasycenie rynku podmiotami umożliwiającymi pomaturalne kształcenie,
wynikało z faktu, że do tego czasu sektor kształcenia wyższego należał do państwa
a te w wyniku deficytu budżetu dysponowało ograniczoną możliwością zwiększenia
podaży.
Należy tu nadmienić, iż stan gospodarki był tak zły, że do roku 1990 kredyty
zagraniczne przekroczyły ponad połowę wytwarzanego wówczas PKB a Polska
od dekady nie była w stanie spłacać samej obsługi długu.
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Niemniej wymienione wcześniej w tablicy 1 procesy kulturalno-społeczne i politycznogospodarcze, związane z transformacją i tak zwanym planem Balcerowicza81, jeszcze
mocniej nasiliły popyt na wyższe kształcenie.
Nie bez znaczenia jest także sama propaganda funkcjonująca w PRL-u
rozdymająca do nierzeczywistych rozmiarów krajowe osiągnięcia w dziedzinach
kształcenia, podczas gdy współczynnik skolaryzacji był wyjątkowo niski. Przyjmując,
za Ł. Turskim, jako fakt instrumentalne podejście państwa do nauki obrazowane m.in.
oszustwami związanymi z udzielaniem informacji o przekazywaniu z budżetu ponad 2
procent na szkolnictwo wyższe (faktycznie kwoty były niższe i związane były
z funkcjonującymi w tamtym czasie limitami) warto podkreślić także jego
przypomnienie o fakcie, że: „[…]to, co w naszej nauce było wartościowe przetrwało
dzięki pomocy naukowców z zagranicy, często wbrew władzy i w jawnym z nią
konflikcie82.
Reforma szkolnictwa wyższego, oprócz dopuszczenia do sektora prywatnych
przedsiębiorców, umożliwiła państwowym uczelniom wyższym pobieranie opłat
za edukację studentów, (z wyłączeniem studiów dziennych) przeskakując tym samym
budżetowe ograniczenie podaży, o którym była wcześniej mowa. Przeprowadzona
w ten sposób reforma nie była podobna do klasycznej prywatyzacji. Powstawaniu szkół
wyższych niepublicznych nie towarzyszyła likwidacja placówek państwowych
ani nawet ich przejęcie przez prywatnych właścicieli. Uniknięto zatem, związanego
z tymże procesem, niezadowolenia społecznego i kolejnego potencjalnego źródła
wzrostu bezrobocia czy to po stronie kadr uczelni publicznych, czy biurokratycznego
etatyzmu strony administracyjnej. O ile ustanowienie takiego stanu przejściowym było
w pełni uzasadnione, choćby minimalizacją szoku poprywatyzacyjnego i raczkującymi
w obszarze kształcenia uczelniami prywatnymi, o tyle brak deregulacji na przestrzeni
czasu oraz odmienność finansowania nie sprzyjają konkurencyjnym rozwiązaniom
dla których walka o jakość produktu końcowego stanowi kluczowy element
prowadzenia przedsiębiorstwa.
81

Wg Prof. W. Kieżuna Plan noszący miano Balcerowicza w rzeczywistości należał do George’a Sorosa
pod kierownictwem Jeffrey’a Sachsa. [w:] Por.: http://wpolityce.pl/gospodarka/199530-prof-kiezunodslania-kulisy-poczatkow-polskiej-transformacji-sachs-byl-niezwykle-sprawnym-lobbysta-imarketingowcem-on-wszystkich-oszolomil-nasz-wywiad (10.06.2014).
82
Za: Łukasz Turski, 2000. Uniwersytety i badania a bogactwo narodów. „Znak” 2 (Luty) nr 537 s. 14.
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Zaznaczyć należy, że autonomizacja rynku uczelni niepaństwowych została,
co prawda, zapewniona konstytucyjnie lecz jednocześnie jej obszar został ograniczony
ustawowo, sprowadzając podmioty prywatne działające w omawianym sektorze do roli
fundatora i dostawcy usług, którego kontrolerem i organem sterującym jakością jest
Rząd a nie rynek83. Ponadto rozwiązanie to, z samego założenia, powiększa pośrednio
udział biurokracji w tworzeniu PKB, tym samym zmniejszając jego wartość. Co z kolei
wynika z konieczności występowania różnorakich dodatkowych kosztów, których
pokrycie staje się konieczne w wyniku działania wymogu ustawowego nie zaś władzy
konsumenckiej. Spełnienie wymogów ustawowych wprowadza nienaturalną selekcję
podmiotów pragnących dostarczać usługę kształcenia wyższego, poprzez sztuczne
zawyżenie kosztów wejścia na rynek. Nie zmienia to jednak faktu, że uczelnie
niepubliczne w okresie transformacji i zwiększonego w jej wyniku bezrobocia stały się
w

wielu

regionach

jednymi

z

największych

pracodawców

i

aktywatorów

przedsiębiorczości84.
Ograniczenia ustawowe dla prywatnych uczelni wyższych, mające swe
oficjalne źródło w hipotetycznie uzasadnionych obawach przed komercjalizacją
kształcenia i nadużyciami przedsiębiorców, prowadzą jednak do niwelowania
lub unikania rozwiązań rynkowych związanych z konkurencją i w efekcie końcowym
mogą działać na niekorzyść konsumenta. Sytuują one tym samym uczelnie państwowe
w roli po części monopolisty a po części instytucji o charakterze uprzywilejowanym
zarówno prawnie jak i finansowo. Tym samym czynią konkurowanie z nimi procesem
niezwykle skomplikowanym a przede wszystkim kosztownym.
Ponadto barierę dla konkurencyjnego funkcjonowania na rynku obu typów
uczelni stanowi nie tylko odgórna kontrolna rządu dotycząca części niepublicznej

83

Por.: A. Bednarczyk-Płachta Kontrola i nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce,
http://m.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/kontrola_i_nadzor_nad_szkolami_wyzszym
i_w_polsce.pdf, passim.
84
Poza kadrami o charakterze dydaktycznym istnieje w strukturach uczelni wiele innych stanowisk które
wpływały na zmniejszenie się stanu bezrobocia (technicy, nauczyciele języków obcych, obsługa
budynku, dziekanat, i inne) Wzrost przedsiębiorczości dotyczył nie tylko procesów powstawania uczelni
(np. usługi remontowo-budowlane) lecz także dostarczania usług i towarów przewidzianych dla
rosnącego lokalnie popytu leżącego po stronie społeczności akademickiej (stancje, akademiki, kawiarnie
klasyczne i internetowe parkingi, obiekty rozrywkowe, restauracje, biblioteki i czytelnie, itp.). Wzrost
zatrudnienia w kraju wynikał także ze wzmożonych wydatków o charakterze konsumpcyjnym i
inwestycyjnym wymienionych wyżej środowisk (np. wzrost sprzedaży paliwa, książek lub sprzętu
komputerowego i oprogramowania).
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sektora, uderzająca w jej autonomię, lecz także bardzo istotny dla funkcjonowania
uczelni, system nadawania tytułów oraz stopni naukowych.
Już

choćby

wymagania

kadrowe

narzucane

odgórnie

placówkom

niepublicznym ubiegającym się o możliwość nadawania stopni naukowych, są dużym
utrudnieniem w konkurowaniu na rynku z uczelniami państwowymi, które wymagane
kadry przejęły a w zasadzie nie utraciły ich w wyniku reformy szkolnictwa wyższego.
W tym względzie należy owe kadry traktować jako towar, którego podaż na rynku jest
ograniczona85. Stan taki prowadzi do długotrwałego monopolu ze strony placówek
państwowych oferujących jako jedyne możliwość nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego, nie wspominając o tytule profesorskim. Na dzień dzisiejszy, według
wiedzy autora, jedynie czterem uczelniom niepublicznym w Polsce przyznano
omawiane powyżej uprawnienia. Zatem można śmiało założyć, że obecnie
funkcjonowanie sektora jest nierozerwalnie związane ze efektywnością i sprawnością
szkół posiadających uprawnienia ministerialne czyli przede wszystkim placówek
państwowych.
Należy tu zaznaczyć, iż wymagania kadrowe są pewnym wyznacznikiem wiedzy
posiadanej. Nie są jednakże miernikiem efektywności kształcenia. Z obserwacji autora
niniejszej pracy wynikało często, że osoby z tytułem zawodowym magistra
są skuteczniejsze w przekazywaniu wiedzy studentom niż osoby posiadające stopień
naukowy, mimo dużo większej wiedzy tych ostatnich.
Można przypuszczać zatem, że jeśli edukacja studenta ma za zadanie
przyswojenie przez niego pewnego zakresu wiedzy i wychowania86, to dla tego procesu
nie ma dużego znaczenia tytularność i stopnie naukowe kadry kształcącej lecz ma
znaczenie jej skuteczność w przekazywaniu posiadanej wiedzy. Jednocześnie dostęp do
wysoko wykwalifikowanej kadry, będącej również skuteczną jeśli chodzi o edukację,
może wyznaczać standardy kształcenia, bez konieczności angażowania w tym zakresie
instytucji państwowych choć niekoniecznie całkiem je wykluczając.
Aspektem powiązanym poniekąd z powyższym wywodem jest również kwestia
ogólnych kosztów kształcenia w skali roku. Przy czym w okresie tym należy brać
pod uwagę liczbę godzin przewidzianych na kształcenie studentów, ilość studentów,
85

Zob.: B. Misztal, Prywatyzacja wyższego wykształcenia… s. 27.
Autor nawiązuje tu do roli edukacji w życiu człowieka Por.: B. Milerski, B. Śliwerski (red.)
Pedagogika Leksykon, PWN, Warszawa 2000, s. 54-56.
86
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formę

zajęć

i

ich

strukturę,

liczebność

grup,

procentowy

udział

godzin

przepracowanych przez zróżnicowane płacowo grupy dydaktyczne, koszty bezpośrednie
(wynagrodzenia, koszty pracy kadry dydaktycznej, a także koszty pochodne)
oraz pośrednie związane z pozostałą obsługą i administracją uczelni. H. Miłosz upatruje
głównej przyczyny wysokich kosztów przede wszystkim w problemach w zarządzaniu
kosztami kształcenia, spośród których jako najistotniejszy czynnik wskazuje ogólne
błędy w zarządzaniu godzinami87.
Należy nadmienić, że występuje duża różnica między kosztami kształcenia studentów
na uczelniach prywatnych i państwowych, na co zwraca uwagę w podsumowaniu
wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli: „Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy
szkołami publicznymi o wieloletniej tradycji i tymi, które powstały przez ostatnie 20 lat.
Trudno porównać zwłaszcza kadrę dydaktyczną i naukową oraz infrastrukturę obu tych
typów szkół, a tym samym trudno jest porównywać koszty kształcenia studentów
w uczelniach

publicznych

i

niepublicznych

(w

szkołach

publicznych

koszty

te są znacznie wyższe)”88.
W przypadku uczelni tak prywatnej jak i państwowej, koszty kształcenia nie
wiążą się jedynie z opłatą za studia (niezależnie czy będzie ona pokrywana z pieniędzy
podatników czy prywatnych środków studenta) ale także z problemami jej klienta,
związanymi z dojazdem czy kwaterunkiem. Do składowych należałoby doliczyć
wówczas także koszty kształcenia poprzedzające edukację na uczelni wyższej,
zwiększające szanse dostania się na wybrany kierunek oraz koszty pośrednie z tym
faktem powiązane. Przede wszystkim zaś, w przypadku uczelni państwowych, końcową
kwotę należałoby powiększyć o koszty związane z redystrybucją pobieranych na ten cel
(pod postacią podatków) środków i utworzonym do sprawowania kontroli w
omawianym zakresie, biurokratycznym etatyzmem. Dopiero tak ujęte wydatki
dawałyby pełen obraz ponoszonych przez obywateli i osoby prywatne kosztów edukacji
w poszczególnych placówkach.
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Autor odnosi się do wykładu dr inż. H. Miłosza prodziekana wydziału pedagogiki na Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej z dnia 12.01.2011r. Podczas których odbyła się szczegółowa prezentacja
badań własnych dotyczących kosztów kształcenia. Zob.: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=47542,
(14.05.2013).
88
Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych przez szkoły wyższe, KNO-410102/00/2010, Najwyższa Izba Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,3312,vp,4188.pdf, (14.05.2013) s.
10.
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Należy przy tym mieć na uwadze, że osoba pracująca i jednocześnie kształcąca się
na uczelni wyższej i ponosząca z tego tytułu opłaty indywidualne związane tak z
samym czesnym jak i z powiązanymi z ową edukacja kosztami, w dalszym ciągu płaci
podatki z których to pokrywane są wydatki budżetowe związane ze szkolnictwem
wyższym. Element ten jest wyjątkowo rażący swą niesprawiedliwością dla studentapodatnika, zwłaszcza w odniesieniu do klientów uczelni prywatnych oraz w kontekście
do ograniczonych możliwości finansowania uczelni niepublicznych89.
Po reformie sektora, mimo wysokich kosztów, zaufanie do instytucji
publicznych zajmujących się wyższym kształceniem a także popyt na usługi przez nie
świadczone, nie uległy uszczupleniu. Dowodem tego jest ciągły wzrost liczby
studentów studiujących w uczelniach państwowych w latach 1970-2011, nie licząc
okresu napięcia społecznego przed i po stanie wojennym oraz obecnego przełożenia
niżu demograficznego na ilość studiujących. Z kolei otworzenie rynku umożliwiło
dostarczanie usługi wyższego kształcenia przez podmioty prywatne. Dzięki czemu
zwiększono podaż po raz kolejny. Wzrost ilości studentów przyjętych na uczelniach
wyższych w okresie 1970-2011 przedstawia rysunek 3. Istotny wzrost kształcenia
wyższego oferowanego przez placówki publiczne nie wynika z gwałtownego przyrostu
tych ostatnich lecz z faktu udostępnienia odpłatnych kierunków na studiach zaocznych
po reformie sektora edukacji wyższej. Według danych GUS, na przestrzeni lat 19912011/12 przez uczelnie prywatne przewinęło się ponad 1,5 miliona absolwentów.
W szczytowym zaś okresie boomu edukacyjnego przypadającym na rok 2008
na uczelniach prywatnych studiowało ponad 632 tysiące studentów. Liczba
ta (choć imponująca) blednie, jeśli porównamy ją z jednym rokiem akademickim
na uczelniach państwowych. Zgodnie z danymi GUS szkolnictwo wyższe publiczne
przeżyło największe oblężenie w roku akademickim 2004/05. W wymienionym wyżej
terminie w placówkach publicznych kształciło się łącznie ponad 1,3 mln studentów.
Rozpatrując podział szkolnictwa wyższego pod kątem udziałów w rynku należy
zaznaczyć, że jedynie instytucje prywatne mają charakter przedsiębiorstwa90. I tylko je
taki status zobowiązuje, do wypracowywania dochodów.
89

Por.: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Art. 99 p.4 i 99a ustawy, Internetowy system aktów
prawnych, http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365, (29.06.2014).
90
Por.: Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna 2004/9/134, III CZP 38/03 [w:]
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,38,03,5466,orzeczenie.html, (15.05.2013).
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Rysunek 3.Wzrost ilości studentów przyjmowanych w placówkach publicznych i prywatnych w latach 1970/71-2011/12 ( w mln)

Łączna ilość studentów w mln.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Roczniki Statystyczne i Małe Roczniki Statystyczne 1970-2012.
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Uczelnie te założone przez fundatorów prywatnych91 odpowiadają obecnie za
ponad 30%-owe zaspokojenie krajowego popytu rocznego na kształcenie wyższe (dane
dotyczą głównie studiów licencjackich oraz w mniejszym stopniu magisterskich w roku
akademickim 2009/10). Podział rynku w omawianym okresie obrazuje rysunek 4.
Natomiast decyzje klienta co do wyboru uczelni wyższej pod kątem formy jej własności
prawdopodobnie są determinowane innymi czynnikami. Tym samym po zobrazowaniu
podziału rynku postanowiono wymienić najważniejsze motywatory absolwenta szkoły
średniej, mogące stać za najczęstszymi wyborami odnośnie dostawcy usług kształcenia
wyższego.
Rysunek 4. Procentowy udział w rynku uczelni niepublicznych i prywatnych w
roku akademickim 2009/2010
Studenci szkół wyższych państwowych w tyś.

Studenci szkół wyższych prywatnych w tyś.

633097
(33%)

1266917
(67%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za rok 2009/2010

91

Autor po raz kolejny odwołuje się tu do nie do niejasno sformułowanych zapisów w ustawie Prawo o
Szkolnictwie Wyższym, które stosują termin „sprawowanie nadzoru”, w odniesieniu do organów
założycielskich, nie będącego tożsamym z terminem „właściciel” w prawie administracyjnym, karnym i
cywilnym. Dodatkowo aspekt działalności typu non-profit sugeruje, że założyciel nie jest właścicielem a
jedynie fundatorem szkoły wyższej sprawującym nadzór nad placówką. Zob.: Kontrola i nadzór nad
szkołami
wyższymi
w
Polsce,
A.
Bednarczyk-Płachta,
http://m.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/kontrola_i_nadzor_nad_szkolami_wyzszym
i_w_polsce.pdf, passim. (17.05.2013).
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Determinanty wyboru dostawcy edukacji wyższej z uwagi na sektor własności:

1. Okres funkcjonowania na rynku;
2. Posiadana infrastruktura i zaplecze techniczne (publiczny dostawca edukacji
wyższej w momencie wejścia reformy posiadał zaplecze techniczne
i infrastrukturalne w przeciwieństwie do placówek prywatnych);

3. Szerokość oferty (związana z punktem poprzednim, co za tym idzie jest ona
bogatsza po stronie uczelni publicznych)

4. Prestiż;
5. Forma finansowania studiów niestacjonarnych (patrz tablica 2)
6. System stypendialny;
7. Lokalizacja;
8. Poziom kształcenia;
9. Potrzeby rynku;
10. Łączny koszt edukacji wyższej.
Z powyższych danych przyjmuje się że, dla absolwentów szkół średnich, najbardziej
kluczową rolę spełnia kryterium ponoszonych kosztów. Funkcjonowanie na rynku
edukacji wyższej, dostawcy, który nie pobiera opłat bezpośrednich od studentów może
w sposób istotny stanowić o podejmowanej przez studenta decyzji, dotyczącej wyboru
uczelni. Porównanie tychże wyborów dla uzasadnienia stawianej hipotezy może
stanowić element kluczowy. Na tablicy 2 dokonano rozkładu studentów pod kątem
wyboru uczelni i trybu kształcenia aby wykazać istotność czynnika finansowania.
Zaznacza się jednak, że obraz ten nie do końca jest miarodajny choćby przez fakt nie
stosowania kryterium kierunkowego. Z tablicy 2 możemy wywnioskować, że
prawdopodobnie jedną z najczęstszych przyczyn wybierania uczelni wyższych
publicznych jest fakt, że uczelnie te nie pobierają bezpośrednio od studentów
kształcących się w trybie stacjonarnym opłat, za świadczone przez siebie usługi.
Świadczy o tym zdaniem autora zbliżony rozkład popytu dla studiów niestacjonarnych
(płatnych). Róznica ze względu na sektor własności w jakim znajduje się dana uczelnia
wynosi w tym przypadku jedynie 8% ogółu studiujących niestacjonarnie na korzyść dla
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uczelni prywatnych. W przypadku studiów stacjonarnych różnica wynosi aż 76% ogółu
studiujących na korzyść uczelni państwowych.
Tablica 2. Rozkład popytu na kształcenie wyższe zobrazowany przez liczbę studentów
w roku akademickim 2009/10, w obu sektorach własności przy zastosowaniu kryterium
trybu edukacji
Podział przez
wzgląd na sektor

Ogółem

%

Studia stacjonarne

%

Studia niestacjonarne

%

Publiczne

1266917

67

827988

88

438929

46

Prywatne

633097

33

110269

12

522828

54

Suma

1900014

100

938257

100

961757

100

własności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf.

Wracając do motywatorów wyboru dostawcy edukacji wyższej, z uwagi na
sektor własności, autor domniemywa, że mogą one dotykać kwintesencji różnic między
sektorem własności prywatnej i publicznej, na płaszczyźnie sposobów pozyskiwania
przez owe uczelnie środków, niezbędnych w celu poprawnego ich funkcjonowania.
Drugim powodem dostrzeganych dysproporcji oraz słabości procesu edukacji wyższej
może być tworzona na potrzeby interwencjonizmu legislacja ograniczająca swobody
jednostki.
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Rozdział II
REGULACJE ORGANIZACJI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ
USŁUG W UCZELNIACH WYŻSZYCH POPRZEZ
OGRANICZANIE ROZWIĄZAŃ WOLNORYNKOWYCH

2.1. Definicja i cel regulacji
Każde przedsiębiorstwo niezależnie od systemu gospodarczego funkcjonuje w
oparciu o pewien zbiór przepisów, którego celem jest nałożenie na struktury
organizacyjne firmy wytycznych prowadzących do osiągania założonych celów tak
przez Państwo jak i Przedsiębiorcę. Jak dowiedziono we wcześniejszym rozdziale,
źródła tychże regulacji mogą znajdować się: w kapitalizmie po stronie prywatnych
właścicieli, w socjalizmie po stronie państwa oraz w systemie interwencjonistycznym
po obu stronach. Zatem w zależności od funkcjonującego systemu gospodarczego cele
organizacji są wyznaczane przez wymienione wcześniej podmioty w różnym stopniu.
Tym samym, skoro osiągnięcie założonego celu wymaga ścisłego trzymania się reguł
wcześniej ustalonych, logicznym jest fakt, że reguły te muszą być stabilne aby dało się
opracować długoterminową strategię działania prowadząca do pełnego sukcesu, którego
wyznacznikiem jest zadowolony klient i zysk przedsiębiorstwa. Dynamika zmian
występujących w systemie wolnorynkowym wymusza jednak korekty niektórych
przepisów. Ostatni fakt natomiast rodzi pytania: Czy nie dochodzi do powstania
sprzeczności między tym, kto jest twórcą wytycznych lub autorem owych korekt? I kto
finalnie ponosi konsekwencje ich wdrażania?

2.2. Podział regulacji z uwagi na umiejscowienie ośrodka decyzyjnego i
kontrolnego na przykładzie sektora szkolnictwa wyższego
Przyjmując na wstępie fakty wskazujące na funkcjonowanie na terenie Polski
systemu gospodarki interwencjonistycznej, oraz odnosząc się do uniwersalizmu
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cechującego gospodarkę wolnorynkową, opierającą się na zasadzie popytu i podaży,
autor zauważa dwudzielność występującą na rynku uczelni wyższych.
Przecięcie na dwie części; publiczną i niepubliczną tej części rynku usług,
zgodnie z zasadą dychotomii podzbiorów wzajemnie się wykluczających a więc
różnych od siebie mimo iż stanowią jedną całość, musi doprowadzać do powstania, na
płaszczyźnie konkurencyjności, sprzeczności interesów działania. Ta sprzeczność
prowadzi do powstania różnic w efektach końcowych, w wyniku występowania
alternatyw działań, jakimi dysponują poszczególne sektory uczelni wyższych. Problem
ten jest szczególnie widoczny w środowisku legislacyjnym i powiązanymi z tym
otoczeniem możliwościami finansowania organizacji92. Funkcjonujący w oparciu o
powyższe fakty sektor gospodarki mieszanej, opiera się przede wszystkim na dwóch
rodzajach stymulantów procesów decyzyjnych:
1. Regulacje Odgórne – Wszelkie regulacje wdrażane zgodnie z konstytucją
na mocy ustawy, mające moc prawną i których inicjatorem, najogólniej
rzecz ujmując, jest rząd i powołana przez niego biurokracja. Zgodnie z
artykułem 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczone tylko w
przypadku wystąpienia tzw. ważnego interesu publicznego.
Mimo iż konstytucja nie doprecyzowuje zwrotu „ważny interes publiczny”,
na uwagę zasługują tu publikacje naukowe93. Te zaś jasno wskazują, że
ograniczenie wolności gospodarczej może wystąpić jedynie wówczas, gdy
występuje uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad etyki - związane z
naruszeniem praw i wolności innych osób, bezpieczeństwa państwa lub
porządku

publicznego

oraz

inicjowanie

działań

szkodliwych

dla

środowiska, stanowiących zagrożenie dla ludzkiego życia lub zdrowia.
Aksjologiczny charakter pojęcia „ważny interes publiczny” wyklucza zatem
każdą ingerencję państwa w gospodarkę, jeśli nie gwarantuje ona
sprawniejszego i efektywniejszego działania państwa jako całości oraz
ochrony życia i praw jego obywateli;
92

Zob.: A. Zelek, A. Grzesiuk, Niepubliczne uczelnie wyższe – fenomen polskiego rynku edukacyjnego.
Fakty i mity, [w:] T. Białas (red.), Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i
perspektywy rozwoju, Wyd. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia 2008, s. 20.
93
Por. Garlicki, L. Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego), [w:] Państwo i Prawo, Nr 10/2001, s. 5-24.
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2. Regulacje Oddolne – Wszystkie dane pośrednio lub bezpośrednio
wytwarzane

i

dostarczane

wzajemnie

przez

ogół

podmiotów

funkcjonujących na rynku w oparciu o zasadę popytu i podaży. Ich celem
jest

maksymalizacja

zysku

lub/i

maksymalizacja

użyteczności94.

Podstawową zasadą umożliwiającą osiągnięcie celu osobom prywatnym,
jest w tym przypadku swoboda działania i dysponowania czynnikami
produkcji, których są posiadaczami lub najemcami. Regulacje te oparte są o
zasadę dobrowolności, zatem wykluczają użycie jakiejkolwiek formy
przymusu.
Biurokracja o której autor wspomina, definiując pojęcie regulacji odgórnych,
zdaniem Maxa Webera dysponuje, ograniczonym jedynie terytorialnie, monopolem
używania, prawomocnej przemocy95. Wspomniany wyżej autor postrzega biurokrację
jako wzorzec organizacji nakierowanych na cel i najbardziej przemyślaną formę
sprawowania zwierzchnictwa96. Jednocześnie Weber wskazuje istotny problem
związany z podejściem czysto przepisowym prowadzącym do dehumanizacji97 oraz
niesprawnościami biurokracji powstającymi w środowisku związanym bezpośrednio z
sektorem publicznym lub będącym w jego centrum. Tym samym sprawność tego
modelu zarządzania jest przez Webera dostrzegana głównie w przedsiębiorstwach
prywatnych. Fakt ten zdaniem autora niniejszej pracy wynika z tego, że prawo
własnościowe motywuje przedsiębiorcę do szybszego i skuteczniejszego eliminowania
nieprawidłowości wiążących się z nieodłącznymi cechami biurokracji wymienianymi
przez Webera98.

94

Por. Krzyżanowska M., Marketingowe strategie usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego.[w:]
Marketing i Rynek, nr 4/2004.
95
Zob.: red. M. Gordon, Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006, s.225.
96
Zob.: Tamże. s.31
97
B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 209.
98
Por.: red. M. Gordon, Słownik socjologii… s 32; A. Kłoskowska, Biurokracja, [w:] W. Kwaśniewicz,
(red.) Encyklopedia socjologii, Oficyna naukowa, Warszawa 1998, s.69; B. Szacka, Wprowadzenie do…,
s. 208-209.
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Negatywne cechy czyniące biurokrację niezdolną do realizacji powierzonych
jej celów99:
1. Sztywne trzymanie się przepisów może w przypadkach nietypowych
prowadzić do powstania skutków odwrotnych do oczekiwanych;
2. Ograniczony obszar działań każdego urzędnika wymaga formalizacji a co za
tym idzie wydłużenia procesu decyzyjnego, zwłaszcza w przypadkach gdy
możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności za błędnie podjęte decyzje;
3. Zapewniony odgórnie

i

nadawany nieformalnie

funkcji

urzędnika

państwowego prestiż,
4. Znacznie większa niż w przypadku sektora prywatnego pewność
zatrudnienia a co za tym idzie także wysokości płacy i emerytury prowadzi
do koncentrowania wysiłków nad „…niezniszczalnością ukształtowanych
struktur biurokratycznych”100. Wysiłki te zaś przesuwają na dalszy plan cel i
misję dla których daną grupę, należącą do sektora publicznego powołano.
5. Dążenie do pełnej realizacji założonych celów zwieńczone sukcesem
oznaczać może konieczność redukcji etatów lub rozwiązania danej części
organizacji co nie leży w interesie osób które w skład tej grupy wchodzą.
Tym samym pod wątpliwość poddana zostaje przesłanka, stanowiąca o
wymaganym konstytucyjnie na terenie RP ważnym interesie publicznym,
dla działań których kosztami obciąża się podatników. Ostatecznie, w
przypadku osiągnięcia celu, organizacja ustanawia sobie nowe wytyczne,
których zasadności istnienia dla ważnego interesu publicznego nie musi
przed nikim dowodzić;
6. Utrudniona kontrola struktur biurokratycznych oraz odgórna kontrola
przepływu informacji, dostającej się do publicznej wiadomości może
ułatwiać forsowanie ustaw, przepisów itp. wiążących się z korzyściami dla
tejże grupy. Przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości merytorycznej

99

B. Szacka: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 212-214; red. M.
Gordon, Słownik socjologii…, s 32; L. S. Pettegrew, i C. A. Vance, Siedem zasad biurokracji,
http://mises.pl/wp-content/uploads/2012/12/Pettegrew-Vance-siedem-zasad-biurokracji.pdf,
(17.05.2013);
100
Za: red. M. Gordon, Słownik socjologii…, s 32;
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dyskusji lub przedstawienia kontrargumentów kolidujących z elementem
forsowanym.
7. Nagłaśnianie sukcesów i potrzeb przy jednoczesnym wyciszaniu porażek
oraz nadmiaru w zakresie własnych lub/i pokrewnych struktur. Co za tym
idzie, istnieje także ryzyko, że osoby stwarzające realne zagrożenie dla
postrzegania przez społeczeństwo konieczności istnienia rozbudowanego
sektora publicznego lub wchodzącej w jego skład grupy, mogą być wraz z
ich przeciwstawnymi poglądami demonizowane i spychane na margines;
8. Hierarchia i przepisy, występujące jako elementy prowadzące do
podejmowania decyzji, mogą być w sprzeczności z wiedzą ekspercką. Tym
samym biurokracja może funkcjonować w oparciu o wygodne dla
określonych osób lub grup społecznych przepisy (bez uwzględnienia
aktualnej wiedzy lub faktów);
9. Fakt, że pracownicy sektora publicznego jak i jego formalni zarządcy nie są
właścicielami jakiejkolwiek części organizacji dla której wykonują swoją
pracę nie motywuje ich do podnoszenia jakości i wydajności usług, przez
osoby te świadczone;
10. Niechęć do zmian, które zmieniają stare nawyki lub zasady działania i
jednocześnie zmuszających do wysiłku zaimplementowania innowacyjnych
rozwiązań, nawet jeżeli celem owych innowacyjnych rozwiązań jest ogólna
lub wycinkowa poprawa efektywności działania całej organizacji.
Wyjątkiem od tej reguły są te zmiany, które w sposób odczuwalny leżą w
interesie pracowników sektora publicznego. A dokładniej, tych spośród
nich, na których ciąży obowiązek poświecenia nakładów (pracy, czasu) lub
osobistych korzyści;
11. Przepisy są ważniejsze niż cel i misja dla których powołano organizację, co
budzi wątpliwości względem niezbędności tejże organizacji;
12. Zagrożenie samorekrutacją urzędniczą związaną z: nepotyzmem, brakiem
efektywności

organizacji,

nie

partycypowaniem

w

kosztach

i

obowiązkowym ich pokrywaniem, bez względu na ich wysokość, z budżetu
państwa (a więc z pieniędzy podatnika);
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13. Sektor publiczny funkcjonuje w oparciu o ustawy i przepisy prawa, które
ustanawiane są przez administrację publiczną, wchodzącą w skład tego
sektora. Zatem patologie działania i dysfunkcje występujące w obrębie
omawianego sektora są jego tworem. To błędne koło wynika natomiast z
niedbałości o zasady tworzenia dobrej legislacji w wyniku czego tworzone
przepisy są pełne sprzeczności, braku spójności i doprecyzowania skutkując
ich wieloznacznością lub niejasnością. Stan ten natomiast prowadzi do
tworzenia poprawek oraz coraz to nowych ustaw lub zapisów prawa
poprawiających

niedostatki

poprzednich

przepisów,

ostatecznie

doprowadzając do ich nadmiaru i nieskuteczności. Dowodem świadczącym
o nadmiarowości przepisów może być dziennik ustaw a dokładniej ilość
stron z której się ów dziennik składa. W roku 1989 liczba stron
wspomnianego dziennika wynosiła 1186, rok 1993- 2402 strony, 1997-5672
strony, 2001-13132 strony, 2005-17612 strony, 2011-17484 strony101;
14. Wykorzystywanie sytuacji kryzysowych do wzmacniania własnych
struktur oraz obszaru władzy. Argument ten uświadamia zagrożenie
celowego tworzenia sytuacji kryzysowych czy to przez formowane prawo
czy też np. poprzez destabilizację rynku wielkością podaży pieniądza,
wysokością

obciążeń

podatkowych

lub

kosztów

związanych

z

zatrudnieniem, prowadzenia akcji zwiększającej dostępność kredytów np.
poprzez zbyt niskie lub ujemne stopy procentowe itp. itd.;
15. Możliwość tworzenia uprzywilejowanych grup interesu; których koszt
obciążać ma najczęściej politycznych przeciwników. Takim przykładem
może być automatyczne ubezpieczenie osób bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędzie pracy jak i zasiłek, gdzie koszty tychże przedsięwzięć
scedowane są na osoby pracujące i przedsiębiorców, obie grupy mogą
stanowić prosty przykład przeciwnych stron politycznego elektoratu.

101

Metoda obrazowania inflacji prawa przyjęta za: red. Stanisław Tyszka Deregulacja- jak powstrzymać
inflację prawa? Centrum analiz fundacji republikańskiej Warszawa 2012, http://republikanie.org/wpcontent/uploads/2013/01/Deregulacja-jak-powstrzyma%C4%87-inflacj%C4%99-prawa.pdf,
(17.05.2013).
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2.3. Wpływ regulacji odgórnych na działalność uczelni wyższych rynku
mieszanego
W wyniku występowania na rynku mieszanym, sektora charakteryzującego się
dychotomią finansową i zarządczą u publicznych i niepublicznych dostawców usługi,
podlega on regulacjom ustawowym. W tym przypadku jest to Prawo o Szkolnictwie
Wyższym102. Wytyczne zawarte w wymienionej wcześniej ustawie (poza wyjątkami)
nie dotyczą kształcenia wyższego prowadzonego przez kościoły i placówki
wyznaniowe103.
Oczywistym jest fakt, że na sposób zarządzania uczelni wyższej ma wpływ
źródło jej finansowania. Zasadniczym finansowaniem uczelni państwowych w Polsce są
subsydia zbiorowe. Pozostałe źródła pokrywania kosztów funkcjonowania tego rodzaju
uczelni, choć są całkiem spore mają raczej na tle wymienionych wcześniej subsydiów
znaczenie pomocnicze. Podstawą finansowania niepublicznych uczelni wyższych jest
tak zwane czesne i inne opłaty uiszczane przez studentów na rzecz własnego
kształcenia. Odpłatne świadczenia edukacyjne na rzecz studentów, organizowane w
szkołach publicznych, jak i specjalne dotacje, z których korzystać mogą uczelnie
prywatne istnieją i łagodzą nieco efekty różnic w sposobach finansowania. Mimo to w
Prawie o Szkolnictwie Wyższym istnieje wiele kontrowersyjnych zapisów, które
kolidują z treścią wymogów konstytucyjnych, odnoszących się do wolności tak
gospodarczej jak i indywidualnej. Ograniczanie wolności gospodarczej poprzez odgórne
narzucanie określonego sposobu wykorzystania prywatnej własności, będącej
najefektywniejszym motorem gospodarki, słusznie budzi sprzeciw właścicieli placówek
prywatnych. Nie sposób bowiem oczekiwać lepszego ich działania od uczelni
publicznych, jeśli na drodze stoi sprzeczność interesów wynikająca z występowania na
rynku konkurencji funkcjonującej na preferencyjnych warunkach, zapewnianych przez
rząd.
Wszelkie próby zamknięcia w tym samym zbiorze, obydwu funkcjonujących w
oparciu o odmienne źródła finansowania, dostawców tej samej usługi, musi prowadzić
102

Por. A. Zelek, A. Grzesiuk, Niepubliczne uczelnie wyższe – fenomen polskiego rynku edukacyjnego.
Fakty i mity, [w:] T. Białas red., Szkolnictwo niepubliczne…s. 19.
103
Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Opracowanie na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588,
1650, z 2014 r. poz. 7.) art. 1, p. 2, s.1.
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do swoistej urawniłowki oraz komplementarnego charakteru usług jednego z
dostawców.
W artykule 13a ustawy regulującej działania uczelni publicznych i
niepublicznych widnieje zapis mówiący o konieczności śledzenia, przez powyższe
placówki, kariery zawodowej własnych absolwentów w celu dostosowywania
kierunków i programów nauczania do potrzeb rynku pracy, w szczególności po upływie
trzech oraz pięciu lat od uzyskania dyplomu104. Środki finansowe, których użycie jest
konieczne do spełnienia tego wymogu, mają odmienne źródła. Zatem narzucenie
takiego obowiązku na ogół wszystkich uczelni, prowadzi w przypadku uczelni
prywatnych, do użycia środków finansowych w sposób wymuszony prawnie i
niekoniecznie zgodny z wolą ich właściciela. Wymóg ten w stosunku do uczelni
niepublicznych, zdaniem autora niniejszej pracy, budzi zastrzeżenia w kontekście praw
własności i majątkowych, o których stanowi artykuł 65 Konstytucji. Zdaniem autora
konflikt w tym przypadku występuje także z artykułem 32 Konstytucji odnoszącym się
do zasady równości wobec prawa105. Jako, że oba podmioty (mimo koegzystowania w
tym samym sektorze rynku) przez wzgląd na sposób pozyskiwania środków nie są
podmiotami tożsamymi, tym samym nie można wobec nich stosować identycznego
wymogu. Względem szkół wyższych prywatnych naruszony zostaje także artykuł 22
Konstytucji, wyznaczający ramy dla ograniczania gospodarczej swobody działania.
Ponadto utożsamianie z obowiązkowym dla takiej regulacji „ważnym interesem
publicznym”, wymogu dopasowania studiów do potrzeb rynku, zakładać musi, że
realizacja takiego zadania przez uczelnię w ogóle jest możliwa. Tymczasem wpływ
kształcenia na zatrudnienie absolwentów, choć jest istotny, nie jest jedynym kryterium
wyboru dla pracodawców. Złożoność badań makroekonomicznych koniecznych do
przeprowadzenia, w celu efektywnego ustalenia potrzeb rynku, wykracza poza
możliwości finansowe i organizacyjne pojedynczego podmiotu działającego w sektorze
kształcenia.
Natomiast brak możliwości uzyskania obiektywnej oceny, co do skuteczności programu
monitorowania, powinien wykluczać ustanowienie takich badań ważnym interesem
publicznym. Tak zdefiniowany argument przymusu skutkować może zafałszowaniem
104

Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Opracowanie na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588,
1650, z 2014 r. poz. 7.) art. 13a, s.14.
105
Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej..., passim.
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danych lub ich nieprawidłową interpretacją. Tym samym wątpliwą przyczyną staje się
deklarowane dobro każdej jednostki (najmniejszej możliwej mniejszości wchodzącej w
skład społeczeństwa), która chciałaby wyciągać wnioski z danych płynących z takiego
programu, zwłaszcza, że koszty leżące po stronie placówek państwowych, związane z
wdrażaniem procesu monitorowania (w domyśle), opłacane są przez podatnika.
Niemożność zaimplementowania omawianego artykułu ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym, w przypadku obu typów uczelni wyższych, wynika natomiast z konieczności
pozyskiwania danych osobowych, których właściciel może nie zechcieć udostępnić a na
co zezwalają mu artykuły: 30, 31, 32, 37 i 51 Konstytucji RP, oraz brak ustawy
zobowiązującej go do udostępniania informacji o swojej osobie sektorowi szkolnictwa
wyższego106.
Kolejnym zapisem w ustawie, jest prowadzący do zachwiania autonomii
prywatnych szkół wyższych artykuł 35 PSW. Z ustawy wynika konieczność
przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, sprawozdania z
wykonania planu rzeczowo-finansowego. Po raz kolejny pominięto zróżnicowanie
prawne, wynikające z odmienności źródeł finansowania, skupiając się jedynie na tej
samej specjalizacji, związanej z dostarczaniem usług przez podmioty prywatne i
publiczne. Tymczasem istotnym jest fakt, że uczelnie finansowane przede wszystkim z
opłat za edukację pod postacią czesnego, niebędące w zasadzie na utrzymaniu budżetu,
odpowiadają przed ministrem na równi z podmiotami, których finansowanie taki
wymóg uzasadnia107. Odmienność źródeł przychodów obrazują rysunki 5 i 6.

106

Patrz s.63 niniejszej pracy – regulacje odgórne.
Zob.: Ekspertyza – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Lewiatan,
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/ekspertyza__prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_
ustawy_o_stopniach_naukowych_i_tytule_naukowym_oraz__o_stopniach_i_tytule_w_zakresie_sztuki_o
raz_o_zmianie_niektorych_innych_ustaw, (29.06.2014)
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Rysunek 5. Procentowy udział przychodów z działalności dydaktycznej w uczelni
wyższych prywatnych w roku 2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za rok 2011.

Rysunek 6. Procentowy udział przychodów z działalności dydaktycznej uczelni wyższych
państwowych w roku 2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za rok 2011

Skalę interwencjonizmu państwowego znacznie dobitniej obrazują art. 99 p.4 i
99a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W celu dokładnej analizy autor
zdecydował się na dosłowne przytoczenie omawianego tekstu ustawy oraz wyróżnienie
jego najbardziej kontrowersyjnej części108.
Art.99 p.4 ( wszedł w życie z dniem 1.10.2011 r)

108

Zob.: Tamże..
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„Zasady pobierania opłat i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa
organ wskazany w statucie, z tym, że opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z
kształceniem studentów na studiach i studiach doktoranckich oraz opłaty związane z
powtarzaniem określonych zajęć na studiach i studiach doktoranckich nie mogą
przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i
prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiów i studiów doktoranckich oraz zajęć
na studiach lub studiach lub studiach doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów
przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr
naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów109”.
Art.99a (wszedł w życie z dniem 01.01.2012)
„Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów,
egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy,
wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz
wydanie suplementu do dyplomu.110”
Pełniejsze zrozumienie skutków wdrożenia wymienionych wyżej regulacji,
umożliwić może spojrzenie na problemy już istniejące oraz zagrożenia mające swe
źródło w sposobie finansowania szkolnictwa wyższego. Tym samym zanim wskazane
zostaną negatywne skutki ograniczania swobody działania w wyżej wymienionych
artykułach PSW, postanowiono wskazać na kilka istotnych faktów o charakterze
strategicznym:
Jak udowodniono na rysunku nr 5 przychody uczelni niepublicznej to w
głównej mierze środki pochodzące z opłat za czesne a więc opłaty za studia. Stanowią
one ponad 85 % ogólnych przychodów uczelni (stan na rok 2011/12).
Nie można tu także pominąć istotnej kwestii związanej z okresem istnienia
danego podmiotu na rynku i zgromadzonym w tym czasie kapitałem. Można przyjąć, że
uczelnie niepubliczne zaczynały swój podbój rynku od 1990 roku i od tego czasu są one
na tzw. dorobku. A zatem wymienione wcześniej artykuły wdrożono ponad 20 lat
później. Przy czym od roku 2005 można zaobserwować stopniowy spadek popytu
109

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, (opracowano na podstawie tj. Dz.U. Z
2012r. poz. 572, 742, 1544, z 2013r. poz. 675.) Art. 99 p.4 s. 63.
110
Tamże, s. 63.
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wyrażony ilością studentów (patrz rysunek 7). Co odzwierciedliło się mniejszą podażą
placówek należących do sektora własności prywatnej. Bezsprzecznie zatem zdarzenie to
można przypisać kurczącemu się rynkowi oraz istnieniu w jego obszarze nazbyt dużej
ilości podmiotów świadczących usługi edukacyjne (patrz rysunek 8). Innymi słowy,
podaż kształcenia wyższego zaczynała wchodzić w fazę przekraczania popytu w
wyniku czego, malał przyrost nowych placówek dostarczających ten rodzaj usługi
Stan taki wymusza u pozostałych na rynku graczy zmianę strategii działania, co
sprowadzać się może do zaostrzenia walki o coraz to rzadziej występującego studenta
poprzez kierowanie się w stronę maksymalizacji użyteczności krańcowej produktu i
minimalizowania kosztów.
Innymi słowy regulacje, o których mowa we wcześniejszej części pracy,
stanowią nową poważną barierę dla rozwiązań rynkowych w momencie gdy uzyskany
zostaje optymalny stan między popytem a podażą. Tym samym, w niemalże
dwudziestoletni proces przystosowawczy, konieczny z punktu widzenia rynku (celem
osiągnięcia przez niego względnego stanu równowagi między popytem i podażą którego to osiągnięcie zwiększa szanse zaistnienia konkurencji na poziomie jakości oraz
cen usług), wprowadzane są zmienne, które burzą utworzony w wyniku zmian
rynkowych ład i wprowadzają w jego miejsce odgórnie planowany pseudoporządek.
Oczywiście należy podkreślić, że reakcja rynku często następuje z pewnym
opóźnieniem i w różnym stopniu wpływa na politykę prowadzenia poszczególnych
firm, zajmujących się dostarczaniem edukacji wyższej.
Wracając jednak do problemu popytu, jak zaznaczono wcześniej na rysunku 7,
możemy zauważyć nie tylko brak jego dalszego wzrostu ale nawet spadek ogólnej ilości
studentów w roku akademickim 2005/2006 i kolejnych latach. Postanowiono dla
lepszego zobrazowania omawianego trendu zbadać wahania popytu w kontekście
średniej

od

roku

akademickiego

2004/2005

przeprowadzonego badania przedstawia rysunek 9.
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do

roku

2011/2012.

Wynik

Rysunek 7. Łączna ilość studentów uczelni prywatnych i publicznych w latach 2000-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2000-2012.
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1818.5

Rysunek 8. Podaż kształcenia wyższego w Polsce świadczonego przez uczelnie prywatne
wyrażona przez ilość placówek na terenie kraju w latach 1990-2011/12
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 1990-2011.
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Rysunek 9. Spadek popytu na kształcenie wyższe oraz średnia wielkość popytu wyrażone
przez ilość studentów w latach 2000-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za lata 2004-2012.

Jak możemy zaobserwować, spadek liczby studentów w sektorze szkolnictwa
wyższego niepublicznego następuje już od naboru zimowego w 2008 roku. Jednak
przekroczenie średniej jego wartości dla badanego okresu, w którym występuje ogólny
spadek popytu, następuje dopiero od naboru letniego w 2010. Sytuacja uczelni
państwowych jest w analogicznym okresie dużo bardziej stabilna i choć spadek liczby
studentów nastąpił nieco wcześniej, bo już od 2005 roku, w efekcie końcowym przybrał
on dużo łagodniejszą formę. Prawdopodobnie obserwacja rynku uczelni publicznych i
spadającego zainteresowania kształceniem wyższym była jednym z czynników, który
wpłynął na mniejszy przyrost placówek prywatnych. Rodzi się jednak pytanie o
przyczyny malejącego od tamtego czasu popytu. Jeżeli istnieje poważny wzrost ryzyka,
dla funkcjonowania uczelni niepublicznych, związany z regulacjami ograniczającymi
wolność w kwestiach finansowania działalności przy malejącym jednocześnie popycie,
próba wskazania przyczyn owego załamania popytu wydaje się być ze wszech miar
uzasadniona dla tematu niniejszej pracy.
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Niż demograficzny, który wymieniany jest najczęściej jako przyczyna
malejącego popytu, wpływa na jego wielkość, lecz nie ma bezpośredniej przyczyny w
działaniach sektora i nie ingeruje w sposób bezpośredni w istotę wolności gospodarczej.
Spadający popyt wymusza jednak w tym przypadku precyzyjniejsze dopasowywanie
oferty uczelni do potrzeb jej klienta. Tym samym może on wpływać na jakość
kształcenia. To z kolei przekłada się na parametry produktu końcowego jakim jest
absolwent.
Wspomniane powyżej zagadnienie związane z dopasowaniem usług do potrzeb rynku a
dokładniej do odbiorcy końcowego wymaga jednak nieco głębszej analizy. W
przypadku uczelni wyższych owym odbiorcą końcowym, jest nie tylko rynek
pracodawców lecz także, a właściwie przede wszystkim, sam student. W dużej mierze
to jego preferencje współodpowiadają za tworzoną podaż kształcenia wyższego na
rynku. Występowanie na rynku substytutu produktu np. specjalistyczne kursy,
szkolenia, wykłady, zajęcia mogą stanowić istotną przyczynę zmniejszenia popytu.
Potrzeby klienta uczelni mogą lecz nie muszą korelować z zapotrzebowaniem na rynku
pracy. Zatem wybór uczelni i kierunku mogą być w tym przypadku uzasadnione innymi
czynnikami np. poziomem kształcenia - mającym wpływ na ilość koniecznego wysiłku
włożonego w uzyskanie dyplomu, potrzebą uchylenia się od obowiązku służby
wojskowej (obecnie nieaktualne), osobistymi zainteresowaniami odmiennymi od
potrzeb rynkowych, możliwością zdobycia unikalnych umiejętności wynikających ze
specyficznego połączenia rożnych obszarów wiedzy niedostępnych na studiach
kierunkowo-jednolitych np. w celu złożenia innowacyjnej oferty usług na rynku pracy.
Bezsprzecznie zatem, presja bezpośredniego klienta ma znacznie większe znaczenie w
przypadku usługodawców, których finansowanie jest uzależnione od tego gdzie
pozostawi on swoje pieniądze.
Jednakże jak zauważa P, Bielecki: „W opinii wielu analityków szkolnictwa wyższego,
barierom popytu edukacyjnego towarzyszą nadal, w warunkach autonomii szkół
wyższych, ograniczenia podaży kształcenia, wynikające nie tylko ze stanu finansów
publicznych, ale także z oddziaływania różnego rodzaju metod i mechanizmów regulacji
państwa w szkolnictwie wyższym”111.
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P. Bielecki, Ograniczenia
zycie_akad.htm, (04.01.2014)

autonomii,

http://www.forumakad.pl/archiwum/98/10/artykuly/07-
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Powyższe zdanie sugerować zaś może, że czynniki związane z różnicami w źródłach
finansowania oraz regulacje państwowe dotyczące sektora kształcenia wyższego
wymuszają na dostawcach usługi kształcenia jej podaż o określonej konfiguracji.
Dane odnoszące się do popytu i podaży wprowadzenie na rynek przez sektor
mieszany są zatem z definicji rynku mieszanego, danymi nierynkowymi a więc w tym
względzie zafałszowanymi. Zaburzona w ten sposób konfiguracja usług kształcenia,
występująca na rynku edukacji wyższej, przekłada się automatycznie na efekt końcowy
całego procesu, reprezentowany przez absolwenta uczelni wyższej.
Należy nadmienić, że w przypadku niedostosowania się do potrzeb klienta lub
popełnienia nietrafionych inwestycji przy kreowaniu kierunków kształcenia, istnieje
ryzyko zmniejszenia popytu. Innymi słowy wynika ono z działań podmiotu prywatnego,
za które ten poniesie konsekwencje pod postacią zmniejszonych przychodów, utraty
marki a nawet bankructwa.
Wcześniejsze nawiązania autora niniejszej pracy do rynku zatrudnienia w
kontekście edukacji sugerują, że kolejną składową, warunkującą zainteresowanie
wyższym kształceniem, jest jego ścisłe powiązanie z przydatnością beneficjenta tego
kształcenia na rynku pracy, jego zarobkami, karierą itp. a więc korzyściami, które
student po opuszczeniu uczelni oczekuje uzyskać. Z punktu widzenia gospodarki,
czynnik ten jest wyjątkowo ważny przez wzgląd na jego korelacje z produkcją i
występującym na rynku zapotrzebowaniem na pracę o określonym profilu oraz
sprecyzowanych zasobach wiedzy.
Z kolei zwiększenie atrakcyjności studenta przy występującej w wyniku kryzysu
gospodarczego 2008 recesji oraz polepszenie sytuacji finansowej kształcącej się
jednostki poprzez zwiększenie wiedzy i uprawnień, leżą w interesie zarówno uczelni, jej
klienta, jak i pracodawców.
Z powyższego wynika również że niska użyteczność krańcowa kształcenia
wyższego może uderzać w dostawców kształcenia wyższego niezależnie od źródła ich
finansowania, przy czym dwoistość rynku doprowadzić musi do konieczności
porównywania w tym zakresie różnic między publicznym dostarczycielem usługi a jego
prywatną alternatywą.
Obiegowa opinia lub spora ilość odstępstw od przyjętych norm u kilku
podmiotów należących do określonej grupy dostawców (publicznych lub prywatnych)
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może w sposób istotny zmienić krzywą popytu całego sektora lub jego części. Przy
czym zmiana ta może się odbyć zarówno na jego korzyść jak i negatywne postrzeganie.
Opracowanie

sprawnego

systemu

weryfikacji

jakości

kształcenia,

mającego

odzwierciedlenie w zatrudnieniu i zarobkach czy dalszej karierze, pozwolić może na
znaczne zniwelowanie zagrożenia płynącego z niekorzystnych sądów uogólniających.
Obecnie opinie pracodawców świadczą o niskiej użyteczności krańcowej obecnego
kształcenia wyższego a ilość zawiedzionych wartością dyplomu absolwentów sugeruje,
że czynnik ten prawdopodobnie nie jest brany pod uwagę w momencie wybierania
dostawcy usług lub dostawca nie wywiązuje się z umowy.112
Jak wcześniej nadmieniano jeżeli przyczyną spadku popytu jest niska wartość
rynkowa dyplomu danej uczelni, ta w warunkach rynkowych zmuszona byłaby do
zmiany polityki działania i wzrostu jakościowego zgodnego z oczekiwaniami swoich
klientów kierujących się zapotrzebowaniem na rynku pracy. Rodzi się zatem pytanie
czy w obecnych warunkach gospodarki mieszanej istnieje możliwość wyeliminowania
odstępstw od powyższej tezy. Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczna jest analiza
regulacji odgórnych, zasad finansowania edukacji wyższej oraz jeszcze precyzyjniejsze
omówienie problemów dotyczących popytu i podaży.
Wszystkie wymienione wcześniej przyczyny spadku popytu, w ramach
przeciwdziałania ich dalszemu oddziaływaniu, wymagają uruchomienia dodatkowych
środków i/lub poczynienia rezerw finansowych. Posiadanie dodatkowego kapitału w
postaci zgromadzonych środków lub sama tylko możliwość ich pozyskania,
umożliwiają ich przyszłe wykorzystanie w celach: przyszłych inwestycji, utrzymania
jakości i zobowiązań związanych z utrzymaniem placówki lub kadry dydaktycznej w
przypadku np. rezygnacji z dalszego kształcenia dużej części studentów lub dużego
„odsiewu” studentów. Tym samym możliwość akumulacji kapitału może stanowić o
przetrwaniu niepublicznej uczelni wyższej.
Z kolei spośród zagrożeń nie sposób także nie rozwinąć wątku wpływu
kryzysu ekonomicznego z roku 2008 i związanych z nim zmian rynkowych. W
zależności od ich intensywności, popyt na dobra luksusowe najczęściej w takim
przypadku ulega zmniejszeniu. Wyjątkiem może być sytuacja, która poprzez
112
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poniesienie dodatkowych kosztów w sposób istotny i odczuwalny prowadzi do poprawy
pozycji ekonomicznej lub społecznej jednostki (np. wysoki zwrot z inwestycji,
związany z wysoką wartością rynkową dyplomu reprezentowaną przez popyt na wiedzę
na rynku pracy, stabilność zatrudnienia, płace).
Recesja i łączący się z nią przyrost konkurencji na rynku pracy mogą jednak stanowić
poważną barierę nawet dla wysoko wykwalifikowanej jednostki. Wiąże się to ze
wzrostem występowania danego towaru (absolwenta) na rynku. Tym samym wzrost
współczynnika skolaryzacji może w specyficznych warunkach (w których liczy się sam
fakt posiadania dyplomu nie zaś posiadana wiedza) oznaczać tak naprawdę ogólną
dewaluację wartości dyplomu niezależnie od jakości kształcenia i obranego kierunku.
Ważną rolę odgrywa tu także czas potrzebny uczelni na kształcenie liczony od
momentu przyjęcia studenta do chwili uzyskania przez niego dyplomu a także czas, w
jakim od momentu stania się absolwentem uczelni następuje ekonomiczny wzrost
pozycji jednostki na rynku.
Co za tym idzie istotnymi zagrożeniami z punktu widzenia szkół wyższych (jeśli chodzi
o spadek popytu związany z okresem kształcenia), będą wszelkie szkolenia, których
okres trwania jest nieporównywalnie krótszy niż bardziej kompleksowe kształcenie
wyższe oraz często powiązana z tym faktem niższa cena, którą musi uiścić osoba
zainteresowana powiększeniem swej atrakcyjności na rynku pracy.
Kwestie związane z pogorszeniem się sytuacji materialnej społeczeństwa oraz cena
kształcenia, dużo silniej oddziałują na uczelnie niepubliczne, gdyż w ich przypadku
zagrożenie na rynku występuje dodatkowo wszędzie tam, gdzie istnieje darmowa
alternatywa

zdobycia

dyplomu.

Uczelnie

państwowe

dysponujące

środkami

przyznanymi z budżetu mającymi swe źródło w zobowiązaniach podatkowych
społeczeństwa stają się grupą wyjątkowo uprzywilejowaną, która w stopniu dużo
mniejszym odczuwa zubożenie obywateli i odpływ studentów. Poprzez udostępnianie
studiów opłacanych niebezpośrednio przez samych zainteresowanych i dysponowanie
w tej kwestii monopolem, placówki publiczne wprowadzają zafałszowany obraz popytu
na wyższą edukację i skuteczność szkół niepublicznych.
Nie ulega wątpliwości zatem, że przedstawione powyżej zagrożenia wiążą się z
kosztami kształcenia, pokrywanymi bezpośrednio ze środków studenta w przypadku
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uczelni niepublicznych. Obecny model zakłada więc, że dodatkową siłą, która steruje
popytem i podażą, jest urzędnik.
Powyższa analiza wskazuje na istotność problematyki dotyczącej dowolności
w kwestii stanowienia cen za edukację wyższą przez placówki prywatne oraz złożoność
i wielorakość występujących w omawianym sektorze problemów. To zaś pozwala na
powrót do zagadnienia związanego z Art.99 p.4 oraz Art.99a PSW. W zapisie ustawy
widać wyraźnie, że ustawodawca postanowił chronić studenta przed zbyt wysokimi
kosztami studiów na uczelniach prywatnych wprowadzając do ustawy ograniczenia w
tym zakresie. Nastąpiło przy tym całkowite pominięcie wszystkich negatywnych
implikacji jakie pociąga za sobą takie prawo, a z których najważniejszą wydaje się być
kwestia dotycząca ograniczenia możliwości pozyskiwania środków w celu akumulacji
kapitału na przyszłe cele inwestycyjne, których koszt przekracza możliwość pozyskania
potrzebnych środków w ciągu jednego roku. Rozszerzając ten problem należy
nadmienić, że gwałtowny spadek popytu jaki ma miejsce na uczelniach niepublicznych
oznacza również pomniejszenie ich ogólnych przychodów. Spadek przychodów
intensyfikuje zaś presję na zmianę polityki prowadzenia firmy w kierunku ograniczania
kosztów spychając ewentualne inwestycje na dalszy plan. Zmniejszenie lub zaniechanie
całkowite inwestycji dotyczących działalności statutowej w efekcie końcowym oznacza
pogorszenie jakości dostarczanych usług. Ten proces z kolei stwarza ryzyko
wystąpienia dalszego odpływu potencjalnych studentów w wyniku pomniejszającej się
z upływem czasu wartości rynkowej kształcenia. Przy czym nie ma znaczenia czy sam
proces, w wyniku którego to nastąpi, jest związany ze świadomym działaniem organów
zarządczych uczelni nastawionych na maksymalizację zysków, czy wynika on z
prawnego ograniczenia możliwości pozyskiwania i akumulacji kapitału celem
przyszłych inwestycji pro-jakościowych. Niemniej istotnym jest jednakże fakt, że
znaczący odpływ kapitału pozyskiwanego na drodze handlowej prowadzi do
ustanowieniu strategii przetrwania, związanej z opłacaniem jedynie minimalnych
koniecznych kosztów całkowitych. Taki stan przy jednoczesnym ograniczeniu
ustawowym, co do możliwości akumulacji kapitału, wraz z upływem czasu i
ewentualnym dalszym odpływem klientów powoduje, że rośnie znaczenie kosztów
stałych, które to muszą doprowadzić do zwiększenia opłat pobieranych za kształcenie o
niskiej jakości lub do niewypłacalności przedsiębiorstwa jakim jest uczelnia prywatna.
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Innymi słowy wzrost kosztów stałych, w kosztach całkowitych, w przeliczeniu
na liczbę studentów, nieubłagalnie doprowadzi do wzrostu ceny za kształcenie. Tym
samym nawet przy założeniu, że działalność jest typu non – profit, koszty ogólne
prowadzenia przedsiębiorstwa rosną. Co za tym idzie, ograniczenia nałożone na
uczelnie niepubliczne w zakresie pozyskiwanych środków, spychają je do pozycji
oblężonego obrońcy (posiadającego stosunkowo ugruntowaną już pozycję) przy
jednoczesnym ustanowieniu barier dla wzrostu jakościowego. Patrząc z punktu
widzenia stabilności wpływów finansowych w drugą stronę rynku mieszanego a więc w
stronę uczelni państwowych, można dojść do wniosku, że te mają pozycję
uprzywilejowaną, która bez względu na średni koszt wykształcenia jednego studenta
otrzyma dotacje rządowe związane z kształceniem stacjonarnym. Podkreślić należy, że
takiej gwarancji nie posiada żadna uczelnia prywatna. Mimo to ogranicza się za pomocą
ustawy, w okresie sprzyjającym konkurencyjnym zachowaniom pro-jakościowym,
możliwości

dalszego

rozwoju

placówek

prywatnych.

Zepchnięcie

uczelni

niepublicznych do roli obrońcy, którego działanie może być oparte jedynie o
ograniczoną odgórnie (do wydatków bieżących) maksymalizację zysków z czesnego a
pośrednio

również

jakość,

przy

jednoczesnym

nieuwzględnieniu

problemów

związanych z akumulacją kapitału, prowadzić może albo do jeszcze większego spadku
jakości kształcenia w perspektywie czasu albo do wzrostu kosztów kształcenia
wyższego w przeliczeniu na jednego studenta. Ponadto ograniczenie pozyskiwania
kapitału, przy pomocy czesnego, może generować nieuczciwe działania podejmowane
ze strony uczelni prywatnych, które będą nastawione na tworzenie ukrytych kosztów
ponoszonych przez studenta. Takim kosztem ukrytym może być na przykład
konieczność ponoszenia wysokich opłat dodatkowych przez studentów za powtarzanie
przez nich np. semestru. Należy zaznaczyć, że układ ten może funkcjonować jedynie
wówczas gdy wynika on z rozporządzenia władz uczelnianych. Najczęściej w takim
przypadku celowe działania nastawione są przeciwko studentom, których edukacja ma
się ku końcowi lub pochłonęła już tak dużą ilość środków, że rezygnacja studentów z
dalszej edukacji nie jest brana pod uwagę. W takim przypadku odpłatne powtarzanie
przez nich semestru lub np. seminarium traktowane jest jako wielce prawdopodobne.
Działanie to może się także wiązać z odwrotnym podejściem względem np. pierwszego
roku studiów np. sprowadzając poziom kształcenia do nienaturalnie niskiego.
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Do niektórych z potencjalnych działań uczelni ukierunkowanych celowo na
ponoszenie ukrytych kosztów, przez jej klienta można zaliczyć między innymi:
1. Zaniżanie ocen studentów i wystawianie niezasłużonych ocen negatywnych;
2. Stosowanie niskiej efektywności edukacji oraz wysokich wymagań
egzaminacyjnych;
3. Zawyżanie

wymagań

egzaminacyjnych

poprzez

ich

niespójność z

programem nauczania;
4. Przekładanie egzaminów lub terminów złożenia prac dyplomowych w
trakcie semestru zmieniając tym samym wcześniejszy harmonogram
względem którego student podejmował decyzje związane z zarządzaniem
czasem;
5. Wieloznaczność wymagań.
Należy jednak zaznaczyć, że działania tego typu byłyby bardzo trudne do
udowodnienia. Wykluczenie ich zaś przy pomocy rynku musiałoby być uwarunkowane
szybką możliwością niezależnej weryfikacji, opartej o standaryzowane wymogi
względem jakości kształcenia.
Tym samym ograniczona część prywatna sektora edukacji wyższej oraz występująca na
tym samym rynku usług konkurencja, której finansowanie w dużej mierze wynika z
obciążeń podatników a nie opłat studentów mogą doprowadzić do sytuacji, w której
kształcenie na uczelni prywatnej stanie się całkowicie nieopłacalne a także drogie.
Ostatni argument wynika zaś z malejącego popytu i oraz związanego z nim wzrostu
kosztów bezpośrednich. Tym samym, zdaniem autora niniejszej pracy, o ile nie podjęte
zostaną kroki zmierzające do fuzji lub przejęcia na rynku uczelni prywatnych, ten
prawdopodobnie podzieli się na dwie oferujące różny poziom kształcenia części. W
takim przypadku malejący popyt pozwoli przetrwać nielicznym a ryzyko związane z
upadaniem uczelni prywatnych oraz wysokie koszty, w zestawieniu z obiegową opinią
o niskiej wartości dyplomu z tychże uczelni, mogą w sposób istotny wpłynąć na decyzje
podejmowane przez absolwenta szkoły średniej kierując go ku placówkom
państwowym.
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W celu dokładniejszego zobrazowania ingerencji rządu w zachowania
rynkowe, odnoszące się do różnych grup zainteresowanych kształceniem wyższym,
postanowiono posłużyć się rysunkiem 10, przedstawiającym uproszczony schemat
procesu wzajemnych relacji między najważniejszymi uczestnikami wymiany handlowej
oddziaływującymi na popyt i podaż
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Rysunek 10. Uproszczony schemat wzajemnych relacji między najważniejszymi uczestnikami wymiany handlowej
oddziaływującymi na popyt i podaż

10) Absolwent
Szkoły Wyższej

11) Podaż
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B
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objaśnienie w
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2) Warunki
zatrudnienia
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Tak/Nie

3) Popyt

4) Absolwent
szkoły średniej
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16) Ocena jakości
kształcenia przez
pracodawcę

13) Stopa
zwrotu z
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A
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7) Podaż
(Oferta)
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kształcenia przez
absolwent
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Opinia

Źródło: Opracowanie własne.
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W

figurze

nawiązującej

do

Waszyngtońskiego

żelaznego

trójkąta113

zaznaczono (w puntach przypisanych poszczególnym etapom procesu wymiany
handlowej) obszar ingerencji rządu.
Jako, że działania wspomnianego wyżej rządu wprowadzają zmiany
bezpośrednio lub pośrednio w cały proces związany z popytem i podażą, postanowiono
zasadę prowadzącą do tego stanu objaśnić, poprzez odniesienie się do każdego z
punktów, leżących wewnątrz żelaznego trójkąta, w dalszej części pracy, zachowując
jednocześnie czytelność schematu. Stawiana wewnątrz trójkąta teza, dotycząca
interwencjonizmu państwowego sprowadzającego się do przymusu wynika z
generowania

nakazów,

bez

jednoczesnego

uwzględnienia

woli

podmiotów

dokonujących wymiany handlowej.
Omówienie poszczególnych działań interwencjonistycznych wywodzących się
z żelaznego trójkąta przedstawionego na rysunku 10 zaznacza się że wierzchołki
trójkąta reprezentują kolejno trzy siły: A - politycy i prawodawcy, B – biurokraci, C wszelkie grupy interesu.
1. Ingerencja w działania pracodawców. Istnieje wiele przykładów rządowej
interwencji w działania przedsiębiorców jako przykład wybrano wspieranie
finansowe określonych odgórnie gałęzi przemysłu lub usług, różne stawki
podatkowe, ulgi podatkowe na wybrane odgórnie działania itp. itd.
Działania te zmieniają w sposób istotny popyt na zatrudnienie a dokładniej
rzecz ujmując zmiany te dotyczą kwalifikacji pracowników zatrudnionych
np. do realizacji dotowanych celów. Po wygaśnięciu programu dotowania
może się okazać że na rynku istnieje zbytnie nasycenie jakąś specjalizacją a
co za tym idzie konieczność przebranżowienia się;
2. Warunki zatrudnienia. Im lepsze warunki zatrudnienia tym większe
zainteresowanie określoną specjalizacją lub pracą dla konkretnego
przedsiębiorcy. Lepiej opłacany sektor publiczny może mieć istotny wpływ
na dostępność specjalistów w sektorze prywatnym mimo, iż ten drugi
funkcjonuje o zupełnie inne źródła finansowania;

113

Patrz rozwinięcie przypisu nr 57 na stronie 42 niniejszej pracy.
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3. Z kolei zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracownika u przedsiębiorcy
prywatnego mogą stanowić sytuacje zaporową w kwestii podwyżki.
Podwyżka składek ZUS jest przymusowa i zwiększa ogólne koszty
zatrudnienia. Podwyżka ta jednak jest narzucona odgórnie i pracownik nie
traktuje jej jako podwyżki pensji zwłaszcza, że płatności te są dokonywane
przez pracodawcę; Tym samym wielkość przymusowych obciążeń
finansowych związanych z zatrudnieniem pracownika, składanych na barki
pracodawców przez rząd może skutecznie blokować wzrost zatrudnienia i
ogólną podaż miejsc pracy oraz popyt na wyżej opłacanych specjalistów;
4. Publiczne szkoły średnie funkcjonują w oparciu o wytyczne ministerstwa
oświaty. Ich nieodpłatność, powszechność czynią z nich podmiot, który w
sposób istotny generuje podaż absolwentów szkół średnich o określonym
odgórnie poziomie wykształcenia;
5. Niski poziom wykształcenia średniego może mieć poważny wpływ na
oczekiwania co do poziomu kształcenia na uczelni wyższej. Zaś
nieodpłatność tego typu szkoły może brać udział w procesie podejmowania
wyboru studiów płatnych lub pokrywanych z pieniędzy podatników.
Ostatecznie brak zawodu np. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
stwarza popyt na dalszą edukację;
6. Funkcjonowanie uczelni wyższych jest regulowane przez ustawę Prawo o
Szkolnictwie Wyższym;
7. Oferta uczelni wyższych może być uzależniona od dotowania określonych
kierunków lub ogólnego zainteresowania dalszym kształceniem. Argumenty
te nie muszą wynikać z potrzeb rynku. Możliwość uniknięcia obowiązku
służby wojskowej nie oznacza że absolwent szkoły średniej jest
zainteresowany edukacją na wysokim poziomie lub na kierunku, który
odpowiada potrzebom rynku. Dla odpowiednio liczebnej grupy podobnie
myślących studentów uczelnia może utrzymywać a nawet tworzyć kierunki
które nie przekładają się na inną wartość niż ta poszukiwana, pozwalająca
uniknąć obowiązkowej służby wojskowej;
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8. Proces kształcenia po stronie uczelni wyższych regulują Krajowe Ramy
Kwalifikacji, które obowiązują od 1 października 2012 roku;
9. Za weryfikację jakości kształcenia uczelnia odpowiada przed Polską
Komisją Akredytacyjną;
10. Państwo ingeruje w wolność jednostki m.in. nie pozwalając mu na
podpisanie umowy o pracę na pełen etat za pensję poniżej minimalnej
krajowej, zmuszając go tym samym do podejmowania innej formy
zatrudnienia;
11. Podaż usług ograniczają zawody koncesyjne;
12. Zagrożeniem na tą chwilę może być proponowane przez parlament
europejski wprowadzenie ustawowych parytetów dla spółek prywatnych lub
deregulacja zawodu, który wcześniej regulowany dawał większe szanse
zatrudnienia;
13. Wynikają z faktu występowania ingerencji państwowej w puntach
poprzednich i są w zasadzie ich plonem zbieranym przez uczestników
wymiany rynkowej.
Z podsumowania wcześniejszych rozważań, dotyczących zagrożeń i regulacji działań
szkół prywatnych wynika, że ograniczenie wolności gospodarczej poprzez tak
skonstruowane ustawodawstwo może paraliżować resztki istniejącej konkurencyjności.
Przy czym należy nadmienić, że usługi świadczone przez część prywatną sektora często
już na starcie są postrzegane jako substytut pełnowartościowego produktu. Przyczyną
zaś takiego stanu jest występowanie w tym samym sektorze podmiotów sektora
własności państwowej i prywatnej, mających odmienne źródła finansowania historię i
kadry.

2.4. Istotność problemu finansowania
Rozwiązania związane z finansowaniem uczelni wyższych najczęściej mają
swe źródło w trosce o zasady ich funkcjonowania. Aby lepiej przybliżyć ową
problematykę, postanowiono rozpatrzyć pięć głównych argumentów pod kątem
zagrożeń płynących z obecnych rozwiązań. Następnie podjęto próbę zbudowania
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kontrpropozycji opartych o model wolnorynkowy lub najbardziej do takowego zbliżony
jako alternatywnego systemu finansowania. Analizę stanu obecnego przedstawiono na
tablicach numer 3, 4, 5, 6 oraz 7 rozważania hipotetyczne w kwestii zagrożeń mających
swe źródło w obecnych rozwiązaniach oraz kontrpropozycje postanowiono umieścić
pod tablicami w formie komentarzy.

Tablica 3. Porównanie dostępności studiów na uczelniach państwowych i prywatnych pod
kątem źródeł finansowania budżetów placówek.

Dostępność Studiów
Uczelnie Państwowe:

Uczelnie Prywatne:

1) Ograniczone możliwości budżetu,
2) Wielkość dotacji uzależniona jest m.in.
od ilości studentów. Większa ilość
studentów nie jest jednak równoznaczna ze
wzrostem wszystkich dotacji lecz z ich
spadkiem w przeliczeniu na jednego
studenta. Formuła pieniądze idą za
studentem dotyczy jedynie finansowania
kształcenia studenta nie zaś np.
wyposarzenia dydaktycznego,
3) System rekrutacji oparty o egzaminy
konkursowe jest formą selekcji przede
wszystkim przez wzgląd na punkty 1 i 2,
4) Ofertę uzupełniają odpłatne studia
niestacjonarne,
5) Obciążenia finansowe studentów łagodzą
systemy stypendiów naukowych i
socjalnych.

1) Studia przynajmniej w założeniu w całości
odpłatne, liczba miejsc a co za tym idzie
również selekcja uwarunkowana jest jedynie
kwestiami organizacyjnymi uczelni,
2) Istnieją możliwości pokrywania części
kosztów kształcenia i stypendiów socjalnych
z subsydiów na podobnych zasadach jak w
uczelniach publicznych,
3) Przy odpłatnej formie finansowania
kształcenia, występowanie selekcji
uwarunkowane może być także działaniami
projakościowymi,
4) Budżet uczelni uzależniony jest od ilości
jej klientów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Mendys Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni, [w:]
(red.) S. Waltoś i A. Rozmus, Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ustrój-Prawo-Organizacja, Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 179-188.

Zagrożenia w kwestii dostępności studiów na uczelniach państwowych:
1. Ograniczenia budżetowe a co za tym idzie i terytorialne nie pozwalają stać
się studiom towarem ogólnodostępnym dla wszystkich. Tym samym dostęp
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do edukacji na studiach stacjonarnych, w całości dotowanych przez
państwo, jest na obecną chwilę ograniczony wbrew obiegowej opinii
dotyczącej ich powszechności i deklaracjom polityków;
2. Dostępność kształcenia wyższego jest skutecznie zwiększana w wyniku
oferty studiów niestacjonarnych i wieczorowych jako odpłatnej alternatywy;
3. System rekrutacji dotyczący studiów dziennych (opłacanych z pieniędzy
podatników) z jednej strony zwiększa szanse najlepszych jednostek z
drugiej ogranicza dostępność do studiów. W związku z faktem, że większe
prawdopodobieństwo przejścia przez system rekrutacji studentów mają
osoby,

których

finanse

pozwalają

na

dodatkowe

kształcenie

przedegzaminacyjne, zmniejszone zostają szanse dostania się na studia
opłacone z budżetu u osób o gorszej zdolności finansowej;
4. Stymulacja działań projakościowych, leżących po stronie szkół średnich,
wynikająca

z

występującej

na

uczelniach

państwowych

selekcji

egzaminacyjnej jest tylko teoretyczna gdyż niwelowana jest faktem
występowania rynku mieszanego, na którym uczelnie prywatne takowych
egzaminów najczęściej nie stosują;
5. Zwiększenie dostępności studiów wiąże się ze zwiększeniem administracji
publicznej oraz wydatków budżetowych. Wiąże się z tym zatem ryzyko
dodatkowych obciążeń podatkowych.
Zagrożenia w kwestii dostępności studiów na uczelniach prywatnych:
1. Ogólna dostępność studiów obniża stopę zwrotu z inwestycji leżącą po
stronie absolwenta;
2. Ryzyko występowania zjawiska zaniżania jakości kształcenia celem
maksymalizacji zysków. Odroczone w czasie konsekwencje takiego
zarządzania nie wywierają wystarczającej presji w zakresie działań
projakościowych. Niska jakość kształcenia może wiązać się zatem z niską
stopa zwrotu z inwestycji.
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Hipotetyczne rozwiązania wolnorynkowe w kwestii dostępności studiów wyższych:
1. Wszystkie studia powinny być w pełni odpłatne, za czym przemawia fakt, iż
dostępne na terenie Polski studia bezpłatne na przełomie lat 1990- 1999 nie
zaspokajały popytu w zakresie wystarczającym. Ponad 60% studentów do
zaspokojenia potrzeb, związanych z wyższym wykształceniem na przełomie
wyżej wymienionych lat, skorzystało z oferty studiów odpłatnych w ramach
wprowadzonych reform114. Co oznacza, że większość studentów była
skłonna płacić za swoje kształcenie indywidualnie mimo, iż w tym samym
czasie opłacała podatki, z których opłacane było kształcenie w szkołach
państwowych;
2. Konkurencja w środowisku wolnorynkowym opartym o standard złota
wytwarza presję na spadek cen i wzrost jakości a co za tym idzie na dalsze
zwiększanie dostępności studiów o wysokiej stopie zwrotu z inwestycji;
3. Brak możliwości dodruku pieniądza bez pokrycia i konieczność posiadania
100% pokrycia depozytów w złocie ogranicza podaż kredytową115 jedynie
do tych przedsięwzięć, które z niewielką dozą ryzyka przynoszą relatywnie
wysoki zwrot zainwestowanych środków. Podejmowanie ryzyka kształcenia
opłacanego kredytem, na kierunkach nierynkowych obarczonych wysokim
ryzykiem, byłoby wysoko oprocentowane lub całkowicie niedostępne;
4. Istnieje także możliwość poszukiwania sponsora lub inwestora który jest
skłonny podjąć ryzyko opłacając czyjeś kształcenie dostrzegając w tym
przedsięwzięciu profity także dla siebie;
5. Całkowite uwolnienie rynku pozwala na uczciwe konkurowanie ze sobą,
dostępnością kształcenia na rynku wszystkich uczelni funkcjonujących w
oparciu o identyczne względem siebie zasady i źródła finansowania.

114

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o istniejących formach odpłatności za
usługi edukacyjne w publicznych szkołach wyższych, Załącznik do uchwały Zgromadzenia Plenarnego
KRASP pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego z dnia 30 września 2000r. s. 2.,
http://krasp.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/33_ii.pdf, (29.06.2014).
115
Bank może pożyczyć jedynie tyle środków ile sam posiada na ten cel przeznaczonych, przy
uwzględnieniu konieczności posiadania przez niego 100% pokrycia depozytów w złocie.
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Tablica 4. Porównanie jakości edukacji na uczelniach państwowych i prywatnych pod
kątem źródeł finansowania budżetów placówek.

Jakość usług dydaktycznych
Uczelnie Państwowe:

Uczelnie Prywatne:

1) Wstępna selekcja egzaminacyjna na
studiach dziennych spowodowana
ograniczonymi możliwościami budżetowymi
sprzyja możliwościom w zakresie
podwyższania jakości usług lub
utrzymywaniu ich stałego relatywnie
wysokiego poziomu przez wzgląd na
współpracę z najzdolniejszymi
absolwentami szkół średnich,
2) Studia opłacane indywidualnie stanowią
dodatkowe źródło dochodów które przy
ograniczonym budżecie mogą zostać
wykorzystane na polepszenie jakości lub
zakresu oferowanych usług,
3) Warunki kształcenia są najczęściej na
niższym poziomie niż w uczelniach
prywatnych co spowodowane jest
ograniczeniami w dotacjach budżetowych.

1) Niezależność od budżetu państwa
sprawia, że warunki w jakich odbywają się
kształcenie są zazwyczaj lepsze niż na
uczelniach państwowych i mają za zadanie
przyciągnąć klienta,
2) Jakość świadczonych usług uzależniona
jest od częściej od strony popytowej. Innymi
słowy uwarunkowana jest od zachowań
zakupowych jej klientów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Mendys Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni, [w:]
(red.) S. Waltoś i A. Rozmus, Szkolnictwo wyższe…, s. 179-188.

Zagrożenia płynące w kierunku jakości oferty edukacyjnej na uczelniach
państwowych:
1. Spełnienie wymogu jakościowego jest uzależnione od wysokości dotacji z
budżetu państwa;
2. Permanentne niedofinansowanie nie sprzyja poprawie warunków w jakich
odbywają się zajęcia;
3. Brak środków może być przyczyną ograniczonej oferty edukacyjnej, ilości
godzin dydaktycznych, zajęć i ich jakości;
4. Studia odpłatne stają się sposobem na podreperowanie budżetu uczelni,
uzależnionego głównie od dotacji państwowych. Wykorzystana do naboru
marka uczelni państwowej nie musi oznaczać wysokiego poziomu
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kształcenia. Zagrożenie obniżaniem poziomu nauczania na uczelniach
państwowych wynika między innymi z potrzeb finansowych uczelni i
możliwości ich zaspokojenia tak od strony budżetowej jak i przez ich
klienta, znajdującego się po stronie płacącej indywidualnie za własne
kształcenie. Proces ten rozpoczyna się już w momencie selekcji wstępnej
dotyczącej wiedzy i umiejętności absolwentów szkół średnich. Obniżenie
kryteriów doboru lub jego pominięcie, skutkować może spadkiem
wymogów wobec studentów, pogorszeniem oferty dotyczącym ilości godzin
dydaktycznych i przedmiotów, nadmiernym obciążaniem kadry uczącej
studentów, wynikającym z większej ilości podopiecznych. Wszystkie
składowe, w efekcie końcowym, prowadzą do obniżania wartości dyplomu.
Ponadto grupa studentów, kształcących się niestacjonarnie jest komórką
obniżającą wydatki budżetowe. Może być zatem celowo zwiększany jej
udział w finansowaniu uczelni bez względu na leżącą po stronie absolwenta
stopę zwrotu z inwestycji. Innymi słowy nierynkowe kierunki kształcenia i
niski

poziom

nauczania

na

uczelniach

państwowych

mogą

być

uwarunkowane chęcią podreperowania budżetu uczelni. Renoma uczelni
państwowej nie warunkuje, przy takim założeniu, wysokiej stopy zwrotu z
inwestycji,

zwłaszcza

na

kierunkach

odpłatnych.

Permanentne

niedofinansowanie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
Dodatkowo sytuację psuje założenie, że pieniądze z budżetu idą za
studentem gdyż zasada ta nie uwzględnia wymogów jakościowych;
5. Istnieje możliwość występowania zjawiska celowego podnoszenia wymagań
w trakcie roku akademickiego lub sesji egzaminacyjnej na studiach
dziennych. Zniechęcenie studenta wywołane takim zabiegiem i rezygnacja z
dalszego kształcenia nie prowadzą do zwrotu środków otrzymanych na jego
edukację z budżetu państwa. Przyczyną tej selekcji może tu być także
zarówno niski poziom wiedzy danego naboru jak i chęć zmniejszenia ilości
obowiązków dydaktycznych leżących po stronie kadry akademickiej;
6. Częste powtarzanie przedmiotów lub semestrów zwiększać może wpływy
do budżetu uczelni. Nie musi jednak wykazywać związku z poziomem
kształcenia;
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7. Zabieganie o klienta ogranicza się jedynie do oferty odpłatnego trybu
studiowania.

Lepsze

wyniki

studentów studiów opłacanych przez

podatników nie muszą być związane z wysokim poziomem kształcenia lecz
dysponowaniem przez uczelnie wyselekcjonowanymi absolwentami szkół
średnich. Oznacza to, że jakość kształcenia a precyzyjniej ilość wkładanej w
edukowanie absolwentów pracy nie musi być wysoka jeśli grupa docelowa
jest zdolniejsza już na starcie. Dotacje budżetowe nie muszą być zatem
powiązane z poziomem kształcenia i efektywnością w przekazywaniu
wiedzy.
Zagrożenia płynące w kierunku jakości oferty edukacyjnej na uczelniach
prywatnych:
1. Sposób finansowania (czesne) sprawia, że o studenta trzeba zabiegać co nie
jest obojętne na stawiane mu wymagania;
2. Weryfikacja jakości kształcenia przez rynek następuje po zainwestowaniu
wysokich nakładów przez studenta i długim upływie czasu. Nie pozwala to
na szybkie i skuteczne oczyszczanie się rynku z podmiotów nieuczciwych.
Skutki uboczne mogą wpływać na funkcjonowanie całego społeczeństwa.
Hipotetyczne rozwiązania wolnorynkowe w kwestii jakości oferty edukacyjnej:
1. Całkowite uwolnienie rynku pozwala na uczciwe konkurowanie ze sobą
jakością edukacji, przez wszystkie uczelnie funkcjonujące w oparciu o
identyczne względem siebie źródła finansowania;
2. Standard złota i związana z nim ograniczona podaż kredytów, wpływają na
podejmowanie decyzji wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku.
Prowadzi to do ostrożniejszego tworzenia nowych placówek, które mogą
nie znaleźć odbiorców.
Kolejnym skutkiem jest dokładniejsza analiza w kwestii przydatności i
wartości dyplomu ukończonych studiów przez absolwentów szkół średnich.
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Kierunki kształcenia znacznie częściej byłyby dobierane w ramach oferty
uczelni jako jej odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy;
3. Przez wzgląd na okres trwania kształcenia (przy jednoczesnym założenia
identycznego do obecnego okresu edukacji wyższej) a także skutki uboczne
związane z ryzykiem występowania niskiej jakości sprzedawanych usług
autor niniejszej pracy rozumie potrzebę przyspieszonej weryfikacji
podmiotów, oferujących swoje produkty. Problem ten rozwiązać powinna
możliwość dobrowolnego podchodzenia do egzaminu państwowego na
koniec każdego semestru. Egzamin ten stanowić powinien dodatkowe
potwierdzenie poziomu nabytej wiedzy, weryfikując poziom kształcenia
konkretnych placówek. Jego zakres i poziom obowiązkowej wiedzy do jego
zaliczenia ustalane byłyby odgórnie ale sam egzamin mógłby być
organizowany przez firmy zewnętrzne wybierane w przetargu publicznym
na zasadach outsourcingu. Koszt weryfikacji, pokrywany z pieniędzy
podatników, stanowiłby jedynie ułamek procenta obecnych kosztów
kształcenia wyższego, leżącego po stronie dostawcy publicznego. Ponadto
nic nie stoi na przeszkodzie aby opłatę egzaminacyjną opłacał pracodawca,
absolwent, uczelnia prywatna lub wersja mieszana stron zainteresowanych;
4. Problem dodatkowy, związany z proponowaną formą kontrolowania jakości
edukacji, wymaga stworzenia swoistego rodzaju standaryzacji efektów
pracy dydaktycznej. Obecnie, jak zauważa Mischke, najistotniejsza bariera
do

wprowadzenia

wymienionej

wyżej

standaryzacji

wynika

z

„…niespełnienia wymogów niezbędnych do poprawnego szacowania
efektywności kształcenia…”116. Proponowane przez Mischke rozwiązanie
oparte o cztery ultima przedstawiono w dalszej części pracy na rysunku
numer 8, rozszerzając podane założenia o własny warunek piąty.
Rozwiązanie, o którym mowa przynajmniej teoretycznie jest w stanie
zapewnić dużą obiektywność i sprawiedliwość oceniania egzaminów. Autor
ów jednak zaznacza, że istnieje rozróżnienie między kosztami czy efektami
edukowania zależne od: „…kierunku, specjalności, specjalizacji, roku
116

J.
Mischke,
Rozważania
na
temat
efektywności
kształcenia,
http://galaxy.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Rozwazania_na_temat_efektywnosci_ksztalcenia.
pdf, (01.03.2014) s.5.
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studiów, wydziału lub całej uczelni, oraz typu studiów (stacjonarne, zdalne,
zaoczne itp.).117
Przy czym sam proces edukacji - jako zmienny w czasie - Mischke sugeruje
aby rozpatrywać przez pryzmat współczynników, które wpływają na jego
niestabilność. Jako takie modyfikatory podaje on: studentów, program
studiów, organizację procesu (z podziałem godzin) oraz nauczycieli118.
Cztery

warunki

Mischke

przedstawione

na

rysunku

numer

11

ponumerowano liczbami od 1 do 4 i oznaczono dodatkowo obwolutą koloru
czerwonego. Propozycja autora niniejszej pracy wyróżniona została
obwolutą koloru fioletowego i przypisano jej numer 5.

117
118

Tamże
Tamże.
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Rysunek 11. Wymogi niezbędne do prawidłowego szacowania efektywności edukacji wg.
Mischke rozwinięte o wymóg monitorowania poprawności przebiegu procesu
egzaminacyjnego

4. Wymóg odpowiednio
wysokiej czułości oceny
końcowej

5. Wymóg monitorowania
poprawności przebiegu
procesu egzaminowania

1. Wymóg niezmienności
kryteriów oceny w
czasoprzestrzeni
egzaminacyjnej

Szacowanie efektywności kształcenia

3. Wymóg obiektywizacji ocen
(umożliwienie całkowitego wyeliminowania
indywidualności egzaminatora lub
uśrednienie opinii stabilnego w
czasoprzestrzeni egzaminacyjnej zespołu
egzaminatorów)

2. Wymóg porównywalności liczby
sprawdzanych wiadomości (umiejętności)
odniesionych do jednej godziny
programowej w roku dla różnych
przedmiotów)

1. Przez czasoprzestrzeń egzaminacyjną Mischke rozumie: "...wszystkich egzaminatorów
przedmiotu X, wszystkich grup studenckich na wszystkich wydziałach w analizowanym
przedziale czasu".
2. Wymóg oparty jest o założenie że: "...wartość pracy studenta potrzebna do opanowania
ładunku wiedzy przekazywanej w czasie jednej programowej godziny zajęć, niezależnie od
przedmiotu lub zróżnicowaniu osobniczych cech słuchaczy różnych przedmiotów" jest zbliżona.
Autor ów zaznacza, że miedzy innymi do tego celu powinny być angażowane takie narzędzia
jak: "...program i siatka godzin oraz odpowiednio przygotowane pomoce dydaktyczne i
preselekcja studentów".
3. Automatyzacja ocen rozumiana jako umie i nie umie, czyli oparta o system zero jedynkowy.
4. Czułość ocen jest wystarczająca według Mischke dopiero wówczas gdy w ocenie końcowej
uwzględniona jest różnica odpowiedzi na jedno pytanie. Ilość pytań zatem jest uzależniona od
skali ocen.
5. Wymóg ten, zdaniem autora niniejszej pracy, wydaje się mieć uzasadnienie w kontekście
fałszowania wyników egzaminów, celem uzyskania korzyści wynikającej, tak z lepszej oceny
dla studenta, jak i korzyści dla uczelni płynących z zafałszowanych danych dotyczących,
wyższej niż rzeczywista, jakości kształcenia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Mischke, Rozważania na temat efektywności kształcenia,
http://galaxy.agh.edu.pl/~mischke/upload/File/artykoly/Rozwazania_na_temat_efektywnosci_ksztalcenia.
pdf, (01.03.2014) s.5.
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Tablica 5. Porównanie efektywności wykorzystywania zasobów na uczelniach
państwowych i prywatnych pod kątem źródeł finansowania budżetów placówek.

Efektywność wykorzystania zasobów
Uczelnie Państwowe:

Uczelnie Prywatne:

1) Środki którymi dysponują uczelnie
związane są w dużej mierze z ograniczeniami
budżetowymi.
Tym
samym
ich
wydatkowanie jest obostrzone dość sztywno
przez ustawy i rozporządzenia,
2) Kadra dydaktyczna, naukowa i
infrastruktura uczelni wynikają w dużej
mierze z faktu wieloletniego istnienia
placówek publicznych, wiążą się z tym
faktem znacznie wyższe koszty,
3) Mieszane źródła finansowania wymagają
odrębnej ewidencji kosztów co nie zawsze
jest przestrzegane i uniemożliwia dokładną
analizę kosztu jednostkowego kształcenia
studenta,
4) koszt kształcenia studenta w placówkach
państwowych jest znacznie wyższy niż
prywatnej części sektora..

1) Uczelnie niepubliczne mają relatywnie
dużą swobodę w sposobie wykorzystywania
środków,
3) Relatywnie dobre powiązanie ze swoim
środowiskiem
ułatwia
rozpoznawanie
potrzeb bieżących i daje szansę lepszego
wykorzystania zasobów,
3) Prywatna część rynku uczelni wyższych
przez wzgląd na okres istnienia (20 lat) nie
ponosi tak wysokich kosztów prowadzenia
działalności jak szkoły publiczne. Rynek
mieszany natomiast powoduje że w zasadzie
szkoły wyższe prywatne to w znaczącej
większości
szkoły
oprofilach
humanistycznych a nie technicznych lub
zawodowych,
4) Uczelnie prywatne ponoszą mniejsze
koszty kształcenia niż uczelnie publiczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Mendys Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni, [w:]
(red.) S. Waltoś i A. Rozmus, Szkolnictwo wyższe… s. 179-188.

Uwagi dodatkowe:
1. Efektywność wykorzystania środków jest utrudniona przez wzgląd na
nierówne zasoby obu typów uczelni, wynikające z okresu ich istnienia i
źródeł finansowania. Przyjmuje się jednak, że znaczna część subsydiów
przeznaczonych do wykorzystania przez szkoły publiczne nie jest
powiązana z koniecznością wypracowania kapitału poprzez podejmowanie
właściwych decyzji lecz otrzymana jako darowizna. Z definicji więc nie
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istnieje, w przeciwieństwie do uczelni prywatnych, czynnik motywujący
efektywne wykorzystanie zasobów;
2. Istnieje prawdopodobieństwo, że koszty związane z kształceniem dziennym
na uczelniach publicznych są po części pokrywane z czesnego płaconego
przez studentów studiów niestacjonarnych;
3. Uelastycznienie oferty w ramach efektywnego wykorzystania środków jest
ściśle uzależnione od poziomu rywalizacji na rynku. Dysponowanie
przewagą, w kwestii stabilności finansowej i zasobów, przez uczelnie
państwowe, prowadzi do ryzyka dyktowania przez nie warunków i
składników oferty występującej na rynku. Przykładem są tu uczelnie typu
technicznego, gdzie brak zainteresowania ze strony prywatnych inwestorów,
wynika m.in. z finansowych barier wejścia na rynek. Uczelnie tego typu
stanowią spore ryzyko pod kątem aktualności zasobów i wielkości popytu.
Dostawca publiczny dysponujący nieaktualnym zapleczem technicznym
niewiele ryzykuje bo jego źródła finansowania powiązane są z budżetem
państwa, nie zaś z kaprysami potencjalnego klienta;
4. Porównanie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów utrudnia
fakt, że nie istnieją miarodajne możliwości porównania efektów pracy obu
typów uczelni oraz np. niejednoznaczne zapisy ustaw odnoszące się do
zakresu obowiązków pracy nauczycieli akademickich i ich czasu pracy lub
konieczności

wydatkowania

środków

na

cele

ustalone

przez

ustawodawcę119;
5. Ostatecznie, jak zauważa Jerzy Mischke, obecny system całkowicie
eliminuje możliwość porównania efektywności wykorzystania zasobów w
celach edukacyjnych jeśli miernikiem ustanowimy jakość kształcenia.
Jak wynika z powyższej analizy porównywanie efektywności wykorzystania
zasobów uczelni do zaspokojenia potrzeb jej klienta jest nie tylko utrudnione lecz skala
błędu, przy takowym porównywaniu, czyni je na chwilę obecną działaniem
bezcelowym.

119

Autor odnosi się tu do poszczególnych wymienianych we wcześniejszej części pracy artykułów
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
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Tablica 6. Porównanie stabilności budżetowej na uczelniach państwowych i prywatnych
pod kątem źródeł finansowania budżetów placówek.

Stabnilność budżetowa
Uczelnie Państwowe:

Uczelnie Prywatne:

1) Stabilność budżetowa wynika przede
wszystkim z pobieranych na cele edukacyjne
dotacji państwowych uzależnionych między
innymi od ilości studentów (subsydia
zbiorowe). Dodatkowo silna pozycja jeśli
idzie o stabilność finansową wspomagana
jest
pobieraniem
opłat
za
studia
niestacjonarne i wieczorowe. Inna kwestia,
że uczelnie publiczne mają znacznie większe
potrzeby finansowe niż placówki prywatne.
Bezsprzecznie jednak brak studentów
opłacających uczelnie z prywatnych środków
nie grozi zamknięciem placówki publicznej
jeśli ta będzie dysponowała wystarczającą
ilością chetnych na studiach dziennych które
sa dotowane.

1) Wielkość środków determinuje liczba
studiujących. Od liczby studentów zależą
zarówno przychody z czesnego jak i dotacji z
budżetu. Wysokość czesnego ustala organ
uczelni określony w jej statucie. Liczba
studiujących zwłaszcza w perspektywie
wieloletniej wykazuje tendencję spadkową.
Innymi słow stabilność systemu finansowego
jest niższa niż w uczelniach państwowych,
2) Wysokość opłatza czesne wteorii ustala
organ wymieniony w jej statucie a
ograniczenie wynika z zapisów w ustawie
Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Mendys Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni, [w:]
(red.) S. Waltoś i A. Rozmus, Szkolnictwo wyższe…, s. 179-188.

Zagrożenia

płynące

w

kierunku

stabilności

budżetowej

na

uczelniach

państwowych:
1. Wielkość dotacji jest kontrolowana przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, który ustala zasady ich przyznawania;
2. Uzależnienie w kwestii zmian w zasadach dotowania od decyzji urzędnika
może rodzić spekulacje i niepewności przez co utrudniać długofalowe
strategie działania;
3. Znaczący odpływ studentów, pokrywających edukację z prywatnych
środków, nie jest zagrożeniem stabilności finansów ale może wpłynąć
pośrednio na ilość godzin i jakość kształcenia, przez wzgląd na fakt że
potrzeby (koszty) są większe niż przyznawane na cele statutowe środki.
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Zagrożenia płynące w kierunku stabilności budżetowej na uczelniach prywatnych:
1. W tym przypadku można mieć zastrzeżenia do zwrotu „uczciwa
konkurencja” gdyż tylko jedna strona otrzymuje trwałe wsparcie od
Państwa;
2. Uzależnienie w kwestii zmian w zasadach pobierania czesnego (np. art. 99 i
99a) od decyzji urzędnika może rodzić spekulacje i niepewności, przez co
utrudniać długofalowe strategie działania. Ponadto zasada ta koliduje w
autonomię uczelni bez niezbędnego w tym układzie odszkodowania;
3. Placówka, w momencie upadłości, musi zapewnić studentom dalsze
kształcenie taka ochrona studentów nie sprzyja analizowaniu ryzyka na
poziomie wyboru uczelni. Wpływa jednak pozytywnie na poczucie
bezpieczeństwa;
4. Warunkiem stabilności jest ilość studentów lub wysokość czesnego.
Zaznaczyć jednak należy, że przy czesnym wyższym od tego które oferują
uczelnie publiczne i niższej od nich renomie, może dojść do kolejnego
odpływu klientów. Tak więc obecnie najskuteczniejszą techniką zachowania
stabilności jest ilość i relatywnie niski koszt kształcenia w stosunku do
uczelni publicznych.
Hipotetyczne rozwiązania wolnorynkowe w kwestii stabilności budżetowej:
1. Fakt istnienia mniej stabilnego systemu finansowego wykluczającego
dotacje rządowe prowadzi do uzależnienia powodzenia przedsięwzięcia od
własnego klienta. Fakt ten prawdopodobnie wymuszałby na uczelniach
wzrost efektywności zarządzania i odpowiadania na potrzeby rynku w
perspektywach wieloletnich. Uczelnia prywatna, świetnie radząca sobie w
kwestii przewidywania przyszłych potrzeb pracodawców, ściśle z nimi
współpracująca i spełniająca ich wymagania względem jakości kształcenia,
wypracowuje sobie wysoką renomę na rynku.
Skutkuje to wysokim procentem zatrudnienia absolwentów na rynku pracy
na tle innych uczelni a także dużą dozą prawdopodobieństwa że owa
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uczelnia będzie w stanie utrzymać się na rynku w perspektywie wieloletniej.
Tym samym mimo braku dotacji dla wysoko cenionej na rynku uczelni
system finansowy będzie relatywnie stabilny. Główną zasadą wyboru
uczelni staje się wówczas relacja cen do jakości, w odniesieniu do
rankingów zatrudnienia i płac (obecne regulacje odgórne nie zezwalają
jednak na pełną swobodę w tym zakresie);
2. Proponowany wcześniej system standaryzacji egzaminów mógłby stanowić
jakościowe argumenty w zakresie dobrowolnej migracji studentów między
uczelniami jak również dla placówek postawionych w stan upadłości.
Student upadającej uczelni jest potencjalnym klientem innych uczelni o
zbliżonych kierunkach kształcenia. Klient ów zdecydował się już podjąć
kształcenie, tak więc pomniejszone są wydatki uczelni w celach marketingu
i rekrutacji, których to nie uniknięto by kierując ofertę do absolwentów
szkół średnich. Student takiej czelni jest więc atrakcyjny dla innych
podmiotów działających na rynku. Tym bardziej im więcej zdanych
egzaminów standaryzowanych ma za sobą i wydanych na ten cel zasobów
tak czasu jak i pieniędzy. Analogicznie odnosi się sprawa upadłości do
przejmowania kadry dydaktycznej, która jest potrzebna do kształcenia
nowych studentów;
3. Standaryzacja kształcenia z założenia jest związana z jednakowym
egzaminem dla każdego studenta w zakresie określonego przedmiotu.
Studenci uczelni bankrutujących przejmowani przez nowe uczelnie.
Musieliby obowiązkowo zaliczyć egzaminy. Innymi słowy niska jakość
edukacji wiązałaby się dodatkowo z obowiązkiem wykupienia na rynku
stosownych

korepetycji

dla

osób,

które

nie

zaliczą

egzaminu

standaryzowanego;
4. Należy zaznaczyć, że standard złota i 100%-owe pokrycie depozytów w
złocie czyni decyzje ekonomiczne bardziej rozważnymi niż przy tanim
kredycie, opartym o rezerwy cząstkowe. Co za tym idzie minimalizuje on
ryzyko nietrafionych kredytów na rynku i minimalizuje celowe zaniżanie
jakości przez wzgląd konieczność zabiegania o klienta.

103

Inwestycje oparte zwłaszcza o kredyty i zobowiązania w takim systemie są
znacznie stabilniejsze bo opierają się na strategiach długofalowych,
projakościowych i wypracowywaniu marki jako silnego argumentu
świadczącego o wartości dyplomu uczelni.
Tablica 7. Porównanie zdolności reagowania na potrzeby rynkowe na uczelniach
państwowych i prywatnych pod kątem źródeł finansowania budżetów placówek

Zdolnośc reagowania sektora na potrzeby rynku
Uczelnie Państwowe:

Uczelnie Prywatne:

1) Ograniczona zdolność wynika z
ograniczonego budżetu opartego o subsydia
zbiorowe i dotyczy ona przede wszystkim
kierunków technicznych,
2) Kolejną metodą jest obserwacja działań
konkurencji czyli uczelni prywatnych.
Pozwala ona oszczędzić koszty nietrafionych
ekonomicznie kierunków.

1) Uzależnienie finansów od studenta a
przede wszystkim stabilności finansowej od
jego wyborów, sprawia, że uczelnie te
znacznie szybciej dopasowują się do potrzeb
rynku,
2) Bariery finansowe i występowanie
dotowanej przez państwo konkurencji w
obszarze studiów technicznych, w zasadzie
skutkuje funkcjonowaniem na rynku jedynie
uczelniami o kierunkach humanistycznych
lub nie wymagających wysokich nakładów
np. na labolatoria.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Mendys Finanse a funkcjonowanie wyższych uczelni, [w:]
(red.) S. Waltoś i A. Rozmus, Szkolnictwo wyższe… s. 179-188.

Zagrożenia płynące w kierunku zdolności i szybkości reagowania na potrzeby
rynku na uczelniach państwowych:
1. Często uczelnie techniczne posiadają wyposarzenie zdezaktualizowane a co
za tym idzie wiedza uzyskana przy użyciu takich pomocy dydaktycznych
także może nie przystawać do obecnych potrzeb rynku. Brak konkurencji ze
strony uczelni prywatnych powoduje, że presja na zmiany jest znikoma;
2. Ograniczone dotacje i decyzja urzędnika mogą blokować lub uniemożliwiać
szybkie dostosowywanie kierunków do potrzeb rynkowych;
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3. Formuła stanowiąca, że pieniądze idą za studentem jest czynnikiem
motywującym do zmian pro ilościowych o ile są na ten cel przewidziane
środki. Zasada ta jednak uderza w jakość edukacji i skupia się od strony
rynku głównie na studencie i jego oczekiwaniach nie zaś na pracodawcach.
Zagrożenia płynące w kierunku zdolności i szybkości reagowania na potrzeby
rynku na uczelniach prywatnych:
1. Zdolność do reagowania dotyczy raczej kierunków humanistycznych i
takich których utrzymywanie nie pociąga za sobą znacznych kosztów
(warsztaty, laboratoria, praktyki);
2. Niedostosowanie do potrzeb rynku pracy, wynikające najczęściej z
dopasowywania poziomu kształcenia i kierunków do oczekiwań studentów
oraz z braku rankingu, z którego wynikałaby średnia stopa zwrotu z
inwestycji jaką jest kształcenie na danym kierunku;
3. Utrudniona akumulacja kapitału może stanowić zagrożenie dla poziomu
reagowania na potrzeby rynkowe oraz zwiększania oferty edukacyjnej o
bardziej kosztochłonne kierunki.
Hipotetyczne rozwiązania wolnorynkowe w kwestii zdolności i szybkości
reagowania na potrzeby rynku:
1. Dopasowanie oferty wynika z rywalizacji między uczelniami i potrzeb
klienta, które najczęściej reprezentuje wysoka stopa zwrotu z inwestycji
uwarunkowana rynkiem zatrudnienia;
2. Istnieje możliwość zacieśnienia współpracy z przedsiębiorcami którzy
poszukują konkretnych pracowników a co za tym idzie możliwość
pokrywania przez nich części lub całości kosztów edukacji przyszłego
pracownika na warunkach wynegocjowanych albo przez uczelnię albo przez
studenta.
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Warto zaznaczyć, że różnica w sposobach finansowania występująca między
uczelniami, wywodzącymi się z przeciwstawnych sektorów własności, blokuje
możliwość powstawania prywatnych uczelni wyższych o profilach wymagających
zaangażowania dużych nakładów. Problem dotyczy niemożności dostosowania cen za
edukację, do cen konkurencji. Innymi słowy uczelnie państwowe są opłacane ze
środków publicznych tym samym wywierając presję cenową.
Analizując kwestię na płaszczyźnie źródeł finansowania, zdecydowano
porównać uśrednione jednoroczne koszty jednostkowe kształcenia w obu sektorach przy
uwzględnieniu wszystkich generowanych w procesie kształcenia kosztów. Porównanie
wspomnianych wyżej kosztów wykonano na rysunku 12. Z kolei ich zestawienie dla
poszczególnych sektorów nie pozostawiło najmniejszych złudzeń. Uczelnie prywatne
generują niemal o 50% niższe koszty w stosunku do ich państwowej alternatywy.
Mówiąc jednak o alternatywie należy nadmienić, że w powyższym zestawieniu nie
stosowano kryterium kierunkowego, które mogłoby tłumaczyć tak duże dysproporcje.
Rysunek 12. Przeciętny jednoroczny koszt jednostkowy kształcenia w sektorze własności
publicznej i prywatnej w roku 2011-2012

Uczelnie publiczne

Uczelnie Prywatne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf. (20.06.2014)

Tym samym zdecydowano na porównanie kosztów kształcenia obydwu typów
uczelni, zawężając ogólne kryteria kierunkowe do jednej dziedziny nauki. Przez wzgląd
na popularność kierunku, do porównania wybrano szkoły o profilu ekonomicznym,
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które to spełniają jednocześnie kryterium występowania na rynku w obu sektorach
własności. Na rysunku 13 przedstawiono zauważone różnice.
Rysunek 13. Przeciętny jednoroczny koszt jednostkowy kształcenia na kierunkach
ekonomicznych, w sektorze własności publicznej i prywatnej w roku 2011-2012
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf. (20.06.2014)

Z porównania jasno wynika, że koszty prowadzenia uczelni kierunkowo
jednolitych w obu sektorach przedstawiają się podobnie choć przewaga bezsprzecznie i
tutaj leży po stronie uczelni, wywodzących się z sektora własności prywatnej. Tym
razem jednak różnica jest znacznie mniejsza i stanowi jedynie 7,45% kosztów uczelni
publicznych.
Tym samym, jasnym staje się, że muszą istnieć takie koszty po stronie
publicznego dostawcy kształcenia wyższego, które nie występują u dostawcy
prywatnego, a które drastycznie zmieniają ogólny koszt jednostkowy przy wykluczeniu
kryterium kierunkowego. Do takich obciążeń finansowych można zaliczyć np. koszty
utrzymania laboratoriów technicznych, aparatury medycznej, pracowni artystycznych a
także aktualizacji wyposażenia. Istnieje zatem zbiór danych, który może błędnie
wskazywać, na drastycznie niższą cenę oferowanego przez placówki prywatne
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wykształcenia. Bezsprzecznie czyniąc z uogólnienia kosztów, argument warunkujący
popyt, możliwy jest jednoczesny (oparte na niekompletnych przesłankach) wzrost
podaży takich kierunków kształcenia, których na rynku jest już nadmiar.
Jednakże najbardziej rażącą poczucie sprawiedliwości przesłanką, płynącą z
uśrednianych kosztów jest, analogicznie uśredniona w końcowym rozrachunku, cena
usług dostawcy publicznego. Podmiot ten w zasadzie z jednego portfela funduje dwie
odmiany kształcenia wyższego dyktując tym samym ceny na rynku. Mowa tu o
kształceniu stacjonarnym i niestacjonarnym. Ostatnia jego forma jest co prawda
odpłatna ale korzysta z uśrednienia kosztów przy określaniu wysokości czesnego
(wentualne braki w tej materii dofinansowane są z budżetu państwa).
Trzeba wyraźnie podkreślić, że układ ten skutecznie blokuje powstawanie
kosztochłonnych (wymagających specjalistycznego zaplecza i zasobów) szkół
wyższych w sektorze własności prywatnej. Nie ulega wątpliwości przecież fakt, że w
przypadku obliczania stopy zwrotu z inwestycji za kosztochłonnym przedsięwzięciem
musi iść wysoka cena a jedyną możliwością jej obniżenia jest wysoka konsumpcja.
Warunek ten w przypadku nauk ścisłych jest raczej mało prawdopodobny do
osiągnięcia. Pewna jest za to za to konieczność wypracowania zysku przez podmiot
prywatny. Całości nie ułatwiają regulacje tworzące wysokie koszty po stronie
prywatnego dostawcy edukacji i ograniczenia w zakresie pozyskiwania kapitału oraz
jego akumulacji. Wszystkie powyższe czynniki niszczą prywatną przedsiębiorczość i
stają się zapalnikiem dla poszukiwania przez uczelnie prywatne subsydiów
budżetowych umacniających ideę interwencjonizmu.
Ponadto taki rozkład kierunków kształcenia wpływa na wzrost uzyskiwanej,
przez ogół studentów placówek publicznych, stopy zwrotu z inwestycji. Oznacza to, że
renoma ogółu uczelni oparta o prawdopodobieństwo zatrudnienia czy płace, jest wyższa
w placówkach publicznych niż w uczelniach prywatnych.
Spotykana czasami maksyma "jeśli coś się rusza, opodatkuj to. Jeśli dalej się rusza,
nałóż na to ograniczenia administracyjne. Jeśli już się nie rusza - zacznij to
subsydiować"120 jest chyba najgorszym możliwym pomysłem. W przypadku uczelni
wyższych dwa warunki wymienione jako ostatnie w zasadzie już funkcjonują. Pierwszy
z kolei nie istnieje tylko dlatego, że zakłada się niezarobkowy charakter uczelni
120

Autor nieznany.
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wyższej, dla której to założycieli, wystarczająco motywującą ma być chęć krzewienia
wiedzy i umiejętności w społeczeństwie po cenie, która nie zakłada dalszego rozwoju
przedsiębiorstwa w oparciu o akumulację kapitału. Absurdalność tego założenia, w
efekcie końcowym, skutkuje nierynkowością efektów procesu kształcenia.
Mimo, że nie sposób nie zauważyć jakościowych zaniedbań w stosunku do
procesu kształcenia po stronie uczelni niepublicznych (autor celowo generalizuje gdyż
porównanie jakości kształcenia wszystkich uczelni prywatnych wymaga standaryzacji
egzaminacyjnej co na chwilę obecną nie jest możliwe) niezaprzeczalnym pozostaje fakt,
że dysponujące zapleczem technicznym i wsparciem finansowym (ze strony
podatników) uczelnie publiczne, dysponują dużo większą siłą na rynku niż uczelnie
prywatne. Dodatkowo odmawia się uczelniom prywatnym prawa do akumulacji
kapitału na rzecz inwestycji ze środków pochodzących z głównych źródeł finansowania,
które to obłożono ograniczeniem na mocy ustawy. Ponadto, ważną jest także ingerencja
nakazująca wydatkowanie środków pozyskanych w procesie wymiany handlowej, na
rzecz realizowania pomysłów urzędników (nawet jeśli cel jest szczytny). Takie
środowisko legislacyjne i prawne w sposób istotny psuje rozwiązania wolnorynkowe i
doprowadza do powstania żelaznego trójkąta, który wydaje się być podstawowym
narzędziem uprawiania polityki.
Niezależnie jednak od wniosków płynących z powyższej analizy sytuacji
prawnej i komplikacji mających swe źródło w różnych sposobach finansowania
kolejnym zagadnieniem, które nasuwa się poniekąd automatycznie, jest proces
motywacyjny jednostki w pozyskiwaniu wiedzy. Przebieg tego procesu stanowi
podstawę do odpowiedzi na pytanie: Czy rynkowe metody determinowania zachowań
jednostki są skuteczniejsze od obecnych rozwiązań w skali tak indywidualnej jak i
masowej? Nadmienić należy, że poprzez skuteczność autor niniejszej pracy rozumie
całokształt poszczególnych działań, prowadzących do poprawienia statusu materialnego
całego społeczeństwa.
Innymi słowy skuteczność motywowania jednostki do zdobywania wyższego
wykształcenia musi być dowodzona przez kilka wskaźników. Poniżej przedstawiono
proponowany ich zestaw.
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1. Ilość studentów;
2. Niską stopę bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższej (co jest
związane ze wzrostem ich atrakcyjności na rynku pracy);

3. Wzrost rzeczywistej wartości pracy jednostki wyrażany wyższym
wynagrodzeniem, jednostki;

4. Awans społeczny jednostki.
W związku zaś z powyższym nasuwają się pytania:
1. Czy motywacja do ciągłego rozwijania przez jednostkę jej osobistych
możliwości,

może

być

zjawiskiem

proporcjonalnym

do

wzrostu

(ilościowego lub jakościowego) jej potrzeb, w warunkach w których nie
występują inne możliwości ich zaspokojenia w stopniu ją zadowalającym,
przy jednoczesnym zachowaniu wolności wyboru kształcenia?;
2. Jakie znaczenie w procesie motywacji ma wpływ grup społecznych?;
3. Czy konieczna jest interwencja rządowa celem motywowania placówek
prywatnych i absolwentów szkół średnich względem jakości kształcenia,
czy też może istnieje inne rozwiązanie?
Na zadane powyżej pytania postanowiono uzyskać odpowiedź w rozdziale III
niniejszej pracy, dotyczącym motywacji wewnętrznej oraz bodźców zewnętrznych,
prowadzących do aktywności zawodowej, awansu społecznego oraz poprawy statusu
materialnego jednostki.
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ROZDZIAŁ III
ROZWÓJ JAKO ISTOTNA POTRZEBA I PROCES CIĄGŁY W
ŻYCIU CZŁOWIEKA

3.1. Bariery i motywacje rozwoju a rynek pracy i zatrudnienia
Zdaniem autora niniejszej pracy istnieje przynajmniej kilka podstawowych
powodów (wyróżniono je w dalszej części pracy), dla których utrzymywany jest obecny
stan otoczenia legislacyjnego, rynku mieszanego, i sposobów finansowania w obszarze
szkolnictwa wyższego.
Pierwszym

z

nich

jest

aktywizacja

osób

posiadających

średnie

wykształcenie do dalszego poszerzania ich wiedzy. Próba motywowania tejże grupy
przez rząd jest prawdopodobnie powodowana dobrymi intencjami, prowadzącymi
(przynajmniej w założeniach), do osiągnięcia statusu gospodarki opartej o wiedzę.
Dążenie do tego stanu w warunkach nieskrępowanych a więc wolnorynkowych,
odbywałoby się (zdaniem autora niniejszej pracy) poniekąd automatycznie i byłoby
wynikiem indywidualnych pragnień tych członków zbiorowości, którzy dążą do
poprawy ekonomicznej swojego życia. Dla obu rozpatrywanych przypadków wskazane
jest aby proces aktywizacji dotyczył ogółu strony popytowej.
Kolejnym warunkiem związanym z efektywnością ukierunkowanych na
wiedzę działań człowieka jest jego skuteczna edukacja nastawiona na te potrzeby
rynkowe (w zakresie wiedzy), które determinują zatrudnienie. Oznacza to, że sam
proces kształcenia musi być nastawiony na sprawne przekazywanie, wymaganej na
rynku zatrudnienia, wiedzy dla jak największej, możliwej grupy osób. Automatycznie
utrzymanie lub poprawa jakości kształcenia mogą być argumentami wysuwanymi przez
legislaturę i realizowanymi w wyniku odgórnych nakazów, przy założeniu konieczności
urzędniczej ingerencji na tym obszarze jako najskuteczniejszej metody.
Rozwiązania wolnorynkowe sprowadzałyby się z kolei do osiągania omawianej
skuteczności w wyniku wyborów klienta. Te zaś musiałyby się opierać o rzetelnie
prowadzony przepływ informacji na rynku tak edukacji jak i zatrudnienia, oparty o dane
statystyczne zebrane z poszczególnych placówek. Działające na rynku konkurencji
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podmioty, odpłatnie dostarczające usługi, które nie zaspokajałyby potrzeb klienta,
karane byłyby wraz z upływem czasu spadkiem popytu oraz wartości marki. Zakładany
standard złota i konieczność 100% pokrycia depozytów kruszcem automatycznie
powoduje, że kredyty inwestycyjne są trudnodostępne dla wszelkich przedsięwzięć
budzących wątpliwości w zakresie zwrotu poniesionych nakładów i przewidywanych
zysków. Ponadto powiązany ze złotem pieniądz występujący w ograniczonej ilości
cechuje znacznie większe poszanowanie dla jego właściciela czyli klienta, sponsora czy
inwestora dysponującego owym rzadkim dobrem.
Trzecim hasłem, podnoszonym przez zwolenników interwencjonizmu, jest
udostępnianie kształcenia jednostkom ubogim w celu umożliwienia im poprawy
sytuacji materialnej. Zgodnie z zasadą „dać wędkę a nie rybę”.
Rozwiązania wolnorynkowe sprowadzają się, co prawda, do mocno ograniczonych w
tym zakresie możliwości, którymi mogą być np.:
1. Sponsorowanie edukacji (np. przez pracodawcę);
2. Kredyty studenckie lub pożyczki wewnątrz zakładowe (mogą one działać na
różnych warunkach);
3. Systemy stypendialne (dobry student to wartość dodana dla uczelni
znajdująca swe odzwierciedlenie nie tylko w jej statystykach końcowych ale
także wynikająca z faktu, że podnosi on wartość tejże uczelni, działając na
rynku jako jej ambasador).
Skuteczność obecnych rozwiązań, mimo iż dają one większy zakres pomocy, jest co
najmniej wątpliwa (co po części autor niniejszej pracy stara się udowodnić przez jej
całokształt).
Ostatnim natomiast argumentem, najczęściej wysuwanym przez środowiska
powiązane z kadrami uczelnianymi, jest nierynkowość niektórych kierunków
kształcenia np. filozofii a ich niezbędność dla społeczeństwa i pośrednio rynku.
Argumenty przytoczone powyżej przyjęto na wstępie jako postulaty,
przemawiające za interwencjonizmem państwowym. Następnie, wykorzystując analizę,
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wnioskowanie i dedukcję postanowiono odnieść się pokrótce do trzech ostatnich a
bardziej szczegółowo rozpatrzyć wątek aktywizacji związanej z motywacją do dalszej
nauki.
W pierwszej kolejności podjęto próbę rozpatrzenia ostatniego z (przytaczanych
na początku rozdziału) powodów braku istotnych reform w obszarze szkolnictwa
wyższego a mianowicie do nierynkowości niektórych kierunków kształcenia.
Przesłanka, wynikająca z tego argumentu wypiera już na starcie fakt, że na rynku już
może istnieć zbyt duża ilość absolwentów określonego kierunku np. filozofii,
religioznawstwa, historii, itp.. Wyparcie to może wynikać z obawy o zmiany w
strukturze zatrudnienia wykładowców. Obawy te są jak najbardziej racjonalne. Jednak
nie zmienia to faktu, że błędnym jest założenie, iż wymienione powyżej kierunki są
całkowicie nierynkowe, nawet jeżeli przyjmiemy, że ich wartość dla rynku nie jest
bezpośrednia. Prawdą jest natomiast, że owa wartość jest uzależniona od rynkowych
potrzeb. Jeżeli popyt na jakieś kierunki jest znikomy, nie można zakładać że nie ma go
w ogóle. Ponadto, połączenie filozofii z ekonomią i etyką czy np. marketingu i
religioznawstwa, może dawać zaskakująco dobre rezultaty i tworzyć specyficznych
specjalistów, o pożądanych na rynku zasobach wiedzy. Umysły wybitne, potrafiące
niemalże bezbłędnie łączyć wiedzę z różnych obszarów nauki, są ambasadorami szkół i
kierunków, które ukończyli. Tym samym ich rola w zachęcaniu innych do obierania
podobnej ścieżki edukacji pozostaje nieoceniona. Należy nadmienić, że na chwilę
obecną to właśnie działania, mające na celu ochronę przed pełnym urynkowieniem
oferty uczelni, skutkują obniżaniem wartości dyplomu (być może dla rynku
wystarczającą ilością absolwentów „nierynkowych” kierunków jest 1% obecnej ich
ilości i wystarczyłaby do zapewnienia tej liczby absolwentów jedna uczelnia w skali
kraju). Zatem aby w ogóle można było odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do skali
zapotrzebowania winien o nim decydować rynek a nie decyzje odgórne. Tym bardziej,
że to on jest ostatecznie odbiorcą absolwentów szkół wyższych, nie zaś grupa nacisku,
w której interesie leży pobieranie świadczeń za produkt, którego wartość stała się
wątpliwa. W związku z powyższym istnieje duże prawdopodobieństwo, że niska stopa
zwrotu z inwestycji w edukację wyższą, może być główną przyczyną pomniejszającego
się popytu. Zaznacza się tym samym, że dotowanie przez państwo uczelni wyższych,
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zwiększa co prawda współczynnik skolaryzacji w społeczeństwie ale nie gwarantuje
dostarczenia na rynek zatrudnienia absolwentów, których zdolności będą w stanie
wynieść gospodarkę na poziom oparty o wiedzę. Występujące na rynku mieszanym
podmioty, zajmujące się dostarczaniem różnych kierunków edukacji, pośród których
część lub wszystkie są dotowane, stwarza ryzyko tworzenia wydziałów kształcenia
odbiegających od potrzeb rynkowych i analogicznie zmienia zachowania klienta tychże
uczelni, na mniej powiązane z rynkiem i jego potrzebami. Jednak zaznaczyć należy, że
roszczenia tegoż klienta po ukończeniu przez niego studiów, na które poświęcił środki
(wysiłek, czas, pieniądze) będą rosły. Stan ten jest ze wszech miar zrozumiały, choćby
przez fakt porównywania się przez absolwenta (kierunku na który jest na niskie
zapotrzebowanie) z innymi absolwentami, (kończącymi odmienne i bardziej
poszukiwane na rynku zatrudnienia kierunki) posiadającymi jednocześnie, tak jak on,
status wyższego wykształcenia.
Różnica w zarobkach, wynikająca z obrania niewłaściwego kierunku edukacji lub
takiego którego jest przesyt, stać się może powodem zawiści i złości. Emocje te będą
najczęściej ukierunkowane na osoby odpowiedzialne za ofertę płacową, która to w
odczuciach absolwenta uczelni, jest nieproporcjonalnie niska w stosunku do jego
wykształcenia lub poniesionych na ten cel nakładów. Wszak jak wcześniej zaznaczono
ów absolwent mógł poświęcić w procesie owego kształcenia mnóstwo własnego czasu i
wysiłku nie wspominając o środkach finansowych związanych z czesnym, dojazdem
lub kwaterunkiem.
Nadmienić należy w tym miejscu, że niezadowolony klient szkoły wyższej, może w
takim przypadku zacząć oczekiwać od państwa kolejnej interwencji, domagając się tym
razem podwyższenia płacy minimalnej, gwarancji zatrudnienia lub świadczeń
socjalnych.
Podsumowując

obserwacja

efektów

końcowych

utrzymywania

tzw.

nierynkowych kierunków sugeruje, że nie można tłumaczyć potrzeby ich dotowania
obawami o zanik zainteresowania nimi. Gdy zaś obawy te są rezultatem
dotychczasowego powiększania podaży, dalsze zwiększanie jego ilości na rynku nie
rozwiązuje przyczyn problemu.
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Dla porównania po dzień dzisiejszy wytwarza się przecież świeczki bez konieczności
dotowania tejże produkcji oraz mimo faktu istnienia, istotnego dla tegoż produktu,
zagrożenia jakim jest elektryczność. A jednak nie ulega wątpliwości, że to owa
elektryczność, której nikt nie neguje, sprawiła, że popyt na świeczki zmniejszył się w
sposób istotny i to za sprawą klienta.
Odnosząc się do powyższego, zwiększanie lub nawet utrzymywanie podaży produktu,
którego na rynku jest przesyt lub który, z różnych powodów, na wolnym rynku budziłby
małe zainteresowanie, prowadzi drogą marnotrawstwa środków, do jeszcze większego
pomniejszania jego wartości.
Argumentacja optująca za takim postępowaniem wydaje się być zatem całkiem
nietrafną i prowadzić może ona do powstawania tzw. błędnego koła polegającego na
tym że, produkt uzyskuje status nierynkowego (nieopłacalnego) dla potencjalnych jego
odbiorców, w wyniku jego zbyt dużej podaży, przy czym nakłania się jednocześnie rząd
do sztucznego utrzymywania jego dalszej produkcji. Utrzymywanie tego stanu nie
zwiększa wartości samego produktu na rynku, gdyż ciągła jego podaż w tym przypadku
prowadzi do nadprodukcji a tym samym obniża jego wartość itd. etc.
Problem dostarczania usług kształcenia wyższego osobom z niskim statusem
materialnym wiąże się z analogicznymi do powyższych kontrargumentami. Niska
wartość edukacji, będąca wynikiem choćby i nadprodukcji absolwentów danego
kierunku, nijak nie pomaga osobom w finansowej zapaści. Pomaga natomiast w
statystykach pomniejszyć ilość bezrobotnych o osoby bierne zawodowo, które podjęły
kształcenie. Proces ten jak i zwiększona podaż absolwentów na rynku są złudne, także i
tutaj. Duża konkurencja panująca wśród osób, dostarczających ten sam produkt na
rynek, prowadzi do spadku jego wartości (czego dowodzono we wcześniejszej części
pracy). Spadek tej wartości przekłada się proporcjonalnie do spadku atrakcyjności na
rynku pracy oraz obniżenia presji podnoszenia płac tak ze względu na wykształcenie jak
i przez wzgląd na posiadaną wiedzę.
Co za tym idzie efektywność dotacji przeznaczonych na edukację zmniejsza się
sukcesywnie i nie spełnia roli jej przeznaczonej. Jeżeli dodamy do tego osoby
studiujące na koszt obywateli a następnie uciekające poza granice kraju, w celach
zarobkowych, także zysk ogólnospołeczny nie jest już tak wyraźny.
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Ponadto spadek wartości dotyczy także osób majętnych oraz takich, które zaciągnęły
kredyty lub ich edukacja była sponsorowana np. przez rodziców. Inwestycja
wymagająca poświęcenia sporych nakładów finansowych często bywa związana z
koniecznością podejmowania dodatkowego zatrudnienia czy to przez samego studenta,
czy też przez jego rodziców - pragnących aby ich pociecha mogła poprawić swój status
ekonomiczny. Tymczasem nadzieja, że po ukończeniu procesu kształcenia absolwent
uczelni wyższej, otrzyma lepiej płatną pracę okazuje się być w warunkach niskiej
jakości kształcenia i nasycenia rynku, oczekiwaniem płonnym. Oznacza to, że efektem
jest wówczas obniżenie oczekiwanej stopy zwrotu z poniesionych nakładów. Po raz
kolejny również, ważna jest argumentacja odnosząca się do utraconego przez
absolwenta uczelni wyższej: czasu, wysiłku czy dodatkowych środków finansowych
powiązanych z omawianym nieopłacalnym kształceniem, które nie podlegają zwrotowi.
Można tym samym założyć, że jeżeli na rynku (w momencie podejmowania
przez absolwenta szkoły średniej decyzji o dalszej edukacji na uczelni wyższej),
istniałaby alternatywa dla podejmowanej inwestycji, która byłaby podobnie
kosztochłonną ale pozwalała na zaoszczędzenie czasu, absolwent szkoły średniej
mógłby po wybraniu owej alternatywy zagospodarować zaoszczędzony czas w celach
zarobkowych. Identyczną alternatywą podnoszącą atrakcyjność na rynku zatrudnienia
mogą być także różne kursy tj.: kurs spawacza lub prawo jazdy. Istnieje spore
prawdopodobieństwo, że takowa alternatywa byłaby trafniejszą inwestycją z punktu
widzenia pracodawców niż np. studia z politologii. O ile jednak takiego wyboru może
dokonać osoba opłacająca kształcenie ze środków pozyskanych prywatnie, o tyle osoby
finansowo gorzej sytuowane, takiej alternatywy nie mają. I pozostaje im jedynie to co
oferuje im państwo. Przy czym należy nadmienić, że wysoki koszt kursów czy
kształcenia stanowiący barierę dla najuboższych niemal zawsze wynika z ingerencji
państwa w rynek. Także fakt nie angażowania środków własnych (w sposób
bezpośredni) lub nikła ich partycypacja w proces kształcenia, wpływać może
negatywnie na postrzeganie wartości owego procesu, sponsorowanego ze środków
pozyskanych od podatników już na początku edukacji. Co za tym idzie oderwanie
zysków od ponoszonych kosztów. grozi obniżeniem motywacji ukierunkowanej na
wysokie osiągnięcia w nauce lub ukończenie studiów w ogóle. Poza samym studentem
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oraz budżetem zasilanym pieniędzmi podatników, negatywne konsekwencje ponosi
uczelnia, tracąca swój wizerunek a także wszyscy posiadacze dyplomów jej ukończenia.
Ponadto gdyby nie omawiana powyżej dewaluacja dyplomu uczelni wyższej i jej
finansowanie z pieniędzy podatników to prawdopodobnie pracodawcy znacznie chętniej
inicjowaliby finansowanie edukacji pracowników w gorszej sytuacji materialnej.
Działanie takie na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
lipca 1991 roku pozwala pracodawcy na odliczenie kosztów owego kształcenia,
wliczając je jako niezbędne koszty prowadzenia działalności. Podkreślić należy tu
jednak, że jest to możliwe jedynie wówczas gdy edukacja podlegająca odliczeniu
związana jest bezpośrednio z wykonywaną przez pracownika działalnością 121. Barierą
dodatkową w tym przypadku może być swoboda urzędnicza w zakresie interpretacji
przepisów, która jest czynnikiem skutecznie zniechęcającym do korzystania z wszelkich
ulg podatkowych. Jednakże obecnie wyroki sądu najwyższego (rozpatrującego podobne
sprawy), zachęcają urzędników do wrogiej wobec płatnika i podatnika interpretacji
przepisów122. Zastrzeżenia te jednak wykraczają poza obręb niniejszej pracy.
Odnosząc się zaś do rządowej konieczności zapewnienia lub utrzymania
wysokiej jakości kształcenia, autor zauważa, że obecnie nie jest ona celem samym w
sobie a często wyższy poziom absolwentów uczelni państwowych jest efektem
ubocznym procesu rekrutacji (dotyczącego studiów dziennych) w szkołach publicznych.
Selekcja o której mowa wynika zaś z faktu, że obecne rozwiązania, dotyczące
finansowania procesu edukacji studentów studiów stacjonarnych na uczelniach
publicznych są budżetowo ograniczone. Jednocześnie oparcie omawianego sposobu
finansowania o subsydia zbiorowe, związane m.in. z ilością studentów, podnosi co
prawda poziom dostępności studiów i skolaryzacji społeczeństwa nie podnosi jednak
jakości dostarczanej edukacji. Zatem i w tym przypadku nie ma podstaw, by sądzić, że
czynniki będące efektem obecnych rozwiązań, są w stanie zwiększyć wartość rynkową
edukacji jako takiej a tym samym, że mogą efektywnie pośredniczyć w procesie
tworzenia gospodarki opartej o wiedzę.

121

Zob.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Na wrogą interpretacja przepisów przez być organy podatkowe, parapodatkowe oraz Sądy, mogą
wskazywać dostrzeżone przez Modzelewskiego nadużycia władzy. Szerzej na ten temat: Zob.:
Modzelewski, Zdaniem sądu, setki tysięcy złotych to dla podatnika żadna strata,
http://www.money.pl/gospodarka/komentarze/artykul/zdaniem;sadu;setki;tysiecy;zlotych;to;dla;podatnik
a;zadna;strata,70,0,1550918.html, (31.05.2014).
122
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Z powyższego wynika, że wiedza wykorzystywana na rynku zatrudnienia musi
być dostarczana przez uczelnie na poziomie optymalnym do oczekiwań tegoż rynku.
Oczywistym jest także fakt że posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej, nie
zmienia stanu wiedzy posiadanej przez jej absolwenta. Dokument ten co najwyżej może
potwierdzać jej posiadanie gdy założymy, że przeprowadzona weryfikacja tej wiedzy na
poziomie egzaminu jest rzetelna i pokrywa się z oczekiwaniami rynku w tym zakresie.
Autor niniejszej pracy zauważa jednak, że posiadanie dyplomu niektórych uczelni a w
zasadzie kierunków, choć nie musi być związane z posiadaniem wiedzy, to może mieć
uwarunkowany odgórnie, wpływ na szansę zatrudnienia. Najczęściej dotyczy to
zawodów wymagających koncesyjności ze strony państwa. Z założenia więc, przypadek
ten dotyczy skrępowanego regulacjami rynku pracy. W każdym innym przypadku niska
jakość edukacji lub obszar zdobywanej wiedzy stać mogą w jawnej kolizji z
oczekiwaniami części rynku o czym świadczą opinie pracodawców123. Oczywiście na
rynku nie brakuje także i pozytywnych ocen kształcenia jako takiego 124. Różnice w
opiniach mogą mieć swe źródło w różnych potrzebach pracodawców. Fakt ten dowodzi
jednak skuteczniej tego, że nie wszystkie podmioty na rynku oczekują wysokiej jakości
edukacji, reprezentowanej przez wiedzę i zdolności pracownika. Zaznaczyć należy, że
w niektórych przypadkach te ostatnie mogą się okazać całkowicie zbędne dla
pracodawcy a otrzymane poniekąd jako dodatek.
Niska

innowacyjność

gospodarki

jest

tutaj

argumentem

wskazującym

na

prawdopodobieństwo występowania, poza problemami finansowymi, problemów na
płaszczyźnie wiedzy i kreatywności, tak osób parających się biznesem jak i
zatrudnianych przez nich pracowników125.
Tym samym u podstaw niskiej jakości kształcenia zdaniem autora niniejszej pracy leżą
zaniechania względem wprowadzenia:
123

A.
Zadroga,
Pracodawcy
o
studentach:
"Są
niekompetentni,
słabi..."
http://www.wzielonej.pl/radio/news/934,pracodawcy-o-studentach-sa-niekompetentni-slabi.html,
(31.05.2014).
124
Zob.: Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez
pracodawców
wśród
absolwentów
szkół
wyższych
wchodzących
na
rynek
pracy,
http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf, (31.05.2014).
125
Por.:
D.
Grodzka,
A.
Zygierewicz,
Innowacyjność
polskiej
gospodarki
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/768E7B17906BB610C12574190041F765/$file/infos_030.pdf,
(01.06.2014).
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1. Elementów wolnego rynku już na poziomie funkcjonowania szkoły
podstawowej (np. minimum edukacyjne opłacane ze środków publicznych
przy pomocy bonów, przy jednoczesnej pełnej prywatyzacji placówek126);
2. Standaryzowanej ale dobrowolnej weryfikacji wiedzy na każdym szczeblu
jej zdobywania (podmiotami weryfikującymi mogą być podmioty prywatne
wybierane na zasadach rzetelnie zorganizowanego przetargu);
3. Zmiany na polu własnościowym szkół ponadpodstawowych (tylko
prywatne) lub w przypadku pozostawienia rynku mieszanego uzależnienia
sposobu finansowania od jakości kształcenia.
Efektem końcowym obecnych rozwiązań jest nadmiarowość osób, posiadających
dyplom uczelni wyższej, którego to wartość jest trudna do oszacowania.
W ramach komentarza dopinającego rozpatrywane dotychczas problemy, autor
pragnie zaznaczyć, że reglamentacja dostarczanego produktu, jak i środków
potrzebnych do jego wyprodukowania przebiegająca w sposób inny niż rynkowy (u
której podstaw leży jakość edukacji reprezentowana przez wiedzę absolwenta i/lub cenę
edukacji), potrafi być szkodliwa. Innymi słowy dostępność do kształcenia wyższego,
nie powinna wynikać z regulacji odgórnych, np. z powrotu do modelu szkolnictwa
wyższego, sprzed jego prywatyzacji czy też nakazu stosowania selekcji przedwstępnej
lub końcowej podmiotom prywatnym.
Pierwsze rozwiązanie drastycznie ogranicza ilość placówek, mogących
świadczyć usługi edukacyjne chyba, że dochodzi do nacjonalizacji części prywatnej
sektora.127 Jednak nawet taki przebieg sytuacji nie wiąże się z gwarancją zatrudnienia.
Za to utrzymywanie wszystkich znacjonalizowanych placówek podnosi koszty które
spadają w efekcie końcowym na barki całego społeczeństwa. To wystarczająco
powinno poddawać pod wątpliwość zasadność takiego posunięcia.
Drugie rozwiązanie z kolei jest ingerowaniem w sposoby wydatkowania
prywatnych środków, których zaangażowanie jest konieczne w celu przeprowadzenia
weryfikacji tak przedwstępnej jak i końcowej. Zaznaczyć należy, że nakaz taki jest
126

Zob. F.A. Hayek, Oświata i nauka, [w:] Konstytucja Wolności, PWN, Warszawa 2011, s. 360-376.
Nacjonalizacja nie wyklucza jednak problemów związanych z kosztami utrzymania przejętych
placówek oraz wielu innych, związanych z obumierającymi w takim przypadku inwestycjami, leżącymi
po stronie sektora prywatnego w ogóle.
127
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nieskuteczny, przy jednoczesnym braku możliwości rzetelnej kontroli przebiegu owego
procesu ze strony państwa, (brak jednolitej standaryzacji efektów pracy dydaktycznej o
której szerzej mowa na stronach 95-98 niniejszej pracy). Ponadto w przypadku
finansowania omawianych procesów weryfikacji ze środków publicznych fakt ten wiąże
się niezmiennie z obarczeniem kosztami tego procesu wszystkich podatników, bez
względu na ich indywidualne zainteresowanie dalszą edukacją. Selekcja egzaminacyjna
zatem wynikać powinna w warunkach wolnorynkowych z działań dobrowolnych, u
których podstaw leży walka o udział w rynku i podnoszenie wartości marki.
Ostatnim postulatem zwolenników państwowego interwencjonizmu, który
postanowiono omówić znacznie szerzej, jest konieczność (domniemywana) aktywizacji
osób posiadających średnie wykształcenie, do dalszego pogłębiania wiedzy.
Istotność rozwoju w życiu człowieka wynika, zdaniem autora niniejszej pracy, z
występowania ścisłej korelacji między możliwościami zaspokojenia przez jednostkę jej
własnych potrzeb, bez potrzeby uciekania się do inicjowania przemocy wobec innych
członków społeczeństwa128 a wszelkimi jej działaniami, prowadzącymi do zdobycia
zdolności umożliwiających, pośrednio lub bezpośrednio, zaspokojenie wspomnianych
wcześniej potrzeb. W kontekście tym, ciągłość kształcenia oparta o wolność wyboru,
pozwala jednostce pozyskiwać wspomniane wcześniej zdolności, które są niezbędne do
wykonywania wybranej przez siebie pracy oraz przy których to wykorzystaniu będzie
ona w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo spełnienia własnych pragnień129

128

Posługując się terminem „przemoc” autor ma na myśli „użycie siły początkowej” i „przymus” gdzie
terminy te, za L.i M. Tannehill „[...] określają nie tylko użycie samego przymusu fizycznego, lecz także
groźbę jego użycia i działania pokrewne. Człowieka można bowiem zmusić do działania wbrew jego woli
samą groźbą, lub pozbawić jakiejś wartości za pomocą działań pokrewnych użyciu siły, na przykład
oszustwa, kradzieży lub podstępu. Środki te są tak samo skuteczne jak użycie siły. Groźba użycia siły jest
zastraszeniem które też jest formą przymusu fizycznego”. Za: L. i M. Tannehill, Rynek i Wolność, Fijorr
Publishing Chicago-Warszawa, Warszawa 1993, s. 19.
129
Innymi słowy: bez względu na uszeregowanie pragnień w piramidzie potrzeb, jednostka posiadająca
pożądane na rynku zdolności, jest w stanie spełniać własne pragnienia proporcjonalnie do unikatowości i
stopnia pożądania i jakości oferowanych przez nią usług.
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Dla zachowania czytelności niniejszej pracy postanowiono w odniesieniu do
powyższych rozważań przypomnieć pytania, które powstały na zakończenie rozdziału
drugiego

1. Czy motywacja do ciągłego rozwijania przez jednostkę jej osobistych
możliwości,

może

być

zjawiskiem

proporcjonalnym

do

wzrostu

(ilościowego lub jakościowego) jej potrzeb, w warunkach w których nie
występują inne możliwości ich zaspokojenia w stopniu ją zadowalającym,
przy jednoczesnym zachowaniu wolności wyboru kształcenia?;

2. Jakie znaczenie w procesie motywacji ma wpływ grup społecznych?;
3. Czy konieczna jest interwencja rządowa celem motywowania placówek
prywatnych i absolwentów szkół średnich względem jakości kształcenia,
czy też może istnieje inne rozwiązanie?
Dotychczas omówiono działania, leżące po stronie rządu i motywacje, które mogą stać
za obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Tym samym rozpatrywane one były raczej w
odniesieniu do kolektywu lub poszczególnych grup społecznych. W dalszej części
pracy, postanowiono dokładniej przeanalizować proces motywacji jednostki w oparciu
o aspekt psychologiczny.
Należy zauważyć, że zgodnie z teorią ERG130, oddziaływanie jednej tylko
potrzeby zwłaszcza w warunkach ograniczonej wolności a co za tym idzie także
możliwości jednostki, może być niewystarczające, nawet jeśli będzie ona odczuwała
ową potrzebę długotrwale. Niemożność zaspokojenia pragnienia natomiast, skutkować
może pojawieniem się frustracji i wycofaniem się jednostki z dążenia do osiągnięcia
założonego przez nią celu, jeśli nie leży on w zbiorze jej potrzeb egzystencjalnych, lub
istnieje alternatywna możliwość zaspokojenia potrzeby131. Z punktu widzenia
psychologii, kluczowe znaczenie dla obieranych przez człowieka rozwiązań

130

Clayton Paul Alderfer zdefiniował ludzkie potrzeby rozwijając teorię Maslowa poprzez podział
potrzeb na Egzystencjalne (E), Relacji Społecznych (R), Samorealizacji (G). Zob.:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_ERG, (01.06.2014).
131
Por. Tamże
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prowadzących do zaspokojenia potrzeby, mają bariery i motywacje. Te zaś mogą mieć
dwojakie źródło tj.:
1. Zewnętrzne – gdy dążenie jednostki do celu jest przerywane lub zaburzane
poprzez zdarzenia losowe lub ingerencje innych osób bez względu na
indywidualne działania jednostki;
2. Wewnętrzne – gdy przyczyna przerwania lub zaburzenia realizacji
założonych celów leży po stronie jednostki i podejmowanych przez nią
działań.
Właściwe jest

też nadmienienie, że istnieje możliwość występowania obu

wymienionych powyżej źródeł jednocześnie. Przy czym możliwość stosunkowo
obiektywnego ich postrzegania przez jednostkę, jest ściśle związana z atrybucjami
dotyczącymi sukcesu i porażki132 uzależnionymi z kolei od umiejscowienia kontroli133
oraz postrzegania przez ową jednostkę otaczającego ją świata (optymizm i
pesymizm)134. Tym samym indywidualne odbieranie zagrożeń, płynących z
podejmowanego ryzyka w zakresie dowolnego działania (a więc także edukacji), ściśle
koreluje z subiektywnym postrzeganiem własnych możliwości, na tle identycznie
odbieranych przez jednostkę przeszkód.
Dla umożliwienia dalszej analizy procesu motywacji, postanowiono w skrócie
odnieść się do zdarzeń, które pociągnęła za sobą specyficzna prywatyzacja szkolnictwa
wyższego oraz realiów wynikających z transformacji ustrojowej, panujących na terenie
Polski po roku 1989.
Uwolnienie rynku dla uczelni prywatnych po roku 1990 poskutkowało na
przestrzeni czasu pojawieniem się wielu podmiotów prywatnych, dostarczających
usługi wyższego kształcenia, zróżnicowanych pod kątem kierunków kształcenia,
poziomu nauczania, cen oraz w aspekcie terytorialnym. Tym samym znacznie
powiększono dostęp a zatem i możliwość ukończenia szkoły wyższej przez

132

Zob.: F. Heider, Atrybucje Sukcesu i Porażki, [w:] P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig, Psychologia i życie,
Warszawa 2011, s. 358
133
Zob.: J. B. Rotter, Social learning and clinical psychology (1954), [w:] P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig,
Psychologia i… s. 375-176
134
Zob.: P. G. Zimbardo, R. J. Gerrig, Psychologia i…, s. 377
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absolwentów szkół średnich, przy zaangażowaniu przede wszystkim środków
prywatnych.

Automatycznie

w

sposób

niezamierzony

zmniejszono

prawdopodobieństwo wystąpienia u wyżej wymienionych absolwentów frustracji,
wynikającej z -wcześniej występującej- ograniczonej ilości wolnych miejsc na
uczelniach państwowych oraz idącej za tym faktem nikłej wolności wyboru dla
konsumentów.
Z drugiej strony, ogromny napływ uczniów kończących szkoły średnie do placówek
prywatnych szkół wyższych, zmniejszał wartość samego wykształcenia, pomniejszając
stopę zwrotu z inwestycji poprzez zwiększenie ilości występującego na rynku dobra
jakim jest wysoko wykształcony absolwent szkoły wyższej (lub ewentualnie sam fakt
posiadania dyplomu jej ukończenia). W tym samym czasie 2 cykle rozrostu
administracji publicznej (pierwszy od roku 1990 i ciągnący się do roku 2001 i kolejny
rozpoczynający się od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku),
wytwarzały zapotrzebowanie na pracę urzędniczą135. Jednak zatrudnienie w
administracji publicznej nie definiowało pożądanego zestawu zdolności w zgodzie z
rynkowymi potrzebami. Można wnioskować zatem, że zdolności i kierunki mile
widziane w sektorze publicznym jak np. relacje międzyludzkie, politologia,
administracja publiczna czy np. bezpieczeństwo wewnętrzne dla przedsiębiorstw
prywatnych miały znaczenie raczej marginalne. Wymogi względem wiedzy i
umiejętności w sektorze publicznym, z racji konieczności trzymania się przepisów i
ustaw, w zasadzie ograniczały się do posiadania dyplomu ukończenia szkoły wyższej o
profilu humanistycznym, zdyscyplinowania, kultury osobistej znajomości przynajmniej
jednego języka obcego itp. zdolności.
Z kolei trwający do 4 grudnia 2008 roku obowiązek służby wojskowej, (który zniesiono
formalnie poprzez nowelizację ustawy 9 stycznia 2009) z jednej strony w statystykach
obniżał skalę bezrobocia i zwiększał obronność kraju, z drugiej obciążał finanse
publiczne i wytwarzał presję na unikanie tejże służby przez poborowych. Przy czym
unikanie tejże służby odbywało się między innymi poprzez podejmowanie kształcenia
wyższego.
W ten sposób napływające na rynek zafałszowane, względem wolnorynkowych potrzeb,
dane, doprowadzały do jeszcze większego wysypu prywatnych uczelni i napływu na
135

Zob.: K. Rybiński, Rośnie Bizancjum urzędników, http://www.rybinski.eu/2010/08/rosnie-bizancjumurzednikow/?lang=pl, (28.06.2014)
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rynek pracy kończących je absolwentów. Oczywiście dane o których mowa, nie były
fałszywe jeśli do potrzeb rynku dodamy potrzeby administracji państwowej. Należy
jednak zaznaczyć, że administracja publiczna a zwłaszcza jej rozbudowana wersja,
rzadko wynika z potrzeb rynku a znacznie częściej z postanowień rządowych lub
administracyjnych.
Z faktem kończenia szkół wyższych przez dużą część absolwentów szkół średnich,
wiąże się także sztucznie wywołana presja społeczna na konieczność posiadania
dyplomu, jako dokumentu poświadczającego ukończenie studiów. Jednak presja ta
odbywa

się

bez

szczególnego

rozpatrywania

przez

strony

zainteresowane,

rzeczywistych potrzeb rynkowych, co miało decydujące znaczenie dla wyboru poziomu
trudności edukacji oraz jej kierunku.
W tym samym czasie wysokie ogólne koszty polityki społecznej, pokrywane z
podatków i parapodatków (do tych ostatnich należy doliczyć również wpływy do ZUS,
które to od 1951 roku są także dochodami budżetu państwa), dodatkowo blokowały
rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Innymi słowy,
skutkiem ubocznym wydatków publicznych i wysokich kosztów pracy była ograniczana
dynamika popytu na ludzką aktywność po stronie prywatnej. Szła w ślad za powyższym
dewaluacja stopy zwrotu z inwestycji w edukację wyższą, jakiej podejmowali się byli
uczniowie szkół średnich. Osoby te podejmujące mało rynkowe kierunki na uczelniach
o niskim poziomie nauczania, w efekcie końcowym otrzymywać zaczęły niskie na tle
zachodnioeuropejskich pensje przy jednoczesnym wzroście bezrobocia pośród rosnącej
rzeszy absolwentów szkół wyższych.
Stan ten zaczął wytwarzać zagrożenie pojawieniem się frustracji na płaszczyźnie
oczekiwanej wcześniej nagrody136 (którą dla przypomnienia miało być zwiększenie
własnej atrakcyjności na rynku pracy i/lub poprawienie statusu materialnego). Przy
czym sam proces odbywał się bez względu na fakt, czy kształcenie wyższe
motywowane było dotychczas przede wszystkim wzrostem omawianej wyżej
atrakcyjności na rynku pracy, czy też związane było bardziej z presją otoczenia lub
unikaniem służby wojskowej.
Z powyższego wynika, że rozpatrując kwestię pragnień jednostki odnoszących
się do jej rozwoju i przeszkód stojących na drodze do ich spełnienia, nie sposób nie
136

Por. C. P. Alderfer, Teoria ERG, http://www.exporter.pl/zarzadzanie/pracownicy/2alderfer.html, (1203-2014).
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wspomnieć o teorii motywacji i jej procesie. Autor zdecydował zatem o konieczności
szerszego spojrzenia na powyższe zagadnienie nie tylko pod kątem wymienianych
wcześniej teorii Maslowa i Alderfera.
Kolejną teorią rozpatrywaną w kontekście niniejszej pracy stała się
dwuczynnikowa teoria oczekiwań autorstwa Herzberga137. Wskazanie tak bodźców
zniechęcających jednostkę jak i jej motywatorów w obszarze środowiska pracy oraz
uwzględnienie, przez autora wymienionej wyżej teorii, tak zwanych stanów pośrednich
dotyczących zadowolenia pracownika, może zostać odniesione również do procesu
motywacyjnego zdobywania wiedzy i umiejętności na poziomie kształcenia
oferowanego przez uczelnie wyższe lub innej formy rozwoju, co prezentuje tablica nr 8.
Pogląd ten autor niniejszej pracy opiera na fakcie, że oferta rynkowa uczelni wyższych
lub innych podmiotów oferujących szeroko pojęty rozwój, przynajmniej w założeniu
musi korelować z oczekiwaniami swoich klientów aby można było mówić o potrzebie
funkcjonowania wymienionych wyżej instytucji oraz poziomie satysfakcji klientów z
oferowanego przez uczelnie produktu.
Pomniejszenie wartości postrzegania wewnętrznych czynników motywacyjnych
Herzberga, prowadzi zatem do zauważonego przez Alderfera niezadowolenia lub
frustracji. Tym samym zaś, czynniki te mogą doprowadzić do skupienia się jednostki na
mniej ambitnych potrzebach, których zaspokojenie może odbyć się ze znacznie
większym prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu.
Odnosząc wymienioną teorię do obecnego stanu edukacji, możemy domniemywać, że
istnieje dominacja czynników higieny nad czynnikami motywacji. Nawiązując
natomiast do czynników wewnętrznych i prawdopodobieństwa zaspokojenia pragnień
(z tymi bodźcami związanymi), dostrzeżono konieczność wzbogacenia niniejszej pracy
o teorię oczekiwań Victora Vrooma, do której odnieśli się później Porter i Lawler.
Wspomniana wyżej teoria, odnosząca się do generowania motywacji u jednostki,
wskazuje jasno na ścisłą relację zachodzącą między, siłą oddziaływania danej potrzeby
a szacowaną indywidualnie szansą jej zaspokojenia. Zasadę działania wspomnianej
teorii objaśnia rysunek 14

137

Zob.: J. Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów,
Warszawa 1998, s. 86
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Tablica 8. Bodźce zniechęcające i motywujące oddziaływujące na potencjalnego klienta
uczelni wyższej

Czynniki higieny (zewnętrzne)

Czynniki motywacji
(wewnętrzne)



Wysoki Koszt kształcenia



Niski Koszt kształcenia



Zarobki



Złe Warunki kształcenia



Dobre warunki kształcenia



Osiągnięcia



Stosunki międzyludzkie



Stosunki międzyludzkie



Rozwój



Brak przejrzystej polityki



Polityka uczelni nastawiona na



Awans

uczelni

klienta



Treść Pracy







Koncesyjność

Niski Poziom kształcenia

Wysoki Poziom kształcenia

(wysiłek prowadzący do

(wysiłek prowadzący do zaspokojenia

zawodu

zaspokojenia pragnienia)

pragnienia)





Dostępność ograniczona



Dostępność powszechna

bezpieczeństwa



Istnienie konkurencyjnych



Istnienie alternatywnych rozwiązań





Niska stopa zwrotu z inwestycji

rozwiązań alternatywnych

Poczucie

Samorealizacja

Obojętne (Stają się takie gdy nie
występuje odczuwalna dla

Zachęcające

jednostki korelacja między

(Wyraźnie

Zniechęcające (Ujemna lub

wymienionymi powyżej

odczuwalna

zerowa stopa zwrotu z inwestycji)

zewnętrznymi czynnikami higieny

dodatnia stopa

a wewnętrznymi czynnikami

zwrotu z

motywacji -stopa zwrotu z

inwestycji)

inwestycji niska lub zerowa).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dwuczynnikowa teorii motywacji Fredericka Herzberga [w:]
Szczupaczyński, Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa
1998, s)

126

Rysunek 14. Graficzne przedstawienie teorii oczekiwań Victora Vrooma

Motywacja
Subiektywne
postrzeganie
prawdopodobieństwa
zaspokojenia
pragnienia

Siła pragnienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Teorii oczekiwań V. Vrooma, [w:] Encyklopedia zarządzania,
http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_oczekiwa%C5%84, (05.03.2014).

Vroom uwzględnił w swej teorii trzy czynniki składowe ulegające zmianom w odczuciu
jednostki, które oddziałują w sposób bezpośredni na siłę pragnienia. Determinanty te
przedstawiono na rysunku nr 15. Tym samym Vroom dowodził, że cele w odczuciu
jednostki określane jako nieosiągalne lub nieatrakcyjne będą przesuwane w dół drabiny
priorytetowości bez względu na siłę pragnienia ich zaspokojenia. Zatem można
wnioskować, że zwiększenie osiągalności wyższego wykształcenia poskutkowało,
pomniejszeniem się postrzeganej przez społeczeństwo atrakcyjności tytułu magistra. To
z kolei przełożyło się na postrzeganie tej wartości przez samych absolwentów szkół
wyższych i średnich.
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Rysunek 15. Determinanty siły pragnienia subiektywnie odczuwanej przez jednostkę wg
teorii oczekiwań Victora Vrooma

• Wysiłek

• Efektywność

• Nagroda
• Postrzegana subiektywnie atrakcyjność nagrody jako efektu
końcowego zwiększenia wysiłku w celu podniesienia efektywności
prowadzącej do zdobycia nagrody.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Teorii oczekiwań V. Vrooma, [w:] Encyklopedia zarządzania,
http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_oczekiwa%C5%84, (05.03.2014).

Wspomniani wyżej Porter i Lawler rozwinęli schemat motywacji zachowań
Vrooma o subiektywny czynnik zadowolenia z osiągniętego celu. Wzbogacenie to
definiuje znacznie dokładniej korelacje zachodzącą między wysiłkiem a oczekiwaną
nagrodą. Zadowolenie z jej otrzymania staje się w tym przypadku czynnikiem
motywacyjnym do dalszego angażowania wysiłku, czasu lub środków finansowych w
proces kształcenia. Rozwiniętą przez Portera i Lawlera koncepcję Vrooma,
zmodyfikowaną na potrzeby niniejszej pracy obrazuje rysunek 16.
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Rysunek 16. Motywacja zachowań osoby pragnącej podjąć dalsze kształcenie na poziomie
szkoły wyższej według rozwiniętej przez Portera i Lawlera teorii oczekiwań Victora

Wartość
wykształcenia

Zadowolenie
Nagrody
zewnętrzne
związane z
osiągnięciem
wyższego
wykształcenia

Indywidualne zdolności i
cechy

Zdobycie
wykształcenia
wyższego

Wysiłek

Postrzeganie roli własnego
wysiłku w procesie
Nagrody
wewnętrzne
związane z
osiągnięciem
wyższego
wykształcenia

Subiektywne postrzeganie
prawdopodobieństwa zwiększenia
własnej atrakcyjności na rynku
pracy jako ekwiwalent za włożony
wysiłek, pieniądze i czas

Subiektywnie
odczuwana
słuszność
nagród

Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie motywacji zachowań według zmodyfikowanej
przez P L. W. Porter, E. E. Lawler, teorii oczekiwań, Por.: J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, WPSB,
Kraków 1996, s. 162.)

Z rysunku wynika że element zadowolenia z dotychczasowych efektów kształcenia w
może

zwiększyć

prawdopodobieństwo

podjęcia

przez

jednostkę,

czasochłonnego i kosztownego zadania, jakim jest rozwój ustawiczny.
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trudnego,

Teoria ta jednak - choć niemalże kompletna - zdaniem Penca nie sprawdza się przy
jednostkach niedojrzałych, których zachowania są motywowane mniej racjonalnymi
pobudkami przez co są one trudniejsze do przewidzenia.
Problem poruszony przez Penca, można zdaniem autora niniejszej pracy
odnieść analogicznie do zagadnienia związanego z finansowaniem kształcenia. Trudne
do oszacowania motywacje i bodźce działające na absolwenta szkoły średniej, w
ramach podejmowanej dalszej edukacji, mogą być wywołane pokrywaniem kosztów
kształcenia dorosłej osoby, na przykład przez jej rodziców. Analogicznie problemy te
występują w przypadku studiów stacjonarnych w placówkach publicznych, gdzie
finansowanie edukacji jest pokrywane z budżetu państwa. Brak zasady partycypowania
jednostki w finansowaniu własnego kształcenia skutkuje, w takim przypadku, zmianami
w postrzeganiu jego wartości. Natomiast zmiany te, spowodowane są zakłóceniem
postrzegania znaczenia potrzeb rynkowych u podmiotów prywatnych, przez pryzmat
własnych wydatków i przyszłych korzyści.
U osób nie finansujących swojej edukacji z własnej kieszeni, stan taki nie jest
wystarczająco motywujący także w odniesieniu do zwiększania swoich osiągnięć
edukacyjnych czy to względem podejmowania wysiłku prowadzącego do jak
najszybszego ukończenia procesu kształcenia czy też względem uzyskania stypendium
pozwalającego obniżyć ponoszone przez sponsora (państwo lub np. rodzice) koszty
całkowite.
Jak wspomniano we wcześniejszej części pracy duża ilość chętnych na studia
opłacane przez społeczeństwo lub rodzinę, wywiera presję społeczną na pozostałych
absolwentów szkół średnich prowadząca do masowego podejmowania edukacji
wyższej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy rynek wykazuje już cechy nasycenia w
ramach zatrudniania absolwentów określonego kierunku.
Elementem koniecznym w takim przypadku staje się selekcja absolwentów szkół
wyższych przeprowadzana także pod kątem ich wiedzy. Zakładać ona powinna, że
nagrody (tu płace, samorealizacja, atrakcyjność na rynku pracy itp.) - a więc stopa
zwrotu z inwestycji, uzależnione są nie od ukończenia szkoły wyższej a od posiadanej
wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania. Selekcja taka na poziomie
zatrudnienia wiąże się jednak z koniecznością zwiększenia kosztów rekrutacji o
dodatkowe testy kompetencji, (mimo iż takowymi teoretycznie są już dyplomy
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ukończenia szkoły wyższej), prowadzi to jedynie do przesuwania odpowiedzialności za
weryfikację jakości procesu edukacyjnego i/lub powielania potrzebnych na ten cel
kosztów.
Zaznaczyć należy, że wytworzone w ten sposób ograniczone zaufanie pracodawców i
absolwentów uczelni wyższych do instytucji szkolnictwa wyższego, odnosi się znacznie
częściej do podmiotów prywatnych świadczących usługi edukacyjne. Prawdopodobnie
związane jest to ze znacznie częstszym nastawieniem tego typu uczelni na ilość, nie zaś
na jakość a także leżącymi po stronie dostawcy publicznego selekcją egzaminacyjną
(studia dzienne) i większym wyborem kierunków na uczelniach publicznych. Zdaniem
autora, ustanowienie egzaminowania studentów/absolwentów uczelni wyższych po
stronie rządu może mieć w powyższym kontekście uzasadnienie jeśli pozostawimy w tu
aspekt dobrowolnego podchodzenia do tego egzaminu po stronie absolwenta/studenta i
lub gdy przymus ten będzie wynikał z wymogów pracodawców. Brak obowiązku
urzędowej weryfikacji jakości edukacji implikuje zaś aby koszt tego przedsięwzięcia
spoczywał na barkach nie społeczeństwa ale podmiotów zainteresowanych egzaminem
weryfikacyjnym (pracodawcy, absolwenci/studenci, uczelnie, sponsorzy).
Rozwiązaniem dla problemu konieczności wzrostu zatrudnienia w sektorze publicznym
w przypadku oferowania egzaminów państwowych weryfikujących jakość edukacji
mógłby być, opcjonalny egzaminacyjny outsourcing, do którego świadczenia mogłyby
przystępować podmioty wybierane na zasadach rzetelnie przygotowanego przetargu
publicznego. W takim przypadku, jeżeli potwierdzenie publicznego weryfikatora
edukacji wyższej (odnoszące się do zasobów wiedzy studenta a więc i jakości edukacji)
byłoby cenione na rynku wyżej od identycznego potwierdzenia uczelni prywatnej,
studenci/absolwenci uczelni tych ostatnich mogliby wnioskować o egzaminy
państwowe z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskiwać dyplom reprezentujący
określoną i stosunkowo ujednoliconą wartość.
Powyższe rozwiązania nie rozwiązują jednak problemu związanego z
istotnością kształcenia, w kontekście zatrudnienia. Innymi słowy, stopa zwrotu z
inwestycji przy takim rozwiązaniu w dalszym ciągu może być niewielka. Zwłaszcza
jeżeli absolwenci szkół średnich a poprzez nich także uczelnie wyższe do których
aplikują, nie będą odnosiły się do potrzeb rynku pracy, zarówno kierunkowych, jak i
dotyczących jego nasycenia.
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Motywacja związana z takimi czynnikami jak osiągnięcia czy zadowolenie z
podejmowanych

działań,

prowadzących

do

powiększenia

własnej

wiedzy

i

umiejętności, nawiązuje także do teorii procesu sprawiedliwego wynagradzania
Adamsa138.
Według tej teorii, istotnym czynnikiem kierującym poczynaniami człowieka jest jego
osobiste odczuwanie sprawiedliwości społecznej. W sferze kształcenia, porusza ona
problem nagrody (zdanie egzaminu, uzyskanie dyplomu, powiększenie własnej
atrakcyjności na rynku pracy po ukończeniu kształcenia, poszerzenie zakresu wiedzy i
umiejętności), w kontekście poniesionych na edukację kosztów.
Kosztami w tym przypadku są:
1. Czas poświęcony na kształcenie wewnątrz murów uczelni i poza nimi (tu
również staż jeśli jest on wymagany a jest nieodpłatny);
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów kształcenia, dojazdu, kwaterunku,
itp. (obecnie w przypadku uczelni prywatnej koszt czesnego jest opłacany
wtórnie za usługę już opłaconą zgodnie z konstytucją pod postacią
podatków);
3. Wysiłek włożony w proces kształcenia;
4. Nabyte dotychczas nawyki, (zdolności i umiejętności, przywileje, prestiż
itp.), które mogą ulec degradacji lub dewaluacji w wyniku upływu czasu lub
pozostawienia uczelni w trakcie kształcenia a których ponowne nabycie
może być problematyczne lub kosztowne.
Następnie jednostka subiektywnie rozpatruje wyżej wymienione koszty w kontekście
nagrody a tę przyrównuje do nagród otrzymywanych przez pozostałe osoby o nią się
ubiegające. W tym kontekście zadowolenie uzależnione jest od subiektywnie
odczuwanej społecznej sprawiedliwości. Zatem w momencie gdy student lub absolwent
uczelni wyższej „[…] odczuwa niesłuszność relacji pomiędzy korzyściami i nakładami,
138

Por. A. Chrisidu-Budnik i inni, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s.
398; J. Machaczka, Podstawy zarządzania, WAE, Kraków, s. 531; R. Griffin, Podstawy zarządzania
organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 437-438.
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powstaje dążenie do redukcji tej niesłuszności.139” Następstwa wynikające z takiego
podejścia wymienione przez Szczupaczyńskiego przedstawiono w tablicy nr 9.
Tablica 9. Zachowanie osoby kształcącej się związane z następstwem postrzegania
osiągniętej nagrody jako niesprawiedliwej.

Następstwo
Następuje pomniejszenie lub powiększenie nakładów własnych w zależności od
odczuwanej niesprawiedliwości lub słuszności względem przydzielanych nagród
Zmiana

oceny

wartości

nakładów

poniesionych

oraz

związanego

z

nim

wynagrodzenia co z kolei prowadzić może do zmiany w wartościowaniu nakładów
innych osób kształcących się
Zmiana grupy, wykładowcy lub uczelni stanowiącej punkt odniesienia w
wartościowaniu poniesionych nakładów celem zmniejszenia napięć wynikających z
odczuwanej niesprawiedliwości
Rezygnacja z dalszego kształcenia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie następstw wynikających z postrzegania niesprawiedliwości
otrzymywanej nagrody wymienionych przez Szczupaczyńskiego. Por.: J. Szczupaczyński, Anatomia
zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1998, s. 85-91.

Patrząc na kontekst niniejszej pracy, uznano również za konieczne
doprecyzowanie terminu sprawiedliwości społecznej, mogącej prowadzić poprzez
zadowolenie jednostki, do jej motywowania.
Na wstępie zaznaczyć należy, że termin sprawiedliwość społeczna i sprawiedliwość
muszą oznaczać coś różnego od siebie. Sugeruje to fakt dokonania podzielności terminu
z założenia bezwzględnego a więc zero jedynkowego, tym samym sprawiedliwość
społeczna musi być czymś przeciwnym niż sprawiedliwość140. Oznacza to, że z

139

Za: J. Szczupaczyński, Anatomia zarządzania…s. 91.
Ekwilibrystyka słowna w tym miejscu, ma w domniemaniu autora za zadanie, ukrycie prawdziwej
natury zarówno postawy roszczeniowej jak i działań rządu odpowiadających na potrzebę tych członków
społeczeństwa, które wspomnianą wcześniej postawę reprezentują.
140
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konieczności musi ów termin być synonimem niesprawiedliwości 141. Tym samym
sprawiedliwość społeczna nie jest terminem bezwzględnym a jedynie subiektywnym
postrzeganiem sprawiedliwości przez jednostkę.
Efekty uboczne funkcjonowania społeczeństwa na zasadach niesprawiedliwości nie są
łatwe do oszacowania. W takim przypadku subiektywne postrzeganie sprawiedliwości
często opiera się o zasadę działania według której, część owoców będących produktem
nakładów ponoszonych przez jednostki produktywne, ma prawo zostać przejedzona
przez osoby nie mające z owym procesem nic wspólnego za to często będącymi mniej
produktywnymi. Taki układ zaś prowadzi do motywowania najbardziej produktywnych
jednostek do mniej wydajnej pracy. Zastosowanie wyżej wspomnianej terminologii, jest
najczęściej spotykane w gospodarkach nakazowych lub interwencjonistycznych.
Idealnym przykładem zasady działania sprawiedliwości społecznej, istotnym z
punktu widzenia motywacji, jest symulacja dokonana przez profesora akademickiego w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, który w sposób bezbłędny wykazał naturę tak
działającego schematu postępowania.
Przewarzająca liczebnie grupa studentów na Teksas Tech University uznawała
socjalistyczne metody za sprawiedliwe społecznie i konieczne dla prawidłowego
funkcjonowania ludzkości. Wspomniany wcześniej wykładowca postanowił zatem
dostosować zasady zaliczania przedmiotu do poglądów większości, za tejże zgodą. Tym
samym ogłosił, iż oceny egzaminacyjne z kolokwiów będą uśredniane. Dzięki tej
metodzie każda osoba, będąca zwolennikiem społecznych zasad sprawiedliwości, miała
nie czuć się pokrzywdzona. Oczywiście wiadomym było, że istniała niewielka szansa
na to, że grupa otrzyma uśrednioną najwyższą ocenę „A”142 z kolokwium.
Według zasad opisanych powyżej, pierwszy egzamin studenci zaliczyli na ocenę „B” a
więc całkiem nieźle. Ci którzy podjęli wysiłek intensywnego uczenia się do owego
egzaminu i znali wszystkie odpowiedzi, poczuli lekki zawód. Osoby, które przyłożyły
się mniej lub wcale nie zasługiwały na otrzymaną ocenę, czuły się usatysfakcjonowane.
Wyciągnięte przez studentów wnioski z poprzedniego kolokwium przełożyły się na
kolejny egzamin. Tym samym osoby dawniej produktywnie uczące się, zmniejszyły
141

Zob.: M. Rybiński, Bajeczki ekonomiczne, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 72-73
Amerykańska skala ocen: A (Bardzo dobrze), B (Ponad przeciętnie), C (Przeciętnie), D (zależnie od
uczelni ale generalnie miernie przy czym, co ciekawe, ocena ta nie zawsze oznacza automatyczne
zaliczenie przedmiotu, F- niedostatecznie, Zob.: http://www.whynotusa.pl/programy/program-rokszkolny-usa/szkola-srednia-w-usa/, oraz http://ectspunkty.blogspot.com/p/gpa.html, ( 03.03.2014).
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ilość nakładów poświęcanych na naukę, z kolei osoby już uprzednio niezbyt ambitne w
tym zakresie, zmniejszyły ilość nauki do kategorycznego minimum. Uśredniona ocena
„D” z kolokwium była może oceną nie najwyższą ale nie było ani jednego studenta,
który nie zaliczyłby egzaminu. Kolejne, ostatnie kolokwium zakończyło się
negatywnym wynikiem i oceną „F”. Tym razem do nauki nie przyłożyła się prawie
żadna osoba, za to większość liczyła na osoby dotychczas produktywne. Ku
zaskoczeniu całej grupy wykładowca postanowił, że oceny z owego eksperymentu
stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu. Wspomniane powyżej wyniki nie
wystarczyły i w efekcie cała grupa została przez profesora obalona 143. Jak można łatwo
zauważyć, sprawiedliwość społeczna oparta o demokratyczne zasady doprowadziła,
niemotywowanych należycie studentów, do upadku produktywności w zakresie nauki,
proces ten zaś stał się przyczyną oblania egzaminu a więc nie osiągniecia pierwotnie
zakładanego przez studentów celu.
Z kolei odniesienie się w niniejszej pracy do zagadnienia związanego z niżem
demograficznym wydaje się być uzasadnione na tle malejącego popytu, jednak nie do
końca tłumaczy ono (zdajniem autora niniejszej pracy) jego spadek a już z całą
pewnością nie jest ono jedyną przyczyną spadku zainteresowania edukacją. Przecież
jeżeli przyjmiemy, że edukacja na danej uczelni ma wysoką stopę zwrotu z
zainwestowanych przez studenta środków, możemy przyjąć, że zainteresowanie
dalszym kształceniem na tejże uczelni, dotyczy także osób z wcześniejszych pokoleń,
które także zdały egzamin dojrzałości w szkole średniej. Dodatkowo wydaje się być
także stosownym zaznaczenie, że mniejsza dzietność w społeczeństwie po części może
wynikać z faktu, że na przestrzeni 25 lat zwiększyła się ilość studiujących i pracujących
kobiet.
Rozpatrując natomiast motywacje osób ze starszego pokolenia, które zdolności
swoje nabywało przed reformą systemu oraz młodsze roczniki, którym udawało się
wcześniej zdobywać sukcesy nieuczciwie lub w wyniku niskiego poziomu nauczania,
należy wspomnieć również o istotnej z punktu widzenia psychologii i ekonomii, teorii
Thorsteina Veblena, traktującej o tzw. „wyuczonej nieudolności”. Prowadzi do niej,
143

Zob.: Przybliżanie socjalizmu, http://dwagrosze.com/2013/11/przyblizanie-socjalizmu.html, tekst
oryginału: http://www.snopes.com/college/exam/socialism.asp, ( 03.03.2014).
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sformułowana przez Roberta K. Mertona zasada, według której, do niewłaściwych
reakcji prowadzą nabyte zdolności i umiejętności, które sprawdzały się wcześniej.
Innymi słowy, teoria ta odnosi się do ograniczonej zdolności przystosowywania się
jednostki do gwałtownie zmieniających się warunków funkcjonowania.
W tym przypadku niewystarczająca elastyczność lub kombinatorstwo mogą być
wzmacniane poprzez czynniki systemowe, dające przeświadczenie o stabilności
warunków działania, podczas gdy stan ten jest pozornym u podstaw. Jedynym
systemem niemalże nie dającym złudzeń w tej kwestii, wydaje się być zatem
gospodarka w pełni wolnorynkowa z natury podlegająca ciągłym przemianom. Mimo to
autor niniejszej pracy zauważa, że możliwa jest w gospodarce wolnorynkowej także i
długookresowa stagnacja dotycząca jakiegoś sektora gospodarki lub przedsiębiorstwa.
W takim przypadku jest ona wynikową braku postępu lub na przykład wypracowanego i
wydajnego procesu produkcyjnego. Jednak podany powyżej przykład, (dla znacznie
szybciej zmieniającego się otoczenia gospodarki wolnorynkowej od jakiejkolwiek
innej144), stanowić powinien sytuację rzadką.
Z racji dotknięcia problemu wzmacniania częstotliwości występowania
pewnych zachowań, nie sposób pominąć także teorii wzmocnień B. F. Skinnera,
(będącej przedłużeniem prawa efektu L. Throndike’a według którego, nagradzanie, ma
istotny wpływ na prawdopodobieństwo powtórzenia przez jednostkę jej zachowań).
Teoria ta precyzuje, że powtarzalność zachowań jednostki można uzyskać poprzez,
zarówno odpowiednie jej nagradzanie, jak i usuwanie elementów postrzeganych przez
jednostkę jako negatywne. Teoria ta, zaowocowała wprowadzeniem do psychologii,
pojęcia bodźca wzmacniającego. Innymi słowy, odziaływanie czynnika zewnętrznego
może wywierać wpływ na kształtowanie reakcji jednostki145.
Idąc tym tropem możemy przyjąć, że postrzegana jeszcze kilkadziesiąt lat temu
wysoka wartość dyplomu uczelni wyższej była bodźcem wzmacniającym pozytywnym
oraz negatywnym146. Z jednej strony dawała szanse na lepiej płatną pracę i zwiększała
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Postęp wynika z braku ograniczeń dla wolności i nie można uzyskać zadowalających efektów w tej
kwestii poprzez jakiekolwiek planowanie odgórne, niezależnie od tego czy wynika ono z nakazowej
natury rządowych rozporządzeń czy dotowania wybranych przedsiębiorstw pieniędzmi podatników.
Pogląd ten starano się obronić w rozdziale I pracy dotyczącym systemów gospodarczych.
145
Zob.: D. G. Myers, Eksperymenty Skinnera, [w]: Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003, s. 315.
146
Zob.: D. G. Myers, Zasady wzmacniania, [w]: Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003, s. 317.
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atrakcyjność absolwenta uczelni z drugiej eliminowała zagrożenia związane ze
wzrostem konkurencyjności na rynku pracy po transformacji ustrojowej, co choć samo
w sobie nie było złe to jednak dawało złudzenie poczucia bezpieczeństwa (które co
prawda jest pożądane ale nie jest korzystne dla rozwoju jednostki). Obydwa sposoby
oddziaływania na decyzje podejmowane przez jednostki, wchodzące w skład
społeczeństwa, przez wiele lat sugerowały zasadność podejmowania wysiłku dalszej
edukacji.
Tymczasem po częściowej prywatyzacji szkolnictwa wyższego i analogicznym
uwolnieniu rynku dla całego sektora edukacji wyższej, przy jednoczesnym
wprowadzeniu odgórnie regulowanych zasad funkcjonowania dostawców omawianego
kształcenia, dotychczasowy proces oparty o bodźce wzmacniające uległ zmianom.
Wywołany różnymi, wymienianymi we wcześniejszej części niniejszej pracy,
czynnikami, spadek wartości dyplomu uczelni wyższych, doprowadził do tego że,
posiadanie wykształcenia wyższego przestało odgrywać rolę silnego bodźca. Co istotne,
efekt ten ma drugi koniec. W rezultacie, bodźce wzmacniające dążenie do uzyskania
wyższego wykształcenia poprzez konieczność ponoszenia nakładów, zaczęły być
wypierane przez czynniki wzmacniające ze strony przeciwstawnej dalszej edukacji.
Wynikiem tego zjawiska jest malejące z dnia na dzień zainteresowanie oferowanymi
przez uczelnie tak produktem (absolwentem) jak i usługą (edukacją). Dowodzić tego
wniosku może znacznie większy odpływ studentów opłacających studia prywatne, niż
studentów, których edukacja jest opłacana ze środków budżetowych. Bezsprzecznie
przecież, ci pierwsi, ponoszą wyższe koszty, niż ci ostatni. Bodźcami wzmacniającymi
odrzucanie dalszej edukacji mogą być:
1. Brak oczekiwanej nagrody lub jej pomniejszenie związane z niską stopą
zwrotu z inwestycji w dalszą edukację;
2. Obiegowa opinia o niskiej wartości dyplomu;
3. Możliwość spożytkowania nakładów w alternatywny sposób dający wyższą
stopę zwrotu z inwestycji (na przykład odpowiednie kursy lub podjęcie
lepiej płatnej pracy poza granicami RP);
4. Wzrost poczucia straty, nakładów poniesionych na naukę;
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5. Spadek dotychczasowej atrakcyjności ukończenia szkoły wyższej dla rynku
pracy;
6. Likwidacja obowiązku służby wojskowej;
7. Brak poczucia wyjątkowości, mimo zaangażowanych nakładów, (co uderza
także w potrzeby uznania i samourzeczywistnienia);
8. Wydłużenie procesu wysiłek-nagroda, związane z koniecznością edukacji
powyżej tytułu zawodowego magistra a nawet stopnia naukowego doktora
(zaznacza się, że możliwość osiągnięcia nawet mniejszej nagrody w
krótszym czasie, często jest bardziej atrakcyjna, niż perspektywa wyższej
nagrody ale oczekiwanej w bardziej odległym terminie);
9. Dysonans poznawczy.
Można przyjąć że długookresowe oddziaływanie bodźców wzmacniających
dotychczasowe zainteresowanie wyższym kształceniem, miało dwojaki charakter. Z
jednej strony czynniki te były stosunkowo regularne, bo wynikające z odgórnych
zarządzeń a następnie po transformacji z niedoboru występującego na rynku. Z drugiej
strony oczywistość otrzymania nagrody malała wraz ze wzrostem skolaryzacji
społeczeństwa. Mimo to wzrost zainteresowania edukacją wyższą wciąż jest wysoki.
Z wyników badań Skinnera oraz Nevina można też wnioskować, że w celu szybkiej
implementacji pewnych zachowań należy stosować wzmacnianie regularne, ale
trwałość wspomnianych zachowań udaje się uzyskać jedynie drogą wzmacniania
nieregularnego147.
Należy jednak zaznaczyć, że długotrwale występujące czynniki wzmacniające
określone zachowania, mogą wiązać się pośrednio z budowaniem uprzedzeń i
pozytywnych skojarzeń u licznej grupy społecznej. Taką grupą bez wątpienia są
odbiorcy pośredni i bezpośredni edukacji. Występujące zaś przez długi okres czasu
określone skojarzenia, czy to negatywne czy pozytywne, prowadzą ostatecznie do
stereotypizacji w postrzeganiu edukacji jako wartości przez ogół społeczeństwa148.
Efekty postrzegania związane z pozytywnymi skojarzeniami dla edukacji i wyrosła na
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Zob.: Tamże. s. 318.
Zasady tworzenia się stereotypów, Zob.: W. G. Stephan i C. W. Stephan, Stereotypy, [w:] Wywieranie
wpływu przez grupy - Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 2007, s.15-45; oraz D. G. Myers, Sądy i
przekonania społeczne, [w:] Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań, 2003, s. 92-150.
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tym gruncie stereotypizacja, leżeć mogą u podstaw dotychczasowego, wysokiego
zainteresowania edukacją, prowadzącą do zdobycia tytułu zawodowego.
Mówiąc o stereotypizacji, nie sposób odnieść się pokrótce do psychologii
wychowania. Wpajanie dzieciom (których podatność na wzorce zachowań i głoszone
przez rodziców wartości jest bardzo duża) przeświadczenia o wysokiej wartości
edukacji może w sposób istotny wpływać na podejmowane w dalszym życiu wybory
związane z edukacją149. Przeświadczenie to, może być dodatkowo wzmacniane
wyrzeczeniami leżącymi po stronie pozostałej części rodziny, które to poświęcenia
wdrażane są celem opłacenia edukacji młodej osoby. Niestety ocena wartości edukacji
dokonywana przez rodziców, może być obarczona błędem związanym z pozytywnymi
dla niej skojarzeniami. Asocjacje te mogą mieć różne źródło: własne doświadczenia,
obserwacja otoczenia, poglądy osób odnoszących sukcesy zawodowe, telewizja, film,
opinia otoczenia i wiele innych. Ważne jednak jest, że owe przeświadczenie oparte jest
na pozytywnych skojarzeniach ale może nie mieć pokrycia w rzeczywistości.
Do ciekawych wniosków, które zdają się pokrywać z przedstawionymi
powyżej argumentami autora, dochodzi Sarnowska, która poprzez analizę zebranych
danych dochodzi do wniosków podobnych do wyników badań przeprowadzonych przez
Eurostat. Z badań tych jasno wynika, że obecnie niezależnie od podjętej edukacji
większość osób dziedziczy status społeczny rodziców150.
Odchodzenie zatem od inwestowania w edukacje wyższą, może być związane
próbą dywersyfikacji lub likwidacji ryzyka związanego z niską stopą zwrotu z
inwestycji w edukację. Działania te mogą oznaczać, zarówno stagnację jednostki jak i
poszukiwanie alternatywnych przedsięwzięć (na przykład szkoleń, prowadzących do
skuteczniejszego zwiększenia atrakcyjności na rynku zatrudnienia).
Obecnie, zdaniem autora niniejszej pracy, powstaje istotne zagrożenie
stereotypizacją, zbudowaną na uprzedzeniach związanych z niskim poziomem
kształcenia oraz związaną z tym faktem, nadmiarowością osób posiadających dyplom
ukończenia szkoły wyższej. Tym samym odwrócenie trendu związanego z dewaluacją
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Szerzej do zagadnienia sposobu wychowania dzieci i ich późniejszego funkcjonowania w sferze
zawodowej autor niniejszej pracy odniósł się w swojej pracy licencjackiej: Zob.: R. Goryński,
Wychowanie a funkcjonowanie w sferze zawodowej, WSAiB, Gdynia 2011, passim.
150
Zob.: J. Sarnowska, [w:] S. Czubowska, Wykształcenie nie przyniesie awansu społecznego. Dzieci
podzielą status rodziców, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/799470,wyksztalcenie-aawans-spoleczny.html (28.06.2014).
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dyplomu uczelni wyższych i niską stopą zwrotu z poniesionych nakładów, może
zwiększyć (po niezbędnym upływie czasu) zainteresowanie jego pozyskaniem i uczynić
je mniej podatnym na, prawdopodobnie nieuniknione lecz chwilowe, rynkowe
perturbacje. W przeciwnym wypadku stereotypizacja może doprowadzić do trwałych i
poważnych zmian na rynku zatrudnienia, na którym już obecnie często zdarza się
słyszeć opinie pracodawców o niskim poziomie wiedzy absolwenta. Ostatecznie
doprowadzenie do silnie utrwalonych uprzedzeń, będzie zwiększało: ryzyko
niezwrócenia nakładów poniesionych przez absolwenta szkoły średniej na dalszą
edukację lub drastycznego wydłużenia okresu w jakim ów zwrot się dokona.

Wskazywane w niniejszej pracy przyczyny rezygnacji z dalszej edukacji, od
zniesienia obowiązku odbywania służby wojskowej, do przesycenia rynku i niskiej
jakości kształcenia, zdaniem autora niniejszej pracy, tłumaczą co prawda zawirowania
popytu ale niektóre z nich wymagają głębszej analizy. Obiegowa opinia o słabej jakości
kształcenia szkół prywatnych opiera się na relacjach z rynkiem zatrudnienia, nie zaś na
racjonalnym porównaniu stanu wiedzy studentów obu typów szkół. Mimo to, rola tejże
opinii w odbieraniu przez społeczeństwo wartości edukacji, jak już wcześniej
zaznaczono, jest bardzo istotna. Zwłaszcza, gdy jest ona poglądem głoszonym przez
osoby uznawane za autorytety w tejże dziedzinie. Jednak fakt, jej intensywnego
występowania utrudnia odpowiedzenie sobie na inne zasadnicze pytania. Dlaczego,
mimo wskazywania niskiej wartości edukacji, wysokich kosztów kształcenia, nabór na
uczelnie wyższe, w tym również prywatne, nie zmniejszył się znacznie bardziej albo
zdarzenie to nie odbyło się wcześniej? Powodem, który autor niniejszej pracy starał się
dowieść dotychczas, jest stereotypizacja postrzegania wartości wykształcenia wyższego.
Jeżeli jednak omawiana stereotypizacja zaczęła ulegać silnym przemianom,
towarzyszyłyby jej wówczas także silne czynniki motywacyjne, nie tylko pojawiające
się z upływem czasu ale także objawiające się natychmiastowo.
Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla motywacji jest zdaniem autora niniejszej
pracy, zagadnienie związane z dysonansem poznawczym. Termin ów oznacza
występowanie kolizji, miedzy oczekiwaniami a rzeczywistością, prowadzącej do
silnego psychicznego dyskomfortu.
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Oczekiwania o których mowa bardzo często opierają się na osobistych
opiniach i ocenach sytuacji, na które ma wpływ środowisko zewnętrzne151.
Rzeczywistość zaś dotyczy faktów. Zatem obiegowa opinia o wysokiej wartości
kształcenia wyższego dla rynku zatrudnienia i przyszłej płacy, utrzymująca się bardzo
długo na rynku, opierała się na racjonalnych przesłankach wynikających z faktów:
1. Przed rokiem 1989 kształcenie dotyczyło wąskiej grupy osób, co nadawało
mu elitarny charakter;
2. Preselekcja absolwentów szkół średnich przed prywatyzacją szkolnictwa
wyższego nie wynikała z chęci podnoszenia jakości lecz z ograniczonych
możliwości budżetowych. Faktem jest jednak, że w efekcie jej
występowania na uczelnie dostawała się znacznie większa część zdolnych
jednostek niż obecnie To z kolei nie pozostawało bez znaczenia dla
postrzegania przez społeczeństwo jakości edukacji przedstawianej przez
absolwentów uczelni wyższych;
3. Zaplecze techniczne w czasach przed reformą szkolnictwa wyższego było
znacznie bardziej aktualne niż obecnie (przynajmniej na terenie mało
postępowego kraju) Tym samym wiedza wynoszona z uczelni wyższych
była postrzegana jako aktualna;
4. Inne były także proporcje zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych i
państwowych, co przekładało się na wysokość płac osób posiadających
dyplom uczelni wyższej;
5. Rozwijający się gwałtownie rynek stwarzał popyt na jednostki które
otrzymywały wykształcenie o znacznie wyższej jakości;
6. Rzadkość występowania na rynku osób z wyższym wykształceniem nie
tylko determinowała stawki płacowe na wyższym poziomie ale posiadała
także znacznie bardziej nobilitujący charakter;
7. Ilość uczelni o kierunkach humanistycznych była mniejsza niż obecnie.
Zatem udział w rynku kierunków technicznych był całkiem spory co
przekładało się na większą „rynkowość
oferowanych kierunków.
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Tu: Rodzina, znajomi, autorytety, media, rząd, etc.
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edukacji pod względem

Stan ten zaczął ulegać przemianom po 1990 roku w wyniku których to przemian, z
czasem doszło do dewaluacji jakości i wartości dyplomów. Poglądy związane z
istotnością kształcenia wyższego funkcjonowały dalej ale zaczęły ścierać się z
rzeczywistością w której rynek weryfikował wartość dyplomu. Prawdopodobnym
skutkiem ubocznym tego procesu stał się dysonans poznawczy dotykający absolwentów
uczelni wyższych, ich rodzin a także pracodawców.
Co za tym idzie nastąpić musiało wyparcie faktów sugerujących znikomą wartość
studiów wyższych. Dodatkowo odrzucenie to poparte było przeświadczeniem, że brak
dyplomu ukończenia uczelni może prowadzić do wykluczenia zawodowego. Opinia
większości miała zatem olbrzymią siłę oddziaływania skutecznie kierując absolwentów
szkół średnich ku uczelniom wyższym. Dodatkowo nie upraszał sprawy fakt pojawienia
się zapowiedzi likwidacji szkół zawodowych152 i możliwości unikania obowiązku
służby wojskowej.
Jednak wraz z upływem czasu, coraz więcej osób zaczęło interesować się nie opinią
lecz faktami. Te zaś brutalnie dowodziły, że wysokie nakłady ponoszone w celu
zdobycia dyplomu uczelni nie gwarantują satysfakcji tak finansowej jak i pewności
zatrudnienia. Wzrost bezrobocia, związany z recesją wywołaną ogólnoświatowym
kryzysem gospodarczym w 2008 roku, był prawdopodobnie momentem zwrotnym153.
Od tego momentu rozczarowanie wyższym wykształceniem znacznie przybrało na sile,
a spadający od 2009 roku popyt na usługi świadczone przez uczelnie wyższe, wstrzymał
co ambitniejsze inwestycje na tym polu.
Zwrot uczelni w kierunku poprawy jakości kształcenia, mógł być postrzegany, głównie
przez właścicieli placówek prywatnych, jako działanie co prawda przyszłościowe ale
już zbyt późne a zatem stosunkowo ryzykowne. Nie wiadomo było czy, przy trendzie
wskazującym na spadek popytu i niż demograficzny uczelnia, która wprowadzi zmiany
projakościowe, zostanie w porę zauważona i doceniona, w wyniku czego uniknie
finansowych problemów.
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Które po pewnym czasie przestały być jedynie zapowiedzią a stały się faktem. Zob.: R. Grzejszczak,
Szkolnictwo wyższe a rynek pracy http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_41.pdf. s.488.
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Można to zaobserwować na rysunku 3 s. 58 niniejszej pracy, według danych z GUS, pierwszym
rokiem ogólnego spadku popytu jest rok 2009.
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Dysonans poznawczy, zdaniem autora niniejszej pracy. występuje także w chwili
obecnej i dotyczy poszukiwanych rozwiązań problemów, które nagromadziły się w
sektorze szkolnictwa wyższego i jego beneficjentów.
Prawdopodobny rezultat tych poszukiwań, może dotknąć systemu gospodarczego. Aby
uzasadnić powyższe założenie, zgodnie z definicją dysonansu poznawczego,
zbudowano następującą hipotezę:
Jeżeli obecny system gospodarczy uznawany będzie jako kapitalistyczny i
wolnorynkowy przez większość a niezadowalające efekty jego działań jako naturalny
rezultat przyjęcia tegoż systemu, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia próby jego negacji i odrzucenia. Należy tu nadmienić, że owe próby
uzasadnione będą chęcią wprowadzenia zmian na lepsze lub powrotu do starego
systemu państwowego, który w kwestii jakości edukacji wg obiegowej opinii sprawdził
się lepiej. Wymagająca wysiłku i zaakceptowania faktów, dogłębna analiza przyczyn
obecnego stanu i sprawdzenia przesłanek na temat rodzaju systemu gospodarczego,
który w rzeczywistości współodpowiada za ten stan, może nie nastąpić. W wyniku zaś
odziaływania dyskomfortu psychicznego i chęci szybkiego się go pozbycia, obrane
może zostać rozwiązanie polegające na udzieleniu prostej odpowiedzi wskazującej,
jakoby prywatyzacja szkolnictwa wyższego była źródłem problemu. Znacznie łatwiej
bowiem jest oskarżyć stosunkowo nowy system, nawet nie do końca go rozumiejąc, o
brak efektywności, niż zrozumieć, że działa on w dużej mierze w odpowiedzi na
generowany na rynku popyt i regulacje. Ludzkie działania nie zawsze są racjonalne, fakt
ten znacznie ciężej jest zaaprobować niż przekreślić prawdę, że najefektywniejszym
systemem gospodarczym sprzyjającym bogaceniu się jednostek jest wolny rynek.
W związku z powyższym należałoby zaakceptować niezaprzeczalne dowody
wskazujące na to, że interwencjonizm państwowy i rynek mieszany, leżą u podstaw
niskiego poziomu kształcenia wraz z wyborami indywidualnymi poszczególnych
jednostek funkcjonujących w omawianym sektorze uczelni wyższych. Stawiane tu
oskarżenie tym ciężej jest zaaprobować, że przesłanki na których je oparto dotyczą osób
lub organów, co do których domniemywa się wysoką sprawność intelektualną i wiedzę.
To z kolei może wpływać na oczekiwanie niskiego ryzyka wystąpienia błędu w
wyborach i decyzjach przez nie podejmowanych. Brutalna weryfikacja rynkowa po raz
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kolejny wywołać może stan dyskomfortu i zainicjuje poszukiwanie przyczyn oraz
sposobów uniknięcia problemów w tych obszarach rozwiązań, które nie poddają
osobistych opinii pod wątpliwości. Proces ten może odbyć się, nawet kosztem
odrzucenia jasnych przesłanek i niezbitych dowodów.
Z powyższego zaś wynika, że analiza obecnego stanu szkolnictwa wyższego i
poszukiwanie rozwiązań wymaga zaakceptowania następujących faktów:

1. Kapitalizm w warunkach wolnorynkowych jest najefektywniejszym
gospodarczo systemem sprzyjającym bogaceniu się społeczeństwa;
2. Wolność gospodarcza i poszanowanie prawa własności są nierozerwalnie
związane z punktem 1, jako czynniki niezbędne do jego prawidłowego
funkcjonowania;
3. Niezależnie

od

funkcjonującego

systemu

społeczno-gospodarczo-

kulturalnego, na rynku występują jednostki podejmujące decyzje racjonalne
i nieracjonalne;
4. Weryfikacja skali nieracjonalnych decyzji na rynku i wskazanie właściwego
kierunku rozwiązań mogą być realizowane przez państwo ale wynikać
muszą z dobrowolnego wyboru uczestników wymiany handlowej, nie zaś
odgórnego przymusu, ten jest dopuszczalny jedynie wówczas, gdy nie
istnieje alternatywne skuteczne rozwiązanie a szkody wynikające z braku
interwencji zagrażają interesom osób, które z procesem podejmowania
decyzji nieracjonalnej nie miały nic wspólnego;
5. Obecne rozwiązania mające swe źródło w interwencjonizmie dowodzą jego
wysokiej niesprawności na polu gospodarczym;
6. Interwencjonizm

państwowy

może

nie

tylko

zwiększyć

prawdopodobieństwo podjęcia przez jednostkę decyzji nieracjonalnych lub
nieetycznych ale także podobne działania na niej wymuszać;
7. Osoby odpowiadające za regulacje ustawowe mogą podejmować decyzje
nieracjonalne lub nieetyczne.
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Na zakończenie postanowiono wrócić do konieczności rządowej interwencji na
polu aktywizacji edukacyjnej, osób posiadających średnie wykształcenie, przez pryzmat
jeszcze jednego zagrożenia.
Autor na początku wyżej wymienionego wątku zawartego podrozdziale 3.1 niniejszej
pracy, zwraca uwagę na istotny wpływ poczucia umiejscowienia kontroli, atrybucji
sukcesu i porażki oraz postrzegania przez jednostkę otaczającego ją świata, na
podejmowanie przez nią ryzyka. Zanim jednak zagrożenie z tego faktu płynące zostanie
uzasadnione, postanowiono nieco uporządkować terminologię inwestycji jako takiej a
dokładniej sprecyzować pojęcia i założenia, którymi w dalszej części pracy jej autor
będzie się posługiwał a które wywodzą się z terminologii, dotyczącej rynków
kapitałowych154.
1. Inwestycja - Każda inwestycja w założeniu ma prowadzić do wymiernych
korzyści przesuniętych w czasie;
2. Ryzyko – to możliwość zaistnienia mniejszych lub większych rezultatów
końcowych od wstępnie przyjętych, przy jednocześnie występującej
możliwości

oszacowania

rozkładu

szans

wystąpienia

rozbieżności,

względem oczekiwanych wyników;
3. Niepewność – Wiąże się z brakiem możliwości obliczenia lub oszacowania
rozkładu szans dla wystąpienia odchyleń w odniesieniu do oczekiwanych
rezultatów;
4. Zarządzanie ryzykiem – Proces zarządzania przedsięwzięciem opierający się
na ciągłej i zmiennej w czasie, diagnostyce ryzyka i niepewności W wyniku
ciągłego monitorowania przebiegu procesu inwestycji i płynących w jej
kierunku zagrożeń, możliwe jest podejmowanie względem nich działań
prewencyjnych, celem osiągnięcia jak najwyższego zwrotu poczynionych
nakładów.
Zatem ryzyko w potocznym słowa tego znaczeniu, to ogólna szansa na
pojawienie się szkody lub porażki. Przy czym zawierają się w niej, objaśnione
wcześniej, niepewność oraz ryzyko, występujące w rozumieniu, przynajmniej
154

Zob.: Ryzyko inwestycyjne, Encyklopedia zarządzania
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko_inwestycyjne, (28.06.2014).
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zbliżonym, do odnoszącego się do rynków kapitałowych. Oddzielenie zaś ryzyka i
niepewności ma kluczowe znaczenie dla prób szacowania stopy zwrotu z inwestycji.
W opinii publicznej, absolwent szkoły średniej podejmujący decyzję o dalszej
edukacji ,argumentuje ją przede wszystkim chęcią: zwiększenia swojej atrakcyjności na
rynku zatrudnienia, poprawy statusu materialnego i społecznego lub przeczekania do
„lepszych czasów”155. W procesie decyzyjnym z kolei, rzadko jednak brane jest pod
uwagę ryzyko nieziszczenia się, pokładanych w wyższym wykształceniu nadziei. Siła z
jaką oddziałuje na młodych ludzi panująca w społeczeństwie stereotypizacja poglądów
na temat wyższego wykształcenia oraz dysonans poznawczy u którego podstaw leży
wyparcie, (sprowadzając całość do dokonywania oceny faktów oraz efektów własnych
decyzji, w zgodzie z dotychczasową argumentacją dotyczącą podejmowanych
wyborów), skutkuje zbyt dużą ufnością kolejnych potencjalnych klientów uczelni
wyższych. Ufność ta opiera się na nieobiektywnej ocenie płynącej od absolwentów
uczelni wyższych, dowodzących na skutek wyparcia wysokiej skuteczności edukacji i
jej niezbędności dla osiągnięcia oczekiwanych korzyści.
Istnieje tu także zagrożenie wynikające z błędnej generalizacji czy też
występowania tzw. fałszywej zgodności lub wyjątkowości. Efekt fałszywej zgodności
lub wyjątkowości opierać się może, w przypadku edukacji, na poszukiwaniu
potwierdzenia dla osobistego poglądu, na temat wartości własnego dyplomu, za pomocą
zawyżania lub pomniejszania stopnia pokrywania się naszej w tym zakresie oceny z
oceną innych osób.
Pomijając jednak ostatni aspekt należałoby zastanowić się do czego prowadzić
może permanentne nieosiąganie założonych celów w przypadku braku możliwości
wpływu na bieg wydarzeń. Innymi słowy, co dzieje się w przypadku nie osiągnięcia
założonego, celu (do którego ma prowadzić edukacja wyższa). Przy czym zakłada się,
że celem tym jest zwiększenie statusu społecznego i/lub materialnego oraz
atrakcyjności na rynku zatrudnienia.
Zaznaczyć należy również, że w takim przypadku, edukacja zarówno na poziomie
szkoły podstawowej jak i średniej, uznana została przez potencjalnego studenta jako
155

Zob.: CBOS, Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem?, BS/92/2013, Warszawa 2013,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_092_13.PDF ( 03.06.2014).
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niewystarczająca. Tym samym możemy domniemywać, że jej ukończenie również nie
jest postrzegane jako sukces w kontekście zatrudnienia, pożądanych zarobków,
wykonywanej pracy czy statusu społecznego. Zakłada się jednak, że edukacja na
poziomie szkół podstawowej i średniej nie jest celem samym w sobie lecz ma
prowadzić do prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie oraz sferze
zawodowej. Nie osiągniecie w tym zakresie sukcesu stanowi porażkę tak systemu
edukacji jak jej beneficjenta.
Badania nad wyuczoną bezradnością wskazały jasno na silną korelacje
występującą między poczuciem umiejscowienia kontroli a częstotliwością odnoszenia
sukcesów. Skoro zatem jednostka ufająca własnym zdolnościom a więc dysponująca
silnym poczuciem sprawstwa, znacznie lepiej radzi sobie z wyzwaniami i problemami,
należałoby rozpatrzyć jakie warunki muszą być spełnione aby stan ów u jednostki nie
uległ zakłóceniom. Zagrożeniem jest tutaj sposób wyjaśniania niepowodzeń, który w
dużej mierze może zależeć tak od stereotypizacji wewnątrzspołecznej, jak i
doświadczeń jednostki, wykluczających jej kontrolę nad przebiegiem powtarzających
się zdarzeń156, prowadzących w ostatecznym rozrachunku do bezradności wyuczonej.
Tym samym, pomniejszanie odgórnej ingerencji w funkcjonowanie jednostki, sprzyja
poczuciu jej sprawstwa. Przebieg omawianego procesu prowadzącego do bezradności
wyuczonej przedstawiono na rysunku 17.
Nadmienić należy, że istnieje możliwość, (zwłaszcza w gospodarkach pierwotnie
funkcjonujących jako kolektywne, gdzie brakuje kultu indywidualizmu) występowania
zjawiska zbiorowego poczucia sprawstwa157. Sprzyja ono wzrostowi indywidualnego
poczucia bezradności wyuczonej wewnątrz społeczeństwa oraz tworzeniu się wewnątrz
jego struktur społecznych, silnych grup interesu, np. związków zawodowych,
potrafiących osiągać cele będące poza zasięgiem jednostki.

156

Por.: W. G. Stephan. i C. W. Stephan, Stereotypy, [w:] Wywieranie wpływu… s.15-45; D. G. Myers,
Sądy i przekonania społeczne, [w:] Psychologia… s. 67-69 i 92-150.
157
Zob.: D. G. Myers, Sądy i przekonania społeczne, [w:] Psychologia… s. 69-71.
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Rysunek 17. Proces poznawczy prowadzący do bezradności wyuczonej

Negatywnie
odczuwane zdarzenia,
(będące poza kontrolą
jednostki lub błędnie
jako takie przez nia
postrzegane)

Dostrzeżenie lub
przeświadczenie o
braku kontroli
nad
wystepującymi
zdarzeniami
Bezradność
Wyuczona

Źródło: Opracowanie własne na podstawie, definicji wyuczonej bezradności Zob.: D. G. Myers,
Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań, 2003, s. 67-69 oraz wniosków własnych dotyczących
stereotypizacji, Por.: W. G. Stephan i C. W. Stephan, Stereotypy, [w:] Wywieranie wpływu przez grupy Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 2007, s.15-45.

Opłacanie wyższego kształcenia ze środków publicznych, które nie zapewni
oczekiwanego przez jednostkę awansu społecznego wiąże się z odczuciem kolejnej
porażki w tej materii i może trwale zmienić poczucie sprawstwa. Ponadto rozwiązanie
to nie jest także w stanie pomóc jednostce w procesie prowadzącym do zwiększenia jej
ufności we własne siły a więc osiągania pełnej samodzielności, gdyż w ukończeniu
edukacji finansowo pomaga jej państwo.
Kolejnym istotnym argumentem dla zniesienia obecnego systemu opłat jest
odwołanie się do perspektywy poznania. Mianowicie oferowanie studiów opłacanych z
pieniędzy podatnika, dużej grupie absolwentów szkół średnich celem ich aktywizacji
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edukacyjnej,

wiąże

się

z

ryzykiem

wystąpienia

tzw.

efektu

nadmiernego

uzasadnienia158. Efekt ów ma miejsce, gdy w wyniku występowania jednocześnie
bodźców zewnętrznych (np. opłaty po stronie państwa) i wewnętrznych (np. przyszłe
zarobki), jako motywatorów postępowania, zanikowi ulegają bodźce wewnętrzne,
doprowadzając tym samym do zachowań zewnątrzsterownych jednostki w przyszłości.
Proces ten może mieć także swe źródło w wybieraniu między nagrodą teraźniejszą a
odroczoną w czasie. Bez znaczenia w tym przypadku jest także status materialny
jednostki jeśli państwo nie tylko nie pomaga jednostce o niskim statusie społecznoekonomicznym ale także jest w stanie zaszkodzić jej dalszemu działaniu.
Podsumowując, skoro kształcenie ma na celu, m.in. zwiększenie atrakcyjności
absolwenta uczelni na rynku pracy lub takie też są oczekiwania zarówno absolwentów
jak i pracodawców, to wydaje się być ważnym odpowiedzenie sobie na pytanie: Czy o
zatrudnieniu w większym stopniu decyduje podaż czy popyt? Odpowiadając na to
pytanie w kontekście, kształcenia publicznego i prywatnego, bez znaczenia jest źródło
finansowania a istotnym elementem fakt, że podaż uczelni wyższych powinna być
warunkowana głownie popytem, uwarunkowanym właśnie indywidualną potrzebą
wzrostu atrakcyjności na rynku pracy. Zgodnie z badaniem ankietowym rynku
zatrudnienia z 2013 roku, zleconym Instytutowi Ekonomicznemu przez Narodowy
Bank Polski, w obecnych warunkach gospodarczych tworzenie nowych miejsc pracy
związane jest ściśle z wielkością popytu159. Sugeruje to tym samym, że główną
przyczyną podejmowania rozwoju oraz kształcenia wyższego, jest chęć zdobycia
umiejętności i wiedzy niezbędnych, aplikującym na studia absolwentom szkół średnich,
do podjęcia pracy na stanowiskach już oferowanych przez pracodawców. Wnioskować
także można, że przysposobienie do pracy na poziomie szkoły średniej jest
niewystarczające.
Dowód ten wskazuje także, że w przypadku istnienia jedynie uczelni prywatnych
występowałaby wymuszona ekonomicznymi warunkami przetrwania, konieczność
dostosowania oferty do potrzeb rynku zatrudnienia oraz klienta. Tymczasem
158

Autor odwołuje się tu do eksperymentu Tang, S.-H., Hall, V.C. (1995) w którym podzielono dzieci na
dwie grupy z czego jednej płacono za zabawę a drugiej nie. Dzieci, którym płacono za zabawę nie były
nią zainteresowane tak jak dzieci z drugiej grupy. Zob.: D. G. Myers, Psychologia…, s. 322.
159
Zob.: Instytut Ekonomiczny NBP, Raport 2013 - Badanie ankietowe rynku pracy,
http://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2013.pdf, ( 03.04.2014).
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występujący obecnie na rynku mieszanym państwowy dostawca, psując rynek od
środka z różnych przyczyn, generuje kształcenie, którego jakość i/lub kierunki w wielu
przypadkach nie mają wiele wspólnego z oczekiwaniami pracodawców. Forma
finansowania zaś owego dostawcy, wraz z przepisami regulującymi szkolnictwo wyższe
ogółem, czyni z niego kombinat determinujący zasady funkcjonowania tej części rynku.
Tym samym władzą na której barkach spoczywa odpowiedzialność, za obecny stan
szkolnictwa wyższego i osiągane przez niego efekty, jest nie klient i nie dostawca
edukacji a rząd podtrzymujący tezę zasadności utrzymania obecnych rozwiązań w
zakresie edukacji.
Przedstawione z punktu widzenia motywacji argumenty, poddają pod
wątpliwość, dowodzenie dla którego wytłumaczalne byłoby, finansowanie państwowe
kształcenia wyższego a zwłaszcza istnienie placówek państwowych finansowanych z
pieniędzy publicznych. Dążenie do zaspokojenia własnych pragnień jest natomiast
wystarczająco silnym bodźcem do angażowania w ten proces środków prywatnych.
Jedynym

dopuszczalnym

działaniem

ze

strony

państwa

jest

stworzenie

standaryzowanych, nieprzymusowych egzaminów, weryfikujących sprawność i jakość
przekazywanej wiedzy na uczelniach prywatnych.

3.2. Wykształcenie a zatrudnienie
Kolejnym zagadnieniem, które wydaje się być istotne, są motywacje
pracodawców odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy generujące popyt na
konkretny rodzaj pracowników. Przy czym zakłada się, że zwiększanie zatrudnienia w
sektorze prywatnym i publicznym, z racji różnic w sposobach finansowania, mogą mieć
różne w tym zakresie uwarunkowania.
Decyzję o utworzeniu nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie prywatnym
podejmuje się, w warunkach rynkowych, jedynie wówczas, gdy przewidywana korzyść
z podjęcia tej decyzji wynikająca, przekracza niezbędne koszty ponoszone przez
przedsiębiorcę (zarówno w momencie rekrutacji, jak i wynikające z samego
zatrudnienia). Możliwość owego porównania daje przedstawione poniżej równanie
numer 1.
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Równanie 1. Stosunek korzyści wynikających z utworzenia nowego stanowiska pracy do
kosztów jego utworzenia i utrzymania

𝑊 ∗ 𝑇 + 𝑃𝑤 + 𝑊𝑠𝑝 + 𝐾𝑟 < 𝑃𝑠 ∗ 𝑇
gdzie:
𝑊 – Wynagrodzenie nowozatrudnionego pracownika;
𝑇 – Przewidywany czas zatrudnienia pracownika;
𝑃𝑤 – Pochodne wynagrodzenia związane bezpośrednio z nowozatrudnionym
pracownikiem;
𝑊𝑠𝑝 – Wyposarzenie stanowiska pracy niezbędne dla nowozatrudnionego
pracownika;
𝐾𝑟 – Całkowite koszty rekrutacji związane ze znalezieniem nowego
pracownika;
𝑃𝑠 – Przewidywany przychód wynikający ze sprzedaży dóbr/usług
wytworzonych przez nowozatrudnionego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w części pierwszej - Tworzenie miejsc
pracy

według

Raportu

z

badania

ankietowego

rynku

pracy,

Zob.: http://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2013.pdf, (03.03.2014).

Zgodnie z powyższym wzrost popytu na produkty lub usługi generowane przez
przedsiębiorstwa wywiera istotną presję na zatrudnienie, gdy nie istnieją alternatywne
tańsze możliwości zwiększenia mocy wytwórczych lub podwyższenia jakości
świadczonych usług. Wyjątkiem od reguły, według której przy wzroście popytu nie
nastąpi wzrost zatrudnienia może być sytuacja w której popyt na usługi lub produkty
przedsiębiorstwa rośnie szybciej niż jego produktywność (specjalizacja)160.
W przypadku sektora publicznego, należy zauważyć że przykłada on
zdecydowanie mniejsza wagę do opłacalności przedsięwzięć, którymi się zajmuje. W
160

Zob.: Instytut Ekonomiczny NBP, Raport 2013 http://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2013.pdf, ( 03.04.2014).
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Badanie

ankietowe

rynku

pracy,

takim przypadku podany powyżej stosunek korzyści wynikających z wygenerowania
nowego stanowiska pracy, może dawać rezultat niższy od kosztów jego utworzenia a
także utrzymania.
Wracając jednak do zagadnienia związanego z generowaniem przez
pracodawców popytu na określony rodzaj pracownika, można zakładać że przynajmniej
część prywatna rynku odnosząca się do zatrudnienia związana jest z rachunkiem
zysków i strat. Tym samym największe zapotrzebowanie na pracę będą generowały te
przedsiębiorstwa prywatne, które szacując korzyści z nowozatrudnionego pracownika,
podejmowały będą stosunkowo niewielkie ryzyko, wynikające ze zwiększonych w
wyniku tworzenia stanowiska pracy kosztów i przewidywanych na ich pokrycie
nakładów. Stan taki jest możliwy natomiast, głównie w odniesieniu do pracownika,
którego praca jest nastawiona nie na innowacje a na pracę odtwórczą. Ta z kolei, choć
mniej płatna, często związana jest z konkretną specjalizacją.
Dysponowanie przez pracownika elastycznością w kwestii wykonywanej pracy ma
wpływ tak na poczucie bezpieczeństwa jak i zatrudnienie. W tym kontekście poczucie
bezpieczeństwa to specyficzny rodzaj luksusu, nie trudno sobie bowiem wyobrazić, że
osoba posiadająca specjalizację spawacza i na przykład. mechanika samochodowego
będzie miała znacznie większe szanse na rynku pracy niż jednostka dysponująca jedynie
jedną z wymienionych powyżej specjalizacji. Przy czym należy zaznaczyć, że wybór
owych specjalizacji oraz ich odpłatność powinny leżeć nie po stronie państwa lecz po
stronie prywatnej. Wynika to z faktu, że podstawowy problem niedopasowania rozwoju
do potrzeb rynku dotyczy zatrudnienia głównie w firmach prywatnych a także wolności
wyboru jednostki.
Idealizując, owa specjalizacja przez wzgląd na skalę potrzeb rynku, powinna być
osiągana niskim kosztem w relatywnie krótkim czasie i z dużą skutecznością, co
sprowadza ją raczej do szkolenia lub szkoły zawodowej. Można zatem domniemywać,
że wymóg obszerniejszego zakresu wiedzy lub umiejętności spoczywa na szkołach
wyższych.
Specyfika dostarczania produktu/usługi wysokiej jakości będącego w
niedoborze wobec oczekiwań rynkowych wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami
wytworzenia. Z kolei większe nakłady finansowe, w warunkach rynkowych
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odzwierciedlane przez cenę, najczęściej łączą się ograniczonym zainteresowaniem w
kwestii dostarczania produktu/usługi w obawie przed ryzykiem zbyt małego popytu.
Rachunek

ekonomiczny

natomiast

zobowiązuje

dostawców

do

konieczności

dopasowania cen za ów produkt/usługę do ponoszonych kosztów, tak by ich
dostarczanie nie tylko nie generowało strat ale także przynosiło oczekiwane zyski.
Wykształcenie wyższe, które z kolei jest produktem końcowym, dostarczanym
absolwentowi szkoły średniej przez uczelnie wyższą, w przypadku swej unikatowości
(wynikającej z ograniczonej dostępności, wysokiej jakości, charakterystyki oraz
kierunku wiedzy pożądanej na rynku), ma istotny wpływ na atrakcyjność absolwenta
szkoły wyższej oraz uzyskiwane przez niego wynagrodzenie za wykonywaną przez
niego pracę. Obecnie jednak, niska jakość, nadmiarowość niektórych kierunków i
wysoka dostępność (będąca wynikiem m.in. dwóch pierwszych czynników) edukacji
wyższej, wywołała lawinowy wzrost liczby absolwentów szkół wyższych, który
przekroczył zapotrzebowanie rynku na ich wiedzę. Diagnoza ta wydaje się być trafną,
nawet jeśli uznalibyśmy kierunki kształcenia i jego jakość jako wystarczające w
momencie prywatyzacji szkolnictwa wyższego a stan obecny jako wynik utrzymania
panujących w tamtym czasie standardów. Wyjątkiem mogą tu być uczelnie typu
technicznego cieszące się mniejszym zainteresowaniem ale również mniej dostępne
(głównym dostawcą jest państwo).
W nawiązaniu do powyższego, można również zakładać, że istnieje ścisłe przełożenie
między płacami, których spodziewali się w przyszłości absolwenci szkół średnich
wstępujący w progi uczelni a odpowiedzią rynku na zbyt dużą podaż określonego
rodzaju pracownika, w relacji do ograniczonego popytu na jego pracę. Kolizja między
oczekiwaniami płacowymi a realiami, wynika głównie z faktu występowania tej
płaszczyźnie ujemnej lub zerowej stopy zwrotu z inwestycji, będącej nie tylko efektem
niskiej jakości kształcenia i niedostosowania oferty uczelni do potrzeb rynkowych lecz
także skutkiem przesycenia rynkowego absolwentami wykształconymi w identyczny
sposób i o tym samym lub zbliżonym kierunku.
Innymi słowy, czas, wysiłek oraz środki poświęcone na kształcenie wyższe nie dają w
perspektywie krótkookresowej, akceptowalnej nagrody w oczach absolwenta uczelni
wyższej. Ponadto upływ czasu dewaluuje zarówno stan wiedzy jak i jej wartość na
rynku, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia oczekiwanej nagrody. Skutkuje
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to przy jednoczesnym braku początkowej specjalizacji, wynikającej z procesu
kształcenia (ukończone technikum lub liceum), koniecznością pracy z niskie
wynagrodzenie lub brakiem zatrudnienia. Te czynniki z kolei mogą dostarczać bodźców
wywołujących u absolwenta uczelni wyższej, stan frustracji i wycofanie się z ambitnych
planów na rzecz zaspokojenia potrzeb podstawowych. Innymi słowy ów absolwent
zostaje postawiony przed koniecznością podjęcia pracy w której nabyte w procesie
edukacji wyższej kwalifikacje, nie są doceniane lub są całkowicie zbędne.
Skalę narastającego problemu związanego z nadmiarowością podaży
absolwentów szkół wyższych względem popytu na ich usługi na rynku pracy przy
dotychczasowym poziomie jakości tych usług, częściowo obrazują wykresy
przedstawiający wskaźnik skolaryzacji społeczeństwa dla lat 2002 i 2011 przedstawione
kolejno na rysunkach 18 i 19. Porównując oba wykresy możemy zauważyć około161 7%
wzrost ilości osób posiadających wyższe wykształcenie względem pozostałej części
społeczeństwa. Tym samym możemy domniemywać, że na rynku zatrudnienia,
wzajemna konkurencja ze strony jednostek posiadających dyplom ukończenia szkoły
wyższej, znacząco wzrosła.

161

Dane zostały zaokrąglone.
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Rysunek 18. Rozkład procentowy poziomu wykształcenia wśród ludności faktycznie zamieszkałej na terenie Polski w wieku 13 lat i więcej w
roku 2002
Wykształcenie wyższe (3,2 mln)

2%
4%

10%

Wykształcenie średnie i policealne (10,2
mln)

30%
31%

Wykształcenie zasadnicze zawodowe (7,5
mln)
Wykształcenie podstawowe ukończone
(9,7 mln)

23%

Wykształcenie podstawowe nieukończone
i bez wykształcenia szkolnego (1,2 mln)
Nieustalono (0,6 mln)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaokrąglonych danych liczbowych GUS za: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań za rok 2011

.
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Rysunek 19. Rozkład procentowy poziomu wykształcenia wśród ludności faktycznie zamieszkałej na terenie Polski w wieku 13 lat i więcej w
roku 2011

Wykształcenie wyższe (5,6 mln)
1%
5%

Wykształcenie średnie i policealne (10,5 mln)

17%

24%

Wykształcenie zasadnicze zawodowe (7,2 mln)

31%

Wykształcenie podstawowe ukończone i
gimnazjalne (8 mln)

22%

Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego (0,5 mln)

Nieustalono (1,7 mln)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaokrąglonych danych liczbowych GUS za: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań za rok 2011
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Dla lepszego zobrazowania istotności wzrostu konkurencji na rynku zatrudnienia
przyjęto uproszczoną wersję tegoż rynku i brak możliwości migracji do i z RP. Wzrost
ilości osób posiadających wyższe wykształcenie na przestrzeni 9 lat wynosi:
𝐴−𝐵 =𝐶
gdzie:
𝐴 – Ilość osób posiadających wyższe wykształcenie w 2011 roku (5,6 mln);
𝐵 – Ilość osób posiadających wyższe wykształcenie w 2002 roku (3,2 mln);
𝐶 – Ilość osób które zdobyły wyższe wykształcenie w okresie między spisem
ludności wykonanym w roku 2002 a spisem w roku 2011 (w mln)
5,6 − 3,2 = 2,4
Ogólna konkurencja na takim hipotetycznym rynku zatrudnienia występująca
między posiadaczami dyplomu uczelni wyższej, wzrosła o około 2,4 mln osób (dotyczy
tylko tych miejsc pracy w których istotny jest sam fakt posiadania dyplomu, bez
uwzględnienia kierunku kształcenia, jego jakości i innych czynników mogących mieć
znaczenie dla pracodawców). Wynik ten nie uwzględnia osób posiadających wyższe
wykształcenie które w międzyczasie opuściły lub zasiliły granice RP.
𝑋∗𝐵 =𝐶
𝑋 – Hipotetyczna procentowa wielkość o którą wzrosła konkurencja na rynku
pracy pośród wszystkich posiadaczy dyplomu ukończenia szkoły wyższej
– wartość uśredniona, uwzględniająca jedynie fakt posiadania dyplomu
jako argument prowadzący do zatrudnienia. Tym samym podkreśla się, że
wskaźnik ten nie uwzględnia takich zmiennych jak: migracje ludności,
różnice terytorialne, kierunkowe czy jakościowe, wielkość podaży i
popytu oraz szeregu innych zmiennych mających w warunkach mniej lub
bardziej rynkowych istotne znaczenie.
𝑋 ∗ 3,2 = 2,4
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𝑋 = 2,4 ÷ 3,2
𝑋 ≅ 0,75
𝑋≅

75
∗ 1001 %
1
100
𝑋 ≅ 75%

Z powyższych obliczeń wynika, że konkurencja na rynku zatrudnienia dla posiadaczy
dyplomu uczelni wyższej w latach 2002-2011 przy zamkniętych granicach i bez
uwzględnienia innych zmiennych wzrosłaby w przybliżeniu o 75%.
Należy tu jednak nadmienić, że wartość ta nawet dla tego przykładu nie obrazuje w
pełni dewaluacji kształcenia wyższego a jedynie może wskazać ogólny obraz bazujący
na statystyce. Jak wcześniej podkreślono nie uwzględnia ona na przykład. różnic w
obieranych kierunkach. I tak, dla absolwentów studiów o kierunkach technicznych
wartość ta może być dużo niższa, niż w przypadku osób kończących kierunki
humanistyczne dla których z kolei owa wartość może wynosić znacznie więcej.
Kolejnym aspektem, który wydaje się być szczególnie istotny, tak dla
omawianej we wcześniejszej części pracy motywacji, którą kieruje się absolwent szkoły
średniej, jak i dla zagadnienia dotyczącego zatrudnienia, jest analiza udziału w
zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych dla poszczególnych sektorów własności.
Mimo braku pełnych danych liczbowych w urzędach statystycznych i ograniczonej
możliwości śledzenia losów studenta w wyniku działania ustawy o ochronie danych
osobowych, postanowiono oprzeć założenia o dane cząstkowe występujące w pracach
niektórych badaczy rynku zatrudnienia i edukacji.
Zdecydowano na wstępie porównać atrakcyjność obu sektorów dla osób
szukających zatrudnienia i będących absolwentami uczelni wyższych. Założono, że
skala zainteresowania poszczególnymi sektorami, wiąże się z oferowanymi płacami,
przywilejami a formą zatrudnienia i odczuwanym bezpieczeństwem związanym z
zapewnieniem ciągłości zapotrzebowania na usługi zatrudnionego pracownika. Jako
źródło podstawowych danych, wybrano roczniki statystyczne publikowane na stronie
GUS.
Według pozyskanych danych, sektor publiczny na dzień 31 grudnia 2012 roku
zatrudnia na koszt podatnika ponad 3,4 mln osób, co przy ogóle zatrudnionych
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wynoszącym 14,2 mln stanowi w przybliżeniu 23,9% wszystkich zatrudnionych (wraz z
osobami pracującymi na własny rachunek, wliczając właścicieli gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie a także osoby wykonujące pracę nakładczą oraz
agentów)162. Tak więc sektor, ten choć może nie jest głównym pracodawcą na rynku
zatrudnienia przez wzgląd na jego wielkość może być rozpatrywany co najmniej jako
istotna alternatywa.
Za tym samym źródłem danych, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto
pracowników sektora publicznego w roku 2012, wynosiło 4073 złote, co na tle
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym wynoszącego około 3277 wypada o
około 24,3% lepiej163. Warto zaznaczyć, że porównywane kwoty nie są związane z
wykształceniem. Ponadto, w tym miejscu można pokusić się o zastosowanie analogii do
motywowania pracownika przy pomocy premii finansowej. Jeżeli przyjmiemy za J.
Marciniakiem, że premia jest odczuwalna dla pracownika gdy wynosi między 15 - 20%
jego miesięcznego wynagrodzenia, i stanowi ona wówczas wystarczający bodziec
motywacyjny do ukierunkowywania przez niego wysiłków w celu zdobycia tejże
nagrody164, to wynagrodzenie pracownika sektora publicznego także będzie postrzegane
jako wystarczająco atrakcyjne, by ubiegać się o jego stanowisko i podejmować trud
związany z ewentualnym wymogiem co do kształcenia.
Ponad wymienionymi powyżej czynnikami, nieobojętnymi dla szukających
zatrudnienia są te cechy biurokracji, które autor niniejszej pracy wskazywał w rozdziale
II, jako dysfunkcyjne dla realizacji celów organizacji165. Parafrazując:
1. Brak kompetencji, kreatywności i zdolności rozwiązywania problemów
można ukrywać poprzez sztywne trzymanie się przepisów;
2. Mniejsza odpowiedzialność za popełnione błędy lub całkowity jej brak w
porównaniu z sektorem prywatnym jest czynnikiem atrakcyjnym dla osób
przejawiających lęk przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami
płynącymi z działań leżących w zakresie ich obowiązków pracy, których to,
dużo trudniej byłoby im uniknąć w sektorze prywatnym. Przykładem może
być choćby fakt, nikłego odczuwania związku między własną pracą a
162

Zob.: GUS, Rocznik statystyczny, Warszawa 2012.
Tamże.
164
Zob.: J. Marciniak, Systemy premiowe, http://www.lgrant.com/systemy-premiowe-3, (28.06.2014).
165
s.66-68, niniejszej pracy.
163
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koniecznością wypracowania zysku. Pominięcie tej kwestii w sektorze
prywatnym mogłoby prowadzić do utraty pracy lub nawet bankructwa całej
firmy. Precyzując można przyjąć, że sposób finansowania działalności
sektora publicznego jest bezsprzecznie dużo bardziej tolerancyjny dla
zachowań nieracjonalnych ekonomicznie.
3. Prestiż

społeczny

wynikający

z

funkcji

urzędnika

państwowego

przynależącego do grupy uprzywilejowanej, może mieć istotne znaczenie
przy wyborze sektora gospodarki do którego absolwent szkoły wyższej
aplikuje, przez wzgląd na potrzebę uznania166;
4. Ogólnie postrzegana znacznie większa pewność zatrudnienia. Autor
niniejszej pracy przyznaje, że patrząc od strony popytu, nawet jego
całkowity brak nie znaczy, że osoba zatrudniona w sektorze publicznym,
zwłaszcza urzędnik utraci swoje stanowisko pracy. Mniejsze powiązanie z
rachunkiem zysków i strat, mające swe źródło w sposobie finansowania,
pozwala z kolei, na nieakceptowalne na wolnym rynku zatrudnianie
kolejnych osób w wyniku spadku efektywności dotychczas zatrudnionych
pracowników przy jednoczesnym zachowaniu przez tych ostatnich
dotychczasowych posad.
5. Możliwość sztucznego generowania zapotrzebowania na własną pracę;
6. Dużo mniejsza presja do podnoszenia jakości usług lub wydajności pracy
niż ma to miejsce w sektorze własności prywatnej167 (interwencjonizm oraz
działanie w tym samym sektorze gospodarki na przykład edukacji,
podmiotów prywatnych i państwowych, może zakłócać lub utrudniać
działanie projakościowych i efektywnościowych procesów rynkowych);
7. Dużo bardziej stabilne środowisko zatrudnienia nie wymaga tak dużej dozy
elastyczności ze strony pracownika, jak w sektorze prywatnym. Przykładem
mogą tu być godziny pracy urzędów;
8. Możliwość sztucznego tworzenia lub mnożenia stanowisk pracy;

166

Por. Abraham Maslow, Hierarchia potrzeb, [w:] D.G. Myers, Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań, 2003,
s. 448.
167
Interwencjonizm oraz działanie w tym samym sektorze gospodarki (np.: edukacji), podmiotów
prywatnych i państwowych może zakłócać lub utrudniać działanie projakościowych i efektywnościowych
procesów rynkowych.
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9. Możliwości wykorzystania sytuacji kryzysowych do wzmacniania własnej
pozycji, podczas gdy w sektorze własności prywatnej ulegałaby ona
osłabieniu. Przykładem mogą być kolejki w urzędach, godziny otwarcia
placówek publicznych, długie okresy oczekiwania na rozpatrzenie
wniosków itp. itd. Działania te wynikają z możliwości wstępowania
nierynkowego podejścia do klienta i jego potrzeb. U źródła zaś takiego
stanu stoi argument przymusu, tak w kwestii opłacania usług świadczonych
przez państwo jak i konieczności ich „zakupu”;
10. W niektórych przypadkach możliwość tworzenia uprzywilejowanych
jednostek lub grup interesu na przykład bezrobotnych, których to przywileje
opłacane są, nie bezpośrednio przez samego urzędnika a przez
społeczeństwo.
Mimo powyższych argumentów autor niniejszej pracy przyznaje, że choć atrakcyjność
sektora publicznego jest ewidentna to faktem jest, że początkujący absolwent szkoły
wyższej nie może liczyć na większość z wymienionych składników zatrudnienia w tym
sektorze. Jednak obiegowa opinia, będąca efektem występowania faktycznych korzyści
lub generalizowania czy też stereotypizacji, może wzmacniać pragnienie pracy w
sektorze własności publicznej. Dowodzić tego zdaje się badanie przeprowadzone przez
ARC Rynek i Opinia168. Badając respondentów pod kątem ich wymarzonej pracy
założono identyczne zarobki dla każdej odpowiedzi. Umieszczony dalej rysunek 20
przedstawia rozkład pragnień próby badanej uwzględniającej powyższe założenia.
Analizując

odpowiedzi

respondentów

możemy

stwierdzić,

że

większym

zainteresowaniem cieszy się praca w sektorze publicznym (51-58% badanych). Tym
samym mniejsza część respondentów chciałaby przy wskazanych założeniach pracować
w sektorze prywatnym (49- 42% badanych). Rozbieżność wynika z grupy wskazującej
jako obszar zatrudnienia edukację lub służbę zdrowia. Obie usługi mogą być
dostarczane przez dostawców z obu sektorów stąd decyzja o zastosowaniu przedziałów
procentowych umożliwiających przypisanie tej grupy do obu sektorów.
168

Badanie zrealizowane przez instytut ARC Rynek i Opinia w dniach 19-22.03.2012 metodą CAWI na
internetowym panelu badawczym Epanel.pl, na reprezentatywnej pod względem wieku oraz miejsca
zamieszkania próbie osób dorosłych (próba N=1025) na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej Zob.:
Wymarzone miejsce pracy, http://www.arc.com.pl/wymarzone_miejsca_pracy-41999420-pl.html
(09.06.2014).
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Rysunek 20. Rozkład pragnień respondentów dotyczących miejsca zatrudnienia przy
uwzględnieniu założenia występowania identycznego wynagrodzenia za wykonywaną
pracę

Własna działalność gospodarcza
Administracja Państwowa
10%

Służby mundurowe

1%
8%

30%

Przedsiebiorsto Państwowe
Edukacja i Służba zdrowia
Inne

11%

Przedsiębiorstwo Prywatne

16%
24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania zrealizowanego przez instytut ARC Rynek i Opinia w
dniach 19-22.03.2012 metodą CAWI na internetowym panelu badawczym Epanel.pl, na reprezentatywnej
pod względem wieku oraz miejsca zamieszkania próbie osób dorosłych (próba N=1025) na zlecenie
Dziennika
Gazety
Prawnej
Zob.:
Wymarzone
miejsce
pracy,
http://www.arc.com.pl/wymarzone_miejsca_pracy-41999420-pl.html (09.06.2014).

Należy nadmienić, że już w 1939 roku Adam Heydel zwrócił uwagę na
przerost liczby absolwentów uczelni wyższych w stosunku do potrzeb rynku
krajowego169. Analogia, jaką autor niniejszej pracy dostrzega między problemami
ówczesnej Polski w kwestii zależności występujących pomiędzy wykształceniem a
zatrudnieniem, a dzisiejszym stanem tej relacji nawiązuje do występowania w obu
przypadkach tych samych przyczyn. Rozwijając dokładniej powyższą hipotezę
odnoszącą się do zagrożenia zurzędniczeniem kraju należałoby odnieść ją przy

169

Zob.: A. Heydel, Etatyzm a wykształcenie, [w:] Dzieła zebrane tom 2, Instytut Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2012, str. 433-435.
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uwzględnieniu demokracji do omawianego przez M. Friedmana żelaznego trójkąta170.
Absolwenci szkół wyższych będący bezrobotnymi lub nieusatysfakcjonowanymi
niskimi płacami stanowią silną grupę nacisku. Utworzenie dla nich dodatkowych miejsc
pracy w urzędach nie tylko nie rozwiązuje problemu, lecz go powiększa. W ten sposób
rosną obciążenia dla budżetu, a nieefektywne kształcenie wciąz pozostaje atrakcyjnym.
Natomiast od zbyt rozbudowanej biurokratyzacji kraju, do obniżania wolności
gospodarczej i spadku przedsiębiorczości jest już bardzo krótka droga.
Również Kieżun W. odnosi się do zurzędniczenia kraju wskazując, że w samej
tylko administracji publicznej należącej do sektora publicznego wzrost zatrudnienia w
latach 1990-2007 wyniósł: 274,35%. Przy czym a cały sektor publiczny w roku 2008
zatrudniał ponad 40% ogółu zatrudnionych171. Należy nadmienić, że okres ten pokrywa
się z analogicznym przedziałem czasowym dotyczącym badania zwiększonego popytu
na edukacje wyższą przeprowadzonego w rozdziale I niniejszej pracy i przedstawionego
na rysunku 3. Nie dowodzi to co prawda, że główną determinantą osób pobierających
kształcenie jest pragnienie pracy w sektorze publicznym, z całą pewnością jednak nie
jest to czynnik całkiem bez znaczenia.

3.3. Potrzeby rynkowe a oferta uczelni wyższych
Jak wspomniano w punkcie 1.4 rozdziału I niniejszej pracy transformacja
ustrojowa przyczyniła się do wielu istotnych zmian, tak w zakresie produkcji jak i
usług. Co za tym idzie, zmieniać zaczęły się także potrzeby rynku względem wiedzy i
umiejętności osób zatrudnianych. W ten sposób zdobywanie pożądanych na rynku
zatrudnienia atutów, stało się kluczem otwierającym drogę nie tylko do zdobycia pracy
ale także pozwalającym planować osobisty rozwój oraz dalszą karierę. Kolejnym
ważnym dla rynku zatrudnienia czynnikiem był akt przystąpienia do unii europejskiej
oraz układu z Schengen. Stopniowe, bo trwające 7 lat, otwieranie przez kraje
członkowskie rynku pracy bezsprzecznie brało czynny udział w dostarczaniu informacji
co do potrzeb pracodawców. Ciągłość przeobrażania się omawianych potrzeb jest z
kolei wynikową zmiennych warunków mających istotny wpływ na rodzaj oraz rozwój
170

Zob.: M. Friedman, Tyrania status…, s. 46-57.
Zob.: W. Kieżun, Sesja: Państwo i prawo. Ustrój
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12440163250.pdf, s.1 (28.06.2014).
171
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konstytucyjny.

Sądownictwo.

prowadzonej działalności. Podsumowując dotychczasowe rozważania można przyjąć że
potrzeby pracodawców co do wiedzy i umiejętności pracownika wiążą się z ogółem
zmian zachodzących na rynku.
Wskazując

rynek,

jako

źródło

zmian

zachodzących

w

potrzebach

pracodawców, względem posiadanych przez potencjalnych pracowników atrybutów,
oraz przyjmując, że istnieją wewnątrz rynku pewne zmienne składowe, które decydują o
ukierunkowywaniu potrzeb pracodawców na rynku, postanowiono wymienić te
czynniki na tablicy 10.
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Tablica 10 Czynniki mające wpływ na rodzaj poszukiwanego pracownika pod kątem
wiedzy oraz zdolności.

Czynniki
Rodzaj i typ produktów będących obiektem produkcji i obrotu
Regulacje odgórne związane z poziomem swobody w zakresie produkcji oraz wymiany
handlowej (a więc i płacowej). W tym m. in. polityka kredytowa i monetarna, stosunek do
oszczędności i własności prywatnej oraz system podatkowy, działające na terenie państwa.
Skala i trendy popytu na określony rodzaj produktu oraz związana z tym faktem wysokość
marży
Kreatywność i postęp w zakresie produkcji i obrotu
Sezonowość funkcjonowania produkcji lub obrotu
Zasoby naturalne (odkrycie określonych złóż na które jest lub przewiduje się popyt a których
wydobycie wymaga zatrudnienia)
Ruchy migracyjne populacji i etniczność (im bardziej różnorodne pod kątem językowym
społeczeństwo tym większe zapotrzebowanie na osoby operujące językami obcymi)
Obszar geograficzny dokonywanej wymiany (zdolności językowe, wiedza z zakresu public
relations, lub etykiety biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości różnic
kulturowych)
Poziom i rozkład zamożności w społeczeństwie (decyduje np. o rodzaju i typie produktów
dostarczanych wewnątrz kraju)
Polityka zatrudnienia (np. koncesyjność zawodów)
Zmiany demograficzne wielkość oraz struktura populacji (rozkład płci, wieku, sprawności,
zatrudnienia)
Czynniki społeczno-kulturowe
Uwarunkowania geograficzne, klimatyczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w kraju
Otoczenie technologiczne
Grupy interesu
Szeroko pojęta konkurencyjność rynkowa substytucyjność niektórych produktów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Kotler, Analiza otoczenia marketingowego, Zob.: P.
Kotler, Marketing, Rebis sp. z o. o., Poznań 2005, s. 163-177.
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Podsumowując elementem który odpowiada za konieczność dostosowywania się
pracodawców do powyższych czynników a tym samym warunkującym ich wymagania
względem zatrudnienia jest możliwość prowadzenia interesu oraz chęć wypracowania
zysku.
Przydatność pracownika z wyższym wykształceniem musi wynikać dla
pracodawcy z analogicznego podejścia do tego zagadnienia, jak w przypadku tworzenia
nowego miejsca pracy172. Innymi słowy, dzięki zatrudnieniu osoby posiadającej
określony rodzaj wiedzy lub umiejętności, będącej efektem procesu edukacji wyższej,
musi wzrosnąć wydajność na otrzymanym przez nią stanowisku pracy, w stosunku do
osoby nie posiadającej takowego wykształcenia. Proces wzrostu wydajności winien w
takim przypadku odbyć się automatycznie bez potrzeby angażowania dodatkowych
środków na szkolenie z wyłączeniem przypadku kiedy szkolenie to, zakłada
konieczność posiadania pewnej wiedzy lub umiejętności wyniesionej z uczelni wyższej.
Tym samym opłata za omawiane szkolenie musi być znacząco niższa w przypadku
absolwenta uczelni wyższej, niż w przypadku osoby, która wspomnianego wcześniej
wykształcenia nie posiada. Fakt ten zaś wiąże się z różna obszernością materiału
koniecznego do przekazania osobie ubiegającej się o dane stanowisko pracy.
Z kolei nakłady poniesione na edukację, przez absolwenta szkoły średniej,
mają przede wszystkim umożliwić, jego skuteczne wejście na rynek pracy po
zakończeniu procesu kształcenia. Przy czym skuteczność ta musi być większa niż przed
podjęciem omawianej edukacji wyższej. Rozkład zatrudnienia pod kątem wykształcenia
przedstawia rysunek:
Błędnym wnioskowaniem, które w pierwszej chwili może przyjść na myśl jest
wysoka wartość edukacji wyższej zobrazowana przez niską stopę bezrobocia wśród
osób które ukończyły edukację wyższą. Powodem wątpliwości autora jest wartość
wykształcenia wyższego dla pracodawców.
Argumentem warunkującym, w oczach pracodawców, podejmowanie wysiłku
prowadzącego do zdobycia wykształcenia wyższego przez absolwentów szkół średnich,
jest bez wątpienia, ogólne umożliwienie funkcjonowania i dostarczania przez
przedsiębiorców, określonego produktu na rynek. Innymi słowy wymierną wartość
edukacji przedstawia ten absolwent uczelni wyższej, który w wyniku jej ukończenia
172
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wchodzi w posiadanie pożądanej przez przedsiębiorców koncesji często sprowadzanych
do prawa do wykonywania określonego zawodu, oraz wiedzy specjalistycznej lub
takiej, której wykorzystanie prowadzi do mierzalnych korzyści w przedsiębiorstwie.
Każde inne zatrudnienie osoby z wyższym wykształceniem, które nie koniecznie jest
motywowane posiadaną przez tę osobę wiedzą lub kwalifikacjami a zwłaszcza, gdy nie
przekłada się to na wzrost, teraźniejszych lub przyszłych korzyści przedsiębiorstwa, jest
działaniem nieracjonalnym. Z kolei, każde zatrudnienie nieuwzględniające posiadanej
wiedzy, umiejętności czy też uprawnień ale mimo to przynoszące maksymalny możliwy
zysk płynący z zatrudnienia pojedynczej osoby jest nie tylko zrozumiałe ale i pożądane,
gdyż pomniejsza koszty173. Taki przypadek może wskazywać na istnienie zupełnie
innych powodów dla zatrudnienia niż posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
Czynniki warunkujące zatrudnienie będące atrybutami osoby ubiegającej się o pracę
leżące jednak poza obszarem wiedzy, umiejętności i uprawnień zdobytych stricte w
toku kształcenia wyższego przedstawiono na rysunku 21.
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Dobrowolność zawierania umów, w momencie gdy takowa istnieje i jest przestrzegana, zapobiega
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państwo za pomocą regulacji odgórnych z wyłączeniem przypadków gospodarki opartej na
niewolnictwie.
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Rysunek 21. Czynniki warunkujące zatrudnienie osoby ubiegającej się o pracę leżące poza
obszarem wiedzy, umiejętności i uprawnień zdobytych w toku kształcenia wyższego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Red.: S. Kwiatkowski. Kwalifikacje Zawodowe na
współczesnym rynku pracy. Warszawa 2005.
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Zatem poprawnie zadanym pytaniem o zasadność edukacji wyższej jest pytanie:
Czy w ostatecznym rozrachunku znajduje ona zastosowanie w środowisku pracy celem
osiągnięcia mierzalnych korzyści przez przedsiębiorstwo?
Tymczasem z rysunku 21. można wywnioskować, że pracodawca zatrudniający osobę z
wyższym wykształceniem niekoniecznie czyni to przez wzgląd na praktyczne
wykorzystanie zasobów będących w posiadaniu absolwenta uczelni wyższej i mających
swe źródło w procesie edukacji.
Na rynku pracy pozycja osób z kwalifikacjami wynikającymi z posiadania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej jest bardzo specyficzna. Z punktu widzenia podjętej w tej
części pracy problematyki rynek można zdefiniować jako obszar ekonomiczny „…z
transakcjami kupna i sprzedaży dóbr jakimi są różne rodzaje pracy. (…) uczestnikami
rynku pracy są takie podmioty, jak: przedsiębiorstwa, instytucje, osoby fizyczne
występujące w charakterze pracodawcy i pracowników oraz pośredników miedzy
nimi”.174 Istotnym jest także fakt że: „We współczesnym dążeniu do tworzenia
społeczeństwa wiedzy najważniejszą wartością staje się kapitał intelektualny, co
zwiększa szanse dla osób z wyższym wykształceniem, ale tylko dla absolwentów
wybranych kierunków oraz pod warunkiem, że ukończony kierunek studiów będzie
odpowiadać konkretnemu zapotrzebowaniu. W obecnej epoce wiedzy i informacji,
opartej na intelekcie, najważniejszym zasobem jest wiedza. Wykształcenie, zdobyte
kwalifikacje

zawodowe
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O kwestiach niedopasowania procesu i kierunków kształcenia do

wymogów rynku pracy zaczęto mówić dopiero w ostatnich latach. Powodów tego stanu
rzeczy było wiele i zostały poruszone we wcześniejszej pracy dość obszernie choć z
całą pewnością nie wyczerpująco. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu zaczęli
odczuwać skutki zamykania szkół zawodowych i ewentualnego ich niedopasowania do
potrzeb rynku pracy oraz opuszczania granic kraju przez pożądanych specjalistów.
Problem można przybliżyć danymi dostępnymi w Rocznikach Statystycznych. W roku
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Za: M. Balcerowicz-Szkutnik, M. Dyduch W. Szkutnik Wybrane modele i analizy rynku pracy.
Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, WUE, Katowice 2010, s.15.
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Za: A. Barwińska-Małajowicz, Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech –
analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013,
s.40.
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szkolnym 1990/91 na rynku działało 2995 szkół zawodowych w których naukę
pobierało ponad 814 tyś. uczniów. W roku 2012/13 funkcjonowało ich już jedynie 1757
edukując 197,2 tysiąca osób czyli o 76,4% mniej niż 12 lat wcześniej176.
Przy czym należy zaznaczyć, że wbrew obiegowym opiniom szkoła zawodowa nie
stanowiła nigdy ślepego zaułka edukacji. Wiele osób po ukończeniu szkoły zawodowej
podejmowało edukację na poziomie szkoły średniej kończąc technika na podbudowie
szkoły zawodowej. Uzyskanie przez te osoby świadectwa maturalnego otwierało im
drogę do edukacji wyższej. Z kolei z racji technicznego podłoża wyniesionego ze szkół
zawodowych i średnich oraz odbywanych tam praktyk osoby kończące w dalszym
procesie zdobywania wiedzy kształcenie wyższe stanowiły dużo większą wartość na
rynku
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odpowiedniki
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się

np.

z

liceum

ogólnokształcącego.
Dane GUS odnoszące się do rozkładu zatrudnienia i bezrobocia przez pryzmat
wykształcenia niestety nie są prawidłowym miernikiem istotności danej edukacji.
Wynika to choćby z faktu że nic nie stoi na przeszkodzie aby osoba która wcześniej
miała wykształcenie zawodowe, ukończyła technikum lub też zdobyła po drodze jakieś
kwalifikacje a następnie ukończyła szkołę wyższą. Zatrudnienie może w takim
przypadku nie wiązać się z edukacją wyższą lecz z wcześniej nabytymi zdolnościami
lub np. cechami wrodzonymi jak wiek czy wygląd177. Ponadto jeśli mówimy o
nadmiarowości

oznacza

to

że

występuje

prawdopodobieństwo

występowania

związanych z tym faktem niskich zarobków. W takim przypadku, pracodawcy może
opłacać się ponieść niezbędne koszty szkolenia (np. kurs spawacza) w zamian za to
otrzymując pracownika, którego wynagrodzenie wraz z obciążeniami fiskalnymi i ZUS
będzie akceptowalne. W tym przypadku również wykształcenie wyższe może nie brać
udziału zarówno w procesie rekrutacji pracownika jak i w jego wynagrodzeniu. Z
wymienionych wyżej powodów zrezygnowano z porównania stopy bezrobocia dla
poszczególnych grup o różnym wykształceniu. Autor niniejszej pracy pragnie jednak
zaznaczyć, że choć dane GUS nie odzwierciedlają w pełni potrzeby ukończenia
wyższego wykształcenia dla zwiększenia swoich zarobków lub ogólnej atrakcyjności na
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Zob.: Gus Rocznik Statystyczny 1991 i 2013.
Patrz rysunek 21.
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rynku pracy, to obrazują jak zmienia się rynek zatrudnienia. Niestety wskaźniki te nie
podają przyczyn zachodzących w gospodarce zmian178.
Jak wcześniej zaznaczono zbytnie skupienie dostawców edukacji na rynku
usług a małe ich zainteresowanie potrzebami produkcji i przemysłu spowodowało także
spadek płac wszędzie tam gdzie pracownik występował w nadmiarze i wzrost
wynagrodzeń w zawodach których dotyczył deficyt. Taki przebieg zdarzeń poddał pod
wątpliwość zasadność dalszej edukacji i prawdopodobnie zaburzył ceny tak towarów
jak i usług.
Niewątpliwie istnieje nadal duży społeczny potencjał dla gospodarki opartej na
kapitale intelektualnym. Zauważyć jednak należy, że rynek pracy w Polsce zmienia się
w bardzo szybkim tempie nie tylko spada ilość osób kończących szkoły zawodowe ale
także odchodzą z rynku zatrudnienia ci których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają
być w dalszym ciągu aktywnymi zawodowo a których wykształcenie oparte było
właśnie o wspomniane wyżej szkoły i lata praktyki. Warto także zaznaczyć, że na
chwilę obecną dyplom uczelni wyższej nie jest już gwarancja zatrudnienia. W wielu
przypadkach dyplom ten jest natomiast wydatkiem poniesionym przez absolwentów
uczelni wyższych. Chęć odzyskania poniesionych na ten cel nakładów wielokrotnie
rodzi postawę roszczeniową nieuargumentowaną warunkami panującymi na rynku.
Nazbyt wysoka cena usług absolwentów uczelni wyższych w stosunku do wartości
otrzymywanej przez pracodawców w ostatecznym rozrachunku skutecznie zniechęca
tych ostatnich do zwiększania zatrudnienia. Tym samym wskazuje się na istotność
obliczeń związanych z szacowaniem stopy zwrotu z inwestycji jaką bez wątpienia jest
kształcenie wyższe.
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Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pewne dane statystyczne dawały bardziej wymierne efekty w
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ROZDZIAŁ IV
KSZTAŁCENIE, JAKO INWESTYCJA

4.1. Analiza finansowa inwestycji w edukację, jako czynnik weryfikujący
zasadność podejmowania kształcenia wyższego.
Wielokrotnie dowodzono na łamach niniejszej pracy, że edukacja wyższa jest
swego rodzaju inwestycją mająca przede wszystkim poprawić status materialny i
społeczny jednostki. Różnice w sposobach finansowania zmieniają co prawda samego
inwestującego ale odbiorcą podstawowym pozostaje absolwent uczelni wyższej.
Dowodzono także, że jedną z przyczyn niesprawności szkolnictwa wyższego w
realizacji tak postawionego mu zadania jest system gospodarki interwencjonistycznej w
środowisku o mieszanej strukturze własności. Problemów tego stanu upatrywano
głównie w regulacjach, które ostatecznie mają istotny wpływ na swobodę
podejmowanych przez nas decyzji jak i na dotyczącą tychże działań priorytetowość.
Starano się również przybliżyć powody i grupę docelową dla której stan dysfunkcji
szkolnictwa wyższego wydaje się być korzystny. Przede wszystkim jednak starano się
ukazać wpływ obecnych rozwiązań na proces motywacji jednostki i funkcjonowania
społeczeństwa a także wyłuszczyć alternatywne rozwiązania dla dostrzeganych
problemów. Jednym z takich rozwiązań może być umiejętność racjonalnego
rozpatrzenia zasadności podejmowanej inwestycji na tle alternatywnych rozwiązań.
Przy czym alternatywą mogą tu być np.: brak jakichkolwiek działań, praca dodatkowa,
zdobycie specjalistycznych uprawnień a nawet radykalna zmiana miejsca zamieszkania
mająca na celu zwiększyć prawdopodobieństwo zatrudnienia lub otrzymania wyższych
zarobków czy wymarzonej pracy.
Zdaniem

autora

niniejszej

pracy

w

powyższym

kontekście

jedną

najważniejszych umiejętności której powinno się uczyć na poziomie szkoły średniej lub
edukując się dodatkowo jest umiejętność liczenia zwrotu nakładów, poniesionych na
cele inwestycji oraz okresu po jakim nastąpi całkowity zwrot poniesionych kosztów.
Jak zaznaczono w punkcie 3.1. rozdziału trzeciego niniejszej pracy.
Założeniem każdej inwestycji jest odniesienie przyszłych korzyści z poniesionych
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nakładów w zamian za rezygnację z ich bieżącej konsumpcji, przy jednoczesnym
uwzględnieniu ryzyka oraz niepewności.
Dla przypomnienia podstawowa różnica między ryzykiem a niepewnością
wiąże się z możliwością szacowania rozkładu szans wystąpienia ewentualnych różnic w
końcowych rezultatach, względem oczekiwań opierających się o posiadane dane, które
to z kolei najczęściej są wynikiem obserwacji rynku lub całkowitym brakiem takiej
możliwości. Elementem dla którego możliwe jest szacowanie prawdopodobieństwa,
dotyczące wystąpienia rozbieżności na płaszczyźnie oczekiwań względem wielkości
zwrotu zaangażowanych nakładów w czasie, jest ryzyko. Natomiast brak takiej
możliwości oznacza, że mamy do czynienia z niepewnością.
Przeświadczenie o niezbędności, opisywanej powyżej, umiejętności można
uargumentować faktem, iż niemal każda jednostka, prędzej lub później, nie tylko styka
się z tym pojęciem ale również podejmuje decyzje inwestycyjne, których wartość oraz
ryzyko należy umieć szacować.
Tym samym, postanowiono zastosować wzory funkcjonujące na rynkach
inwestycyjnych do potrzeb niniejszej pracy, w taki sposób aby możliwe było jak
najdokładniejsze szacowanie wartości edukacji wyższej. Do uzyskania powyższego celu
zastosowano zmodyfikowany, wzór na ROI (Return on investment). Z racji utrudnionej
możliwości obliczeń dla studiów po stronie sektora własności publicznej, wynikającej
ze źródeł finansowania edukacji, zwrot z inwestycji dla tego obszaru zostanie w
zasadzie pominięty. We wstępie zaznacza się jedynie, że środki przekazywane w
podatkach na cele edukacyjne są co prawda kosztami ale ciężko byłoby ustalić
wysokość kwoty jaką należałoby dopisać po stronie kosztów ponoszonych
indywidualnie. Wynika to z faktu, że choć podatki na ten cel są generalnie pobierane w
ciągu życia jednostki to różnią się one kwotami. Ponadto przyjmując, że inwestorem
jest społeczeństwo ciężko jest czasami wykazać jakikolwiek zysk płynący dla niego z
poniesionych nakładów. Przykładem takim może być edukacja stacjonarna na
uczelniach państwowych na terenie Polski a następnie emigracja wyedukowanego na
koszt obywateli absolwenta poza granice kraju. Również rozpatrywanie tzw. premii
płacowej czyli przypadających na kolejne lata podwyżek w kontekście posiadania
dyplomu (nawet bez względu na rodzaj uczelni) może być co najmniej kontrowersyjne.
Istnienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, formalnej płacy minimalnej oraz
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stosunkowo regularne jej podwyższanie przy pomocy regulacji odgórnych czynią
niemożliwymi wszelkie obliczenia związane z podwyżkami przesuniętymi w czasie.
Oczywiście można obliczać stopę zwrotu z inwestycji opartą jedynie o
pozostałe wydatki własne, nie jest ona jednak w stanie wykazać nam opłacalności
inwestycji względem całości nakładów. Co za tym idzie, obliczenia dotyczące zwrotu
zaangażowanego kapitału oraz okresu w jakim to nastąpi, zdają egzamin skuteczniej,
gdy można je zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje pełna odpłatność za edukację,
leżąca wyłącznie po stronie jednostki podejmującej kształcenie i np. zarabiającej na
swoje utrzymanie. Mimo to autor zauważa istnienie korzyści ogólnospołecznych
wynikających z edukacji wyższej.
Osobnym pytaniem jest czy cena pewnych obszarów sprzedawanej wiedzy nie
jest zbyt wygórowana lub zbyt niska. Regulowanie kwestii płacowej kadry
dydaktycznej, nikły związek efektywności tejże kadry z zarobkami oraz niskie
zapotrzebowanie rynkowe na niektóre kierunki mogą sugerować że mamy do czynienia
z przeszacowaniem wartości pracy której wykonywania, rynkowa zasadność nie
obejmuje. Innymi słowy można przyjąć, że w warunkach wolnorynkowych cena
przewartościowanych kierunków edukacji spadłaby drastycznie czyniąc je jeszcze
bardziej dostępnymi. Obecnie zaś, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wysoka cena
kierunków, które nie przekładają się finalnie na przyszłe korzyści finansowe, jest z
punktu widzenia studenta marnotrawieniem ogólnie ponoszonych nakładów.
Aby przybliżyć proces obliczania stopy zwrotu z inwestycji oraz okresu po
jakim następuje zwrot poniesionych kosztów zdecydowano, na zastosowanie
uproszczonego przykładu. Absolwent szkoły średniej zdecydował się podjąć dalszą
edukację na uczelni wyższej należącej do sektora własności prywatnej. Tym samym
decyzja ta wiąże się z opłacaniem przez niego czesnego. Dla uproszczenia przyjęto,
następujące założenia:

1. Płatność za czesne dokonana jest w całości jako jednorazowa wpłata z
odłożonych wcześniej na ten cel środków i standardowo wynosi 13500zł za
cały okres trwania edukacji wyższej trwający 30 miesięcy;
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2. Student zarabia w chwili podjęcia studiów 1344zł netto/m-c i pracuje za
wymienioną stawkę w pełnym wymiarze godzin (168 godzin/ m-c) przez
cały okres pobierania nauki. Tym samym jego stawka godzinowa wynosi 8
złoty. Roczny dochód natomiast to:
1344 ∗ 12 = 16128

3. Podejmowane kształcenie to 3 letnie studia licencjackie a rok akademicki
trwa 10 miesięcy;

4. Dla poprawności i ułatwienia obliczeń przyjęto, że ilość czasu
poświęcanego w celu poprawy własnego statusu materialnego i społecznego
a więc na pracę i/lub edukację jest równa przed, w trakcie i po ukończeniu
edukacji wyższej a procentowy udział obu składowych procesu nie ma
znaczenia. Okres wolny od pracy tym samym jest również identyczny. Tak
więc, gdy koszty pozostałe edukacji, wynikają z zaangażowania nakładów
czasu, aby obliczyć ich wartość przyjęto, że absolwent szkoły średniej w
przypadku, nie podejmowania dalszej edukacji przyjąłby ofertę dodatkowej
pracy za podobną stawkę godzinową tj. 8zł./godz. i w identycznym
wymiarze godzin jaki jest zmuszony poświęcić na edukację w przypadku
wybrania decyzji odwrotnej.
Tym samym skoro edukacja odbywa się cyklicznie 2 razy w miesiącu przez
cały jej okres trwający 30 miesięcy (studia 3 letnie), to ilość zjazdów w
ciągu całego okresu trwania edukacji wyższej wynosi 60.
Każdy zjazd studentów odbywający się od piątku do niedzieli liczy sobie 24
godziny. Dodatkowo student poświęca na edukację w domu około 12 godz.
na każdy miesiąc w roku akademickim. Zatem w skali miesiąca całkowita
inwestycja czasowa przeznaczona na proces kształcenia wynosi (w
godzinach):
(2 ∗ 24) + 12 = 60
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Przyjmując wstępne założenia zdecydowano, że absolwent szkoły średniej
podejmuje nadgodziny jedynie w okresie analogicznym do roku
akademickiego. Tym samym przez 10 miesięcy w roku jego dochód z tytułu
nadgodzin wynosiłyby (w złotówkach)
Miesięcznie:
60 ∗ 8 = 480
Rocznie:
480 ∗ 10 = 4800
Brak nadgodzin w pozostałych 2 miesiącach generuje potrzebę obliczenia
średniego rocznego przychodu z tytułu nadgodzin.
4800
= 400
12
Skoro czas poświęcony na naukę w ciągu roku akademickiego wynosi 600
godzin,

to

trzyletni

okres

pobierania

nauki

wymaga

łącznego

zaangażowania w proces kształcenia 1800 godzin.
Reasumując wartość czasu, zainwestowanego w całkowity proces edukacji,
przy powyższych założeniach, wynosi:
1800 ∗ 8 = 14400

5. Szacowany inwestowany kapitał po uwzględnieniu wszystkich kosztów jest
sumą czesnego oraz szacowanych zysków alternatywnych pochodzących z
dodatkowego zaangażowania czasu jednostki zatem:
13500 + 14400 = 27900𝑧ł
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Badania

przeprowadzone

przez

Czapińskiego179

wskazują,

że

studia

licencjackie mogą być przyczyną wyższych zarobków. Średni wzrost plasuje się w
okolicach 8% w stosunku do osób z niższym wykształceniem. Zagadnieniem
rozpatrywanym poniżej ma być stopa zwrotu z poczynionych nakładów.
Okres inwestycji w omawianym przypadku wynosi 3 lata. Po upływie tego
okresu i zmianie zatrudnienia absolwent uczelni wyższej z tytułem licencjat podnosi
swoje zarobki o 8%. Jego stawka godzinowa w złotówkach po uwzględnieniu
omawianej zmiany wynosi zatem:
8 + (8 ∗ 8%) = 8 + 0,64 = 8,64
Co za tym idzie nastąpił wzrost miesięcznego wynagrodzenia netto z pracy
podstawowej, który teraz przy identycznym nakładzie godzinowym (168) wynosi:
8,64 ∗ 168 = 1451,52
W skali miesiąca mówimy więc o podwyżce płacowej wysokości:
0,64 ∗ 168 = 107,52
Z powyższego wynika że roczny przychód netto w złotówkach po podwyżce
wynosi:
1451,52 ∗ 12 = 17418,24
Czas pracy dodatkowej, zgodnie z założeniami pokrywający się z ilością czasu
wykorzystywaną dotychczas w celach edukacji, zwiększa przychód w skali roku o
poniższy wynik.
600 ∗ 8,64 = 5184
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Zob.: Tytuł licencjata nie przekłada się na wyższe zarobki, http://forsal.pl/artykuly/736141,licjencjatnie-daje-wysokich-zarobkow-zwrot-z-inwestycji-spadl-dwukrotnie-w-dwa-lata.html
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Średnia miesięczna z tytułu pracy dodatkowej to:
5184
= 432
12
Aby obliczyć stopę roczną stopę zwrotu dla poczynionej inwestycji należy
zastosować wzór:
Równanie 2. Wzór na szacunkową roczną stopę zwrotu z inwestycji w edukację wyższą

(((𝐷𝑘 + 𝐷𝑘𝑑 ) − (𝐷𝑝 + 𝐷𝑝𝑑 )) − 𝑊𝑘𝑑 ) ∗ 12 (𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑤 𝑟𝑜𝑘𝑢)
∗ 100 = 𝑆𝑅𝑆𝑍
𝑊𝑖 + 𝐷𝑢 −𝐾𝑛
Gdzie:
𝐷𝑘 – Dochód końcowy. Miesięczny dochód wynikający z faktu ukończenia
studiów licencjackich i podjęcia lepiej płatnej pracy;
𝐷𝑘𝑑 – Dochód końcowy dodatkowy (szacowany w oparciu o średnie płace
rynkowe lub już osiągany). Dochód z przepracowanych dodatkowo 60
godzin po stawce uwzględniającej podwyżkę wynikającą z faktu
ukończenia studiów licencjackich lub podjęcia lepiej płatnej pracy;
𝐷𝑝 – Dochód początkowy. Miesięczny dochód uzyskiwany przed podjęciem
kształcenia wyższego;
𝐷𝑝𝑑 – Dochód początkowy dodatkowy. Możliwy do uzyskania dochód z
przepracowanych dodatkowo 60 godzin po stawce uzyskiwanej przed
ukończeniem studiów licencjackich lub podjęcia lepiej płatnej pracy;
𝑊𝑘𝑑 – Wydatki końcowe dodatkowe. Ewentualne wydatki związane z
wykonywaną pracą, które powstały po zdobyciu dyplomu i otrzymaniu
dzięki temu faktowi wspomnianego powyżej zatrudnienia a których
ponoszenie jest konieczne do utrzymania pracy. Charakterystyczne jest to
że wydatki te prowadzą do uzyskania przychodu mogą jednak w świetle
prawa nie być kosztami uzyskania przychodu. O zdarzeniu takim można
mówić gdy np. w wyniku ukończenia studiów powstaje możliwość
podjęcia lepiej płatnej pracy ale jednocześnie wiąże się to z
koniecznością zmiany miejsca zatrudnienia. Generowane przez ten fakt a
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jednocześnie dotychczas niewystępujące koszty dodatkowe, np. związane
z dojazdem do zakładu pracy, są wydatkami poniesionymi w celu
osiągnięcia przychodu;
𝑊𝑖 – Wydatki inwestycyjne. Wszystkie wydatki poniesione tytułem inwestycji
lub możliwe do oszacowania. W przypadku kredytu należy uwzględnić
wszelkie odsetki, marże, różnice w kursach walut i inne narzuty które
wystąpiły lub występowały będą przez cały okres kredytowania.
𝐷𝑢 – Dochody utracone. Zakładane i możliwe do uzyskania dochody, które nie
wystąpiły w wyniku podjęcia edukacji wyższej. Przykładowo, dochody
utracone mogą wynikać z faktu rezygnacji z: nadgodzin, pracy
dodatkowej czy złożenia środków na lokacie lub koncie osobistym. Przy
czym dochodami utraconymi w przypadku lokat jest tylko kapitał przez
nie wypracowany wynikający np. z procentu składanego pomniejszony o
wszelkie podatki oraz inflację. Dochodem utraconym nie jest kwota
początkowo inwestowanego kapitału która to funkcjonuje we wzorze pod
oznaczeniem 𝑊𝑖 . Ujęcie jej w tym miejscu doprowadziłoby do
zdublowania kosztów.
𝐾𝑛 – Korzyści nieprzewidziane. Korzyści dzięki którym pomniejszono wydatki
na proces edukacji np. stypendia lub różnica między zakładanymi
wydatkami a rzeczywistą wysokością poniesionych nakładów. Tym
samym kwota zainwestowana w edukację wyższą pochodząca np. z
wygranej na loterii nie umniejsza naszych wydatków, chyba, że loteria
organizowana byłaby tylko dla studentów uczelni a wygrana oznaczałaby
konieczność spożytkowania jej na cele związane z edukacją w ramach
podjętego kształcenia. Tym samym może to być np.: zniżka na bilety
komunikacji miejskiej lub rabat na czesne. Bezwzględnie należy
pamiętać, że wartość ta pomniejsza nasze wydatki tak więc zapisujemy ją
zawsze stawiając przed nią znak minus; zysk
𝑅𝑆𝑍 – Roczna stopa zwrotu. Szacowana, lub rzeczywista wartość o którą
powiększa się dochód jednostki w skali roku pomniejszona o niezbędne wydatki
stanowiąca procentowy zwrot, związanych z procesem kształcenia, nakładów. Przy
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założeniu, że wzrost wynagrodzenia wiąże się z koniecznością ukończenia określonego
poziomu edukacji.
Podstawiając odpowiednie liczby do wzoru obliczamy roczną stopę zwrotu z
zainwestowanych nakładów dla omawianego przypadku.
((1451,52 + 432) − (1344 + 400) − 0) ∗ 12 (𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑤 𝑟𝑜𝑘𝑢)
∗ 100 = 𝑆𝑅𝑆𝑍
13500 + 14400 − 0

=

(1883,52 − 1744) ∗ 12
1674,24
∗ 100 =
∗ 100  6%
27900
27900

Odpowiedź: Roczna stopa zwrotu z zaangażowanych na cele edukacyjne nakładów
wynosi 6%
Aby oszacować czas, po jakim nastąpi całkowity zwrot poniesionych na
edukację kosztów a inwestycja zacznie przynosić zysk, przy jednoczesnym
uwzględnieniu czasowej rezygnacji z możliwości uzyskiwania potencjalnego dochodu,
należy dokonać przekształcenia wzoru - czyli licznik i mianownik zamienić miejscami.
Równanie 3. Wzór na szacowany termin zwrotu poniesionych na edukację kosztów, oparty
o szacunkową stopę zwrotu z inwestycji

𝑊𝑖 + 𝐷𝑢 − 𝐾𝑛
= 𝑆𝑇𝑍𝑃𝐾
(((𝐷𝑘 + 𝐷𝑘𝑑 ) − (𝐷𝑝 + 𝐷𝑝𝑑 )) − 𝑊𝑘𝑑 ) ∗ 12 (𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑤 𝑟𝑜𝑘𝑢)

Gdzie:
𝑆𝑇𝑍𝑃𝐾 – Szacowany termin zwrotu poniesionych kosztów. Okres po jakim
nastąpi zwrot poniesionych faktycznie wydatków oraz szacunkowej wartości
poświęconych nakładów czasowych w wyniku których wystąpienia nastąpiła
rezygnacja z potencjalnych dochodów mająca na celu zdobycie licencjatu.
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Podstawiając liczby do wzoru uzyskujemy szacowany w oparciu o względnie
stabilne warunki, okres po jakim dojdzie do zwrotu zaangażowanego faktycznie oraz
wynikającego z możliwości alternatywnych kapitału (wynik odczytujemy w latach).
13500 + 14400 − 0
= 𝑆𝑇𝑍𝑃𝐾
((1451,52 + 432) − (1344 + 400) − 0) ∗ 12 (𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ę𝑐𝑦 𝑤 𝑟𝑜𝑘𝑢)

=

27900
 16,66
1674,24

Z równania wynika że szacowany termin po jakim nastąpi zwrot poniesionych
faktycznie kosztów oraz szacunkowej wartości poniesionych nakładów czasowych,
wynosi ponad szesnaście i pół roku.
Mimo kiepskiej stopy zwrotu z poczynionej inwestycji a tym samym dużego
prawdopodobieństwa, że odzyskanie włożonych w edukację wyższą środków potrwa
wiele lat, należy zwrócić uwagę na specyficzną wartość dodaną, związany z dalsza
karierą i edukacją. Warunkiem dalszego kształcenia jest posiadanie wymaganego
minimum. Dla studiów magisterskich uzupełniających tym minimum jest posiadanie
licencjatu. Wartość ta uzyskuje status mierzalnej dopiero gdy dojdzie do pozyskania
tytułu zawodowego magistra. Według Czaplińskiego posiadanie tytułu magistra nie
tylko zwiększa szanse na otrzymanie zatrudnienia ale także średnia zarobków jest o
42% wyższa niż u osób posiadających średnie lub niższe wykształcenie. Wyższa stopa
zwrotu wynosząca w tym przypadku 18,9% pozwala także na szybsze (poniżej 5,5
roku) odzyskanie zainwestowanych środków.
W powyższym przykładzie poza szacowana wartością utraconego czasu w
oparciu o alternatywne możliwości zarobkowe przyjęto, że nie występowały inne
wydatki po stronie studenta. W rzeczywistości jednak może być ich całkiem sporo. Na
tablicy 10 starano się przedstawić jak największa ich część. Nadmienić jednak należy,
że stosowane mogą być tylko te które warunkuje lub powiększa, fakt podjętego
kształcenia wyższego a ich wartość jest znaczna.
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Co za tym idzie należy unikać także zbyt dokładnego szacowania wydatków w
celu uniknięcia zbytniego skomplikowania obliczeń
Tablica 11 Niektóre rodzaje wydatków powiększające ogólne koszty ponoszone przez
studenta na cele edukacyjne.

Wydatki
Dojazd (bilety, koszty benzyny, koszt zakupu pojazdu i jego eksploatacją i
amortyzacją,)
Pomoce naukowe (książki, przybory, ksero, komputery, oprogramowanie, ubiór
specjalistyczny np. wymagany w laboratorium, badania)
Wydatki pośrednie i/lub częściowe (np. prąd, lub benzyna nie muszą być w całości
liczone jako wydatek na cele edukacyjne) ich istotność zaś zależy ich wartości
Koszty egzaminów obrony wydania legitymacji itp.
Koszty korepetycji oraz np. powtarzania semestru lub roku (najczęściej nie są
planowane ich wartość i prawdopodobieństwo wystąpienia można jedynie szacować
np. na podstawie ilości osób które w zeszłym roku powtarzały semestr. Należy je
bezwzględnie dodać dopiero po ich wystąpieniu)
Koszty wyżywienia, zakwaterowania, związane z szeroko pojętym życiem studenckim
Inne
Źródło: Opracowanie własne.
Zaznacza się także, że dokonane wcześniej obliczenia zakładały np. brak
ryzyka związanego z nie otrzymaniem większego wynagrodzenia lub utratą pracy. Aby
doprecyzować obliczenia należałoby przeanalizować znacznie większy obszar
zmiennych i tendencji rynkowych. Przy czym należy pamiętać, że każdy kierunek a
nawet obszar na którym poszukujemy zatrudnienia oznacza inne zapotrzebowanie na
rynku pracy i inną ilość bezrobotnych posiadających odpowiednie kwalifikacje. To zaś
nie pozostaje bez wpływu na wysokość pensji i szansę zatrudnienia.
Ponadto istnieją także czynniki indywidualne które mogą sprzyjać zatrudnieniu lub
utrudniać jego zdobycie.
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Ciągła kontrola oraz aktualizacja szacunków względem zwrotu kapitału pozwala w porę
reagować na zmiany na rynku i dywersyfikować ryzyko np. poprzez modyfikację
kierunku kształcenia lub dodatkowe fakultety. Ponadto pozwala ona na uwzględnianie
wydatków, które początkowo nie były zakładane i pomniejszanie tych z których
wystąpieniem się liczono np. o otrzymane stypendia. Przez wzgląd jednak na objętość
niniejszej pracy zdecydowano jedynie zasygnalizować o istnieniu powyższych oraz
wielu innych zmiennych, które mogą mieć istotny wpływ na stopę i okres zwrotu
zainwestowanych środków.
Obecnie duży popyt na kształcenie wyższe związany jest nierozerwalnie z jego
inwestycyjnym charakterem dla produktu końcowego jakim jest absolwent. Tym
samym, jakość i efektywność kształcenia w relacji do ceny odgrywa zasadniczą rolę w
walce o względy absolwenta szkoły średniej. Z kolei kwalifikacje kadry, występujące
na rynku jako towar, którego podaż jest ograniczona, w wyniku działania w sektorze
coraz większej ilości uczelni wymuszają na tych ostatnich uatrakcyjnianie warunków
zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Umożliwianie przez władze uczelniane zwiększania
kwalifikacji u zatrudnionej kadry może być zatem jedną z metod podnoszenia renomy
uczelni poprzez skuteczność jej pracownika.
Prawidłowa analiza potrzeb rynku oraz czynionych przez jednostkę inwestycji
w odpowiedzi na zauważane potrzeby pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka
wystąpienia inwestycji nietrafionej i ostatecznie nie spełniającej oczekiwań jednostki.
Wykorzystanie tych wskaźników na skalę krajową ułatwiłoby prawdopodobnie, nie
tylko podejmowanie racjonalniejszych decyzji w zakresie własnej edukacji czy
opracowywanie ofert kształcenia przez uczelnie ale także mogłoby przyczynić się do
obniżenia kosztów zatrudnienia a tym samym zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia
popytu i standardu życia niemal wszystkich członków społeczeństwa. Zdaniem autora
obecne, nierynkowe a odgórnie regulowane metody uniemożliwiają pojawienie się
rynkowych rozwiązań za to utrwalają schematy zachowań uczestników wymiany
handlowej, które nie pozwalają zbudować gospodarki opartej o wiedzę a jedynie
generują jej wątły cień.
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Podsumowanie

Transformacja ustrojowa, zdaniem autora niniejszej pracy, choć już się
dokonała to prowadzona była w warunkach nieświadomości zniewolonego dotychczas
społeczeństwa, dysfunkcji prawa oraz braku woli wprowadzenia standardu złota. W ten
sposób gospodarczo zniewolone społeczeństwo, wraz z poszerzoną wolnością
otrzymało także problemy natury etycznej oraz ekonomicznej, które do tej pory
rozwiązywało za nich państwo. Okres o którym mowa, w pierwszej fazie mający
znamiona rewolucji oraz kompromisów wraz ze stosunkowo szybkim stawaniem
gospodarki na nogi zaczynał wytracać swój początkowy impet i chęć całkowitej zmiany
zasad funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Prawdopodobnie winą, za taki przebieg
procesu przechodzenia do kapitalizmu, można obarczyć lęk przewódców społecznych
lub poprzednich władz przed zmianami. W ten sposób, zdaniem autora niniejszej pracy,
narodziło się ryzyko chęci utrzymania przez rząd (wybierany drogą wolnych wyborów
demokratycznych) pozostałości państwa opiekuńczego. Natura jego funkcjonowania
natomiast, prędzej lub później, doprowadzić musiała do ograniczania wolności, za
którą, ponad 25 lat temu, społeczeństwo gotowe było zapłacić ogromną cenę. Mimo, iż
powstały w wyniku transformacji interwencjonizm państwowy, powinien zakładać
stopniowe uwalnianie jednostki od działalności państwa, celem budowy prawdziwego
kapitalizmu, to w wielu miejscach niniejszej pracy autor wykazywał wysoką
niesprawność wspomnianego systemu w realizowaniu tak sformułowanego celu.
Nostalgiczne spoglądanie w przeszłość szkolnictwa wyższego i optowanie za
powrotem do jego korzeni w kontekście gospodarczym (przy jednoczesnym pomijaniu
aspektu kosztów i etyki pozyskiwania środków na ich pokrycie), zdaje się odrzucać
argumenty świadczące o racjonalizmie działań człowieka. Z góry zakłada się, że
człowiek nie potrafi, nie będzie chciał lub nie będzie miał możliwości w sposób
racjonalny, świadomy i dobrowolny dążyć do poszerzania swojej wiedzy w warunkach
wolnorynkowych. Autor niniejszej pracy, po raz kolejny jednak wróci do retorycznego
pytania N. Brandena dotyczącego kwestii kształcenia które zawarto także we wstępie
niniejszej pracy:
„Jeśli rząd przez wiele lat zaopatrywałby wszystkich obywateli w buty (a
byłaby to jedna z podstawowych potrzeb), to czy gdyby ktoś wystąpił z sugestią, że
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trzeba tę dziedzinę sprywatyzować, czy nie usłyszałby oburzonych głosów: „Co?!
Chcesz, żeby wszyscy poza bogaczami chodzili boso?!””180 (ze swojej strony autor
pragnie dodać, że przedsiębiorstwa państwowe produkujące buty nigdy nie były
najlepszymi, jeśli chodzi, o jakość. Towar ten występował w ciągłym deficycie a jego
dopasowanie do potrzeb klienta zawsze pozostawiało wiele do życzenia).
Funkcjonujące w społeczeństwie obawy o zasadność edukacji wyższej
wynikiem których jest odrzucenie dalszej edukacji ma (zdaniem autora niniejszej pracy)
swoje uzasadnienie. Lęk ten prawdopodobnie jest efektem niewystarczającej
elastyczności obecnego poziomu edukacji (tak w kwestii jakości jak i efektywności)
skutkującej niską jej przydatnością do realizacji celów jednostki. Jednocześnie
najistotniejsze determinanty podejmowania dalszego kształcenia ulegają ciągłej
dewaluacji pozostawiając jedynie kilka korzyści których pozyskiwanie może odbywać
się po zbyt wysokiej cenie. Wnioski dotyczące obecnego stanu edukacji wyższej,
zawarte w niniejszej pracy, pokrywać zdają się z opinią odnajdywaną także w
środowiskach naukowych. Odnosząc się do korzyści płynących z podejmowanego
obecnie kształcenia Wiszczun E. zaznacza że: „Wyższe wykształcenie nadal pozwala
rozwijać horyzonty, otwiera furtkę do rozwoju intelektualnego. Ale już na pewno nie jest
taką furtką do awansu zawodowego ani nie daje specjalnie dużego prestiżu.”181 W
opinii Panek T.: „Nie ma co się oszukiwać: jednym z najważniejszych elementów
awansu społecznego jest awans finansowy. Jeżeli go nie ma, jeżeli zdobyte
wykształcenie nie przekłada się na lepsze warunki pracy, to sam dyplom – szczególnie w
sytuacji, gdy wyższe wykształcenie się mocno zdewaluowało – takiego skoku nie
zapewni.”182 Z kolei Owczarek D. wskazuje: „Właściwie jedynym pokoleniem, które
miało szansę na szybkie wybicie się ponad status rodziców, jest to, które w dorosłość
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Za: N. Branden, Powszechne i błędne opinie na temat kapitalizmu, [w:] Kapitalizm nieznany ideał,
Ayn Rand i in., Zysk i S-ka, Poznań 2013, s.145.
181
Za: E. Wiszczun, [w:] S. Czubowska, Wykształcenie nie przyniesie awansu społecznego. Dzieci
podzielą status rodziców, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/799470,wyksztalcenie-aawans-spoleczny.html (29.06.2014).
182
T. Panek, [w:] S. Czubowska, Wykształcenie nie przyniesie awansu społecznego. Dzieci podzielą
status
rodziców,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/799470,wyksztalcenie-a-awansspoleczny.html (29.06.2014).
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wchodziło na początku lat 90. Dziś widać wyraźnie, że czas gwałtownych skoków w
hierarchii społecznej, charakterystyczny dla transformacji, już się skończył.”183
Ostatecznie w wyniku dokonania przekrojowej analizy szkolnictwa wyższego
na tle obecnego systemu gospodarczego i społecznego, regulacji odgórnych i
determinantów zachowań uczestników wymiany handlowej można przyjąć, że jego
obecny stan wynika z faktu, że całe szkolnictwo wyższe nie dąży do klasycznego
uzyskania zysku w warunkach konkurencji (przy czym zakłada się, że zysk uzyskany
klasycznie musi być wypracowywany w wyniku dostarczania na rynek, pożądanych
dóbr po akceptowalnej na tym rynku cenie). Dzieje się tak w wyniku funkcjonowania w
omawianym sektorze monopolisty, którego finansowanie nie płynie z dobrowolnej
wymiany a z przymusowo opłacanych danin. Podobny wpływ na dostarczany na rynek
produkt mają wszelkie subsydia. W takim przypadku, odbiorcę dotacji i warunki
otrzymywania wskazuje rząd lecz źródło ich pozyskiwania jest tożsame przymusem.
Nie bez znaczenia są także regulacje odgórne, które prowadzą do wymuszonych
zachowań tak po stronie uczelni jak i jej klienta. Wszystkie te elementy wespół
stanowią o niemożliwości zaistnienia klasycznej pogoni za zyskiem która to, jak
wspomniano wcześniej, musiałaby być oparta o dostarczanie pożądanych dóbr, po
akceptowalnej cenie.
Tym samym autor niniejszej pracy zakłada prawdopodobieństwo istnienia innego
modelu prowadzącego do uzyskania dochodów przez dostawców kształcenia wyższego.
Anne O. Krueger nadała mu nazwę „poszukiwania renty” jednak zjawisko o którym
mowa zbadane było wcześniej przez Gordona Tullocka184. Autor niniejszej pracy
odnosi się jednak do założeń i definicji sformułowanych przez Sztaba S.
Według wspomnianego wcześniej autora aby można było mówić o poszukiwaniu renty
a nie zysku wypracowanego klasycznie, muszą zostać spełnione wymuszone odgórnie
warunki, które prowadzą do zmian w wydatkowaniu nakładów po stronie prywatnej 185.
Tym samym pogoń za rentą wiąże się z koniecznością ponoszenia przez dostawców
edukacji wyższej lub występujących w jej otoczeniu rynkowym grup interesów,
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D. Owczarek, [w:] S. Czubowska, Wykształcenie nie przyniesie awansu społecznego. Dzieci podzielą
status
rodziców,
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/799470,wyksztalcenie-a-awansspoleczny.html (29.06.2014).
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Zob. Pogoń za rentą, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_za_rent%C4%85 (29.06.2014).
185
Zob.: Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne. Przejawy w polskiej
gospodarce lat dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 2002, s. 7 s. 15.
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niezbędnego wysiłku lub innych kosztów, które w końcowym rozrachunku prowadzą do
chronienia ich interesów ze strony rządu. Przy czym zaznaczyć należy, że poszukiwanie
renty nie jest tożsame z korupcją lecz z działaniami legalnymi prowadzącymi (jak
wspomniano wcześniej) do odgórnego wymuszania zmian rynkowych. 186
Nieproduktywne wykorzystywanie wspomnianych wyżej nakładów w celu
osiągania dochodu w pierwszej chwili stoi w sprzeczności z koniecznością jego
wypracowania,
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i

interwencja

przynosić

(na

przykład
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korzyści

poszczególnym grupom interesu. Tym samym zatem pogoń za rentą nie stoi w
sprzeczności z rachunkiem zysków i strat. Bezsprzecznie natomiast stoi ona w opozycji
do rozwiązań rynkowych. Wynika to z faktu stosowania legalnych metod prowadzących
do ograniczania swobód w prowadzeniu działalności gospodarczej a także niszczenia
dążenia podmiotów rynkowych do założeń konkurencji doskonałej187.
Można zatem przyjąć, że podaż regulacji leży po stronie administracji
publicznej wysokiego szczebla, w której interesie leży otrzymywanie legalnego
wynagrodzenia. Natomiast zapewnienia tego rodzaju usług oczekują od wspomnianej
wyższej kasty, tak przedsiębiorcy jak i związane z daną branżą grupy nacisku.
Rozwiązanie to z punktu widzenia kosztów może okazać się tańsze niż np. konieczność
ciągłego

ewoluowania

przedsiębiorstwa

pod

presją

konkurencji

w

wyniku

zmieniających się potrzeb klienta.
Straty ponoszone przez ogół społeczeństwa wynikające z funkcjonowania
pogoni za rentą lub monopolu mogącego być jej efektem wymieniane przez Sztabę
to188:
1. Jałowa strata dobrobytu wynikająca z faktu istnienia monopolu;
2. Straty związane z przeznaczeniem zasobów na aktywne poszukiwanie renty
których miernikiem są nieuzyskane korzyści;
3. Błędną alokację zasobów w tym także ludzkich;
4. Straty wywołane odgórnym tworzeniem niedoboru;
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Zob. Pogoń za rentą, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84_za_rent%C4%85 (29.06.2014).
Por. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie s. 7-8.
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Tamże.
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Sztaba zaznacza również, że najwyższe straty w wyniku istnienia opisywanego
wyżej problemu ponoszą konsumenci. Suma ich strat w wyniku pośredniego działania
redystrybucji dochodu, czy to na subsydia, czy w celu opłacenia urzędników
wprowadzających

regulacje,

przekracza

dochody

interesantów

państwowego

interwencjonizmu leżące po stronie sektora prywatnego189.
U źródła problemu omawianego przypadku nie leży zatem nieumiejętnie
zaspokajanie pragnień konsumenta, czy potrzeb rynku pracy. Problem z którym mamy
do czynienia to zawoalowana grabież owoców pracy uczestników wymiany handlowej,
przed którą społeczeństwo (które niewątpliwie należy do tej grupy) nie może się
obronić. Ten ostry pogląd opiera się właśnie na przeświadczeniu o nie występowaniu w
szkolnictwie wyższym pogoni za zyskiem lecz pogoni za rentą.
Zdaniem autora niniejszej pracy to właśnie ten drugi element jest celem a w najlepszym
przypadku determinantą wszelkich działań leżących obecnie po stronie prosperujących
na rynku dostawców edukacji wyższej. Dowodzą tego nie tylko sposób finansowania i
regulacje czyniące z publicznego dostawcy usług kształcenia wyższego monopolistę.
Także prywatne uczelnie wyższe nie starają się wywierać presji na zmiany w zapisach
konstytucji które gwarantują darmową edukację wyższą lecz optują za subsydiowaniem
w takim samym stopniu uczelni prywatnych jak i państwowych 190. Często w takich
przypadkach podając jako argument (słusznie zresztą) konstytucyjny obowiązek
równego traktowania191. Problem polega na tym, że w efekcie nie eliminuje się błędów
pozwalających na grabież a jedynie zwiększa się ilość grabieżców w imię źle
rozumianej sprawiedliwości. Takie rozwiązanie opierające się na hipokryzji i krzywdzie
tych spośród uczestników wymiany handlowej, którzy nie są w stanie przed owym
działaniem się obronić, prędzej lub później skutkować musi, jeszcze większą skalą
grabieży. Całość odbywa się przy jednoczesnym braku gwarancji poprawy w zakresie
zwrotu z poniesionych przez absolwenta uczelni wyższej, nakładów. Jedyną
sprawiedliwą konstytucyjnie zasadą byłaby zatem pełna prywatyzacja i brak
189

Zob. S. Sztaba, Renty aktywne poszukiwanie, http://biznes.pwn.pl/haslo/3967153/renty-aktywneposzukiwanie.html, (29.06.2014).
190
Por.: PAP, Uczelnie niepubliczne chcą wsparcia dla studiów stacjonarnych,
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400309,uczelnie-niepubliczne-chca-wsparcia-dla-studiowstacjonarnych.html, (29.06.2014).
191
Por: PAP, TK: jeden z zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym niekonstytucyjny,
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398385,tk-jeden-z-zapisow-ustawy-o-szkolnictwiewyzszym-niekonstytucyjny.html, (29.06.2014).
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jakichkolwiek dotacji. Zaś w wymaganym konstytucyjnie ważnym interesie społecznym
bez wątpienia leży obniżka podatków i wiążąca się z tym faktem konieczność usunięcia
z konstytucji zapisu o darmowej edukacji, która generuje ogromne koszty pokrywane z
kieszeni podatnika. Tym samym jedynym obecnie efektem występującym w tym
sektorze gospodarki jest istotna z punktu widzenia socjologii utrata zaufania w
społeczeństwie względem sprawnej realizacji celów statutowych uczelni wyższych tak
w sektorze własności prywatnej jak i publicznej192.
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Szerzej na podobny temat Zob.: P. Sztompka, Zaufanie Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków
2007,s.361-376.
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