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Wprowadzenie 

 

 Instytucje systemu edukacji są zorganizowanymi formami działalności, które odpowiadają 

na potrzeby i aspiracje ludzi związane z rozwojem zdolności intelektualnych i kompetencji, 

zgodnie z własnymi predyspozycjami i szansami, które stwarza otoczenie. Innymi słowy budują 

kapitał ludzki, podnosząc produktywność studentów, późniejszych absolwentów, a beneficjentem 

tego systemu jest zarówno państwo, społeczeństwo, jak i sami absolwenci. Są to jednak 

skomplikowane zależności wynikające często z oczekiwań obywateli, z jednej strony, a państwa, 

z drugiej, wobec samego procesu edukacji (Benabou, 2008; Knight, 1952).  

W ramach postępu techniczno-społecznego, zmieniających się norm i odkryć naukowych, 

cele i podstawy funkcjonowania instytucji mogą podlegać dezaktualizacji. Powstaje zatem 

pytanie, jak opisać sprawność instytucji szkolnictwa wyższego, by osiągała zamierzone cele. 

Kolejne etapy definiowania i ujmowania problematyki instytucjonalizmu rozwinęły się dzięki 

badaniom Ronalda Coasa z lat 30. XX wieku, a następnie pracom Oliviera E. Williamsona 

i Douglassa C. Northa, które prowadzą do punktu wskazującego na, silnie już rozwiniętą, Nowa 

Ekonomię Instytucjonalną. Skupia ona w sobie wiele różnych teorii, wśród których ważną rolę 

odgrywa teoria kosztów transakcyjnych (Coase, 1937; Williamson, 1979; North, 1993; 

Williamson, 1999). 

Nowa ekonomia instytucjonalna obecnie prezentuje jedną z najlepszych prób opisu 

instytucji systemu kształcenia na poziomie wyższym w kontekście jego sprawności 

w kształtowaniu pozycji absolwenta na rynku pracy. Zlecenie przez rząd zadania kształcenia 

na poziomie wyższym instytucjom publicznym zwraca uwagę na problem związany z weryfikacją 

uzyskanych rezultatów, tj. określenia sprawności systemu, poprzez próbę oszacowania zarówno 

skuteczności, jak i efektywności danej instytucji. Uzyskanie takich twardych miar jest podstawą 

oceny w nowej ekonomii instytucjonalnej, a w praktyce weryfikacji poziomu realizacji umowy 

pomiędzy rządem a uczelnią wyższą.  

Bezpośredni udział w kształceniu mają studenci, późniejsi absolwenci, kadra dydaktyczna 

oraz kadra administracyjna, Rektor, Senat i Rada Uczelni. Reprezentowana w nowej ekonomii 

instytucjonalnej zasada ograniczonej racjonalności wyborów ludzkich oraz ich oportunizmu 
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we wszystkich tych grupach może prowadzić do przyjęcia założenia o zwiększających się 

kosztach transakcyjnych. Instytucje mają je minimalizować, jednakże ich inercja i odporność 

na zmiany mogą doprowadzić do efektów odwrotnych, a mianowicie zwiększenia tych kosztów 

(Simon, 1991; Kahneman, 2003). W tym sensie instytucja publicznego szkolnictwa wyższego 

może przestać być konkurencyjna wobec innych instytucji kształcenia, tj. instytucji prywatnych 

lub nawet korporacji, które same kształcą swoich pracowników. Ocena relacji pomiędzy 

sprawnością instytucjonalną szkolnictwa wyższego a pozycją absolwenta na rynku pracy może 

zatem być niezbędna do minimalizowania kosztów transakcyjnych i określenia przeżywalności 

instytucji. Wymaga to utrzymania wysokiej wartości efektów kształcenia potwierdzanych 

dyplomami ukończenia studiów (Hodgson, 2006; Ashford i Biswas, 2010). Warto nadmienić, 

że także rynki pracy mogą cechować się zasadą ograniczonej informacji, same w sobie nie 

są doskonałe, tym samym nie minimalizują kosztów transakcyjnych do zera.    

Zdaniem autora kwestią zasadniczą motywującą do podjęcia tematu jest niedostateczny 

poziom badań i brak analiz opartych na mierzalnych wartościach wiążących ze sobą pozycję 

absolwenta na rynku pracy z determinantami sprawności instytucjonalnej uczelni wyższej. 

Podjęcie próby zdefiniowania czym jest sprawność autor upatrywał w odpowiedziach na pytania: 

Jak można poprawić sytuację absolwenta na rynku pracy? Na ile jest możliwe dokonanie tego 

poprzez poprawę funkcjonowania systemu instytucji szkolnictwa wyższego? Szukając 

odpowiednich teorii ekonomicznych autor trafił na interesujący sposób próby opisu 

mechanizmów, które można obserwować w rzeczywistości i które mogą tłumaczyć 

niedoskonałości systemu i liczne tarcia.  Wyniki wstępnie przeprowadzonych analiz wskazały 

na istnienie istotnej zależności pomiędzy elementami mogącymi tworzyć sprawność 

instytucjonalną uczelni a rynkiem pracy oraz różnic pomiędzy poszczególnymi typami uczelni 

i kierunkami kształcenia. Sprawność instytucjonalna uczelni wyższych jest skorelowana 

z sytuacją absolwenta na rynku pracy i pozytywnie wpływa na wysokość wynagrodzenia 

absolwentów. Główne mierniki biorące udział w kształtowaniu sprawności instytucjonalnej 

uczelni wyższych to m.in.: liczba publikacji, wskaźnik ukończenia studiów, koszty działalności 

dydaktycznej, struktura zatrudnienia kadry dydaktycznej, liczba realizowanych projektów, liczba 

nagród, liczba pracowników badawczych.  

Jednocześnie w polskiej literaturze brak jest praktycznych odpowiedzi i prób określenia 

przyczyn i rozwiązań dla tej sytuacji. Przyczyną braku pogłębionych badań o podobnej 
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problematyce upatrywać należy, w braku dostępności danych źródłowych dotyczących 

szczegółowego opisu potencjału kadrowego uczelni, relacji z administracją, zarządzania i jej sferą 

finansową a które mogłyby być powiązane bezpośrednio z losem ich absolwentów (jest to 

bolączką wielu polskich autorów m.in. n.  (Ćwiąkała-Małys, 2010; Kwiek, 2016; Wolszczak-

Derlacz, 2019). Wymaga to bowiem wypracowania metodologii badań w szczególności w 

kontekście formułowania i precyzowania kosztów transakcyjnych w systemach edukacji. Autor 

zauważył lukę, która mogłaby  w obecnej chwili zostać wypełniona zastosowaniem w praktyce 

teorii kosztów transakcyjnych. Tłumacząc brak sukcesu absolwentów jako wynik tarć pomiędzy 

zawodnym rynkiem, studentem i absolwentem, systemem instytucji kształcenia wyższego 

i rządem, którzy związani są swego rodzaju kontraktami. W kontekście nowej ekonomii 

instytucjonalnej, nacisk kładzie się na mierzalne i użyteczne metody ujęcia zagadnień, w tym 

wypadku instytucji kształcenia wyższego w kontekście środowiska w jakim się znajduje. Autor 

podejmując temat chciał zatem sam przekonać się, na ile możliwe jest uzyskanie chociaż minimum 

istotnych informacji i czy będą one wystarczające do wniosków mogących pomóc w określeniu 

tego co może być miarą sprawności instytucjonalnej uczelni wyższych.  

Wprowadzenie ilościowej metody określenia sprawności i jej wyceny może znacznie 

wspomóc zarządzanie uczelniami, poprzez likwidację tarć i obniżenie kosztów transakcyjnych. 

Tym samym potencjalnie możliwym jest wskazanie konkretnych miejsc, gdzie można usprawnić 

działanie lub gdzie należy odejść od pewnych rozwiązań. Niekoniecznie poprzez ograniczenie 

kosztów, ale bardziej poprzez ich umiejętną redystrybucję. Na przykład, aby ograniczyć 

obciążenie nadmiarowymi obowiązkami pracowników jak i wspomóc realizację statutowych 

celów. Wnioskami z przeprowadzonych badań mogą być praktyczne przesłanki do zmiany 

polityki zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego zarówno na poziomie centralnym, 

jak i na poziomie samej jednostki szkolnictwa wyższego. Jednocześnie wkładem autorskim jest 

opis miejsc powstawania kosztów transakcyjnych w polskich instytucjach kształcenia wyższego, 

ich rodzajów i cech (częstość, niepewność, specyficzność zasobów), które w obecnej, polskiej 

literaturze nie są w pełni zdefiniowane. 

W prowadzonych analizach zastosowano dane z ankiet jednostek szkolnictwa wyższego 

i ewaluacji dorobku naukowego, badań nad losami absolwenta oraz unormowania związane z 

przypisaniem dyscyplin naukowych do kierunków kształcenia. Wykorzystano między innymi 

takie mierniki sprawności instytucjonalnej, jak: zakres i struktura wsparcia budżetowego, sposób 
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zorganizowania uczelni, postawy behawioralne kadry i studentów. Z kolei pozycję absolwenta 

na rynku pracy określono poprzez możliwość uzyskania zatrudnienia z satysfakcjonującym 

wynagrodzeniem.  

Podejście nastawione na ilościowe miary w kontekście instytucjonalnym może ograniczyć 

wgląd w szeroką problematykę kształtowania kapitału ludzkiego. Pomijanych jest w tym świetle 

wiele istotnych cech i wartości, jakie niesie ze sobą szkolnictwo wyższe w obszarze kapitału 

społecznego (Dimaggio i Powell, 1983; Suddaby, 2010). Mimo że praca autora skupia się na 

wartościach możliwych do bezpośredniego zmierzenia  przy wycenie sprawności instytucji 

szkolnictwa wyższego, w ostatnim rozdziale niniejszej dysertacji wskazuje on na istotę kapitału 

społecznego jako niezbędnego uzupełnienia obrazu instytucji i jej roli w kreowaniu sukcesu 

absolwentów na rynku pracy.  

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metody statystyczne i ekonometryczne, w 

tym między innymi modelowanie równań strukturalnych (SEM – ang. structural equation 

modeling). Metoda SEM pozwala na określenie zmiennych latentnych – nieobserwowalnych 

bezpośrednio, a kryjących się w pojęciach, które jesteśmy w stanie wyjaśnić, ale niekoniecznie 

bezpośrednio zmierzyć. Zmienne te opisywane przez budujące je ładunki czynnikowe tworzą z 

nimi relacje (regresje), z których każda może być potencjalną hipotezą lub założeniem (Weston 

i Gore, 2006; Tarka, 2018). Metoda SEM jest z powodzeniem stosowana w naukach społecznych, 

zwłaszcza w przypadku pojęć (na przykład inteligencji), których nie można opisać za pomocą 

jednej miary. W uzyskanym na drodze analizy modelu korelacje występują potencjalnie zarówno 

między zmiennymi nieobserwowalnymi, jak i obserwowanymi, tworząc w ten sposób kolejne 

hipotezy lub założenia. Przykładowo modele o dwóch zmiennych nieobserwowalnych związanych 

korelacją, w której występuje współdzielona zmienna obserwowalna, należą do grup modeli 

niestandardowych ze skomplikowanymi wskaźnikami (Kline, 2011). Możliwe jest zatem 

utworzenie licznych hipotez, odrębnych chociażby dla każdej regresji (lub jej braku), przy czym 

zależności te nie muszą być związane ze znakiem relacji, lecz mogą stanowić o poziomie ładunku 

czynnikowego (sile oddziaływania) w przypadku, gdy dana ścieżka opisana jest parametrem 

(ładunkiem czynnikowym) znacznie różnym od zera (na przykład >0,3) (Weston i Gore, 2006; 

Wang i Wang, 2012; Ullman i Bentler, 2012).  
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 Celem głównym rozprawy jest ocena relacji pomiędzy sprawnością instytucjonalną 

szkolnictwa wyższego a pozycją absolwenta na rynku pracy w Polsce. Realizacji celu głównego 

służy następujący zestaw celów szczegółowych: 

1.1. Wyznaczenie determinant kształtujących sprawność instytucjonalną uczelni. 

1.2. Określenie pozycji absolwenta na rynku pracy. 

1.3. Opracowanie metodyki badań sprawności instytucjonalnej w relacji do rynku pracy. 

1.4. Porównanie sprawności instytucjonalnej uczelni w odniesieniu do różnych typów 

uczelni, obszarów nauki i dyscyplin. 

1.5. Określenie propozycji wprowadzenia zmian w instytucjach kształcenia wyższego.  

W pracy dąży się do weryfikacji hipotezy głównej H 1., zgodnie z którą sprawność 

instytucjonalna kształcenia na poziomie wyższym wyraża się poprzez silną korelację pomiędzy 

potencjałem uczelni a sytuacją absolwenta na rynku pracy. Podjęto ponadto próby weryfikacji 

szeregu hipotez szczegółowych. Tak duża ich liczba wynika z zastosowania modelowania SEM, 

w którym każda regresja (strzałka) i kowariancja w modelu może stanowić osobną hipotezę lub 

założenie (Kline, 2011). Zestaw ten przedstawiono poniżej: 

H 2. Potencjał uczelni (PU) posiada następujące indykatory (wpływa na):  

H 2.1. koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta,  

H 2.2. liczbę studentów dydaktycznych przypadającą na etat dydaktyczny, 

H 2.3. poziom badań rozumiany jako liczba punktów z publikacji na pracownika 

badawczego, 

H 2.4. strukturę zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej rozumianą jako 

stosunek liczby profesorów i doktorów habilitowanych do ogólnej liczby 

pracowników dydaktycznych, 

H 2.5. średnie wynagrodzenie absolwentów w relacji do średniego wynagrodzenia 

w odpowiadającej dyscyplinie sekcji PKD. 

H 3. Potencjał absolwenta na rynku pracy (RP) posiada następujące indykatory (wpływa 

na):  

H 3.1. wysokość średniego wynagrodzenia absolwentów względem powiatu oraz 

jej różnicę do odpowiadającej sekcji PKD, ze znakiem pozytywnym (+), 

H 3.2. wskaźnik względnego bezrobocia absolwentów względem bezrobocia 

w powiecie ze znakiem negatywnym (+), 
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H 3.3. czas poszukiwania zatrudnienia na umowę o pracę ze znakiem negatywnym 

(+). 

H 4. Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta: 

H 4.1. silnie i pozytywnie (+) korelują ze względnym wskaźnikiem średniego 

wynagrodzenia absolwentów względem powiatu (εP1_164 ↔ εCD_S), 

H 4.2. silnie i pozytywnie (+) korelują z różnicą ich wynagrodzeń ze średnim 

wynagrodzeniem w odpowiadającej sekcji PKD (εDS ↔ εCD_S). 

H 5. Kierunki ścisłe, medyczne i techniczne muszą wykazywać się większą sprawnością 

instytucjonalną, uwzględniając postęp naukowo-technologiczny w kontekście rynku 

pracy, aniżeli kierunki uniwersyteckie. Głównymi wskaźnikami kształtującymi 

pozytywnie (+) sprawność instytucjonalną (PU) będą w ich przypadku miary związane 

z działalnością badawczą: 

H 5.1. liczba realizowanych projektów podzielona przez liczbę kierunków,  

H 5.2. koszty działalności badawczej w przeliczeniu na pracownika badawczego, 

H 5.3. udział środków finansowych przeznaczonych na badania z przychodów 

własnych podzielone przez ogólna liczbę środków na badania,  

H 5.4. koszt prowadzenia działalności badawczej w przeliczeniu na punkt 

z publikacji. 

H 6. Najwyższą sprawnością instytucjonalną cechuje się kształcenie na kierunkach 

technicznych i ekonomicznych oraz medycznych, a najniższą na kierunkach 

humanistycznych i pedagogicznych. 

H 7. Pozycja absolwenta na rynku pracy w kontekście wynagrodzenia jest względnie 

najlepsza po ukończeniu studiów na kierunkach medycznych. 

H 8. Największa szansa na poprawę sprawności instytucjonalnej występuje na studiach 

informatycznych. 

H 9. Zmiany na instytucjach wyższych prowadzące do obniżenia kosztów transakcyjnych 

poprawiają sytuację absolwentów na rynku pracy i mogą zostać określone poprzez 

mierzalne wartości i działania operacyjne. 

H 10. Zmiana struktury zarządzania poprzez zwiększenie wpływu jednostek, 

menadżerów i kanclerzy oraz zmniejszenie wpływu senatu, rektora i rad uczelni 

zmniejsza koszty transakcyjne i poprawia sprawność instytucjonalną uczelni. 
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Zakres podmiotowy badań stanowią uczelnie wyższe na terenie Polski objęte ankietą 

ewaluacyjną jednostki oraz SEDN-em (Systemem Ewaluacji Dorobku Naukowego) i badaniami 

ELA (ogólnopolskim systemem monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych). Analiza na poziomie całego zbioru danych, z wyróżnieniem typów uczelni oraz 

poprzez porównanie grup kierunków kształcenia, jest zgodna z celami badania, w którym odnosi 

się pozycję absolwenta na rynku pracy właśnie do specyfiki uczelni (na przykład politechnika, 

uniwersytet) oraz samego kierunku kształcenia. Przyjętą próbę stanowi 135 uczelni spełniających 

wymienione kryteria. 

Zakres przedmiotowy badań obejmuje sprawność instytucjonalną uczelni, potencjał 

uczelni wraz z jej determinantami, a także rynek pracy absolwentów określony poprzez ich średnie 

wynagrodzenie, względne bezrobocie oraz czas potrzebny na znalezienie pierwszej pracy na 

umowę o pracę. 

Zakres czasowy badań to lata 2013-2017. Wynika on z ograniczeń podyktowanych 

dostępnością danych źródłowych, analizowano bowiem uczelnie wyższe, które zarówno złożyły 

ankietę jednostki na potrzeby ewaluacji za lata 2013-2016, jak i wystąpiły w 3. Edycji badań ELA 

dla absolwentów z rocznika 2016. Jednocześnie wykorzystano dane z Bazy Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS-u) dotyczące wynagrodzeń w danej sekcji PKD w roku 2017. 

Zakres przestrzenny badań obejmuje całą Polskę. 

Oryginalny wkład dysertacji przejawia się w czterech aspektach. Pierwszym z nich jest 

określenie w mierzalny sposób związku pomiędzy sprawnością instytucji kształcenia wyższego 

a rynkiem pracy absolwentów. Następnym jest powiązanie baz danych i zmiennych dotyczących 

kierunków kształcenia w analizowanej uczelni z danymi dotyczącymi rynku pracy. Zastosowano 

tutaj odniesienie do przynależności analizowanego kierunku kształcenia do dyscyplin a następnie 

odniesienie (także wspierając się grupowaniem ISCED-F 2013) do Sekcji PKD. Kolejnym jest 

dokonanie analizy danych na poziomie szkolnictwa wyższego, także w odniesieniu do kierunków 

kształcenia i typów uczelni, w powiązaniu z rynkiem pracy. Ostatnim aspektem jest zastosowanie 

zmiennych nieobserwowalnych w modelowaniu równań strukturalnych, co pozwala na ocenę 

trudno definiowalnych pojęć, takich jak potencjał uczelni czy pozycja absolwenta na rynku pracy, 

które mogą zostać wykorzystane w przyszłych pracach z zakresu ekonomiki edukacji. 

W badaniach wykorzystano następujące źródła danych: 
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• POL-on: Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – dane 

aktualne na dzień 19.02.2019. 

• ELA: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych, Edycja 3 – rok po uzyskaniu dyplomu (rok ukończenia studiów: 2016). 

Uwzględniono średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu 

dyplomu oraz względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku 

po uzyskaniu dyplomu w sytuacji, gdy po uzyskaniu dyplomu absolwent nie studiował. 

• BDL: Bank Danych Lokalnych – przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej według PKD 2007 na rok 2017 dla poziomu województw 

w ramach wyszczególnionych Sekcji zatrudnienia. 

• OPI: Ośrodek Przetwarzania Informacji przy Państwowym Instytucie Badawczym – dane 

udostępnione na prośbę autora.  

• Pracownicy – dane pochodzące z ankiety jednostki złożonej na potrzeby ewaluacji za lata 

2013-2016 z Działu B1 – Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac 

rozwojowych . 

• Pracownicy – dane dotyczące administracji i kadry dydaktycznej pochodzące 

ze sprawozdań jednostek do systemu POL-on. 

• Publikacje – dane pochodzące ankiety jednostki złożonej na potrzeby ewaluacji za lata 

2013-2016 z podziałem na poszczególne części wykazu czasopism (A,B,C), punkty 

(liczby, sumy) oraz liczby pracowników z jednostki. 

• Za rok 2017 – nakłady i wynik finansowy jednostki naukowej, koszty działalności 

dydaktycznej, koszty działalności badawczej, wykaz projektów naukowych, wykaz 

patentów i praw ochronnych. 

Ośrodek Przetwarzania Informacji udostępnił do badań niepublikowane wcześniej 

szczegółowe dane dotyczące uczelni wyższych w Polsce w zakresie między innymi  kosztów 

działalności dydaktycznej i badawczej, nakładów, liczb publikacji oraz struktury zatrudnienia.   

Układ i treść rozprawy podporządkowane zostały realizacji celu głównego i celów 

szczegółowych. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz podsumowania, uzupełnionych 

dodatkowo o spis literatury, spis tabel i rysunków. 

Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie przeglądu literatury 

przedmiotu. Przedstawiono w nim rolę systemu kształcenia jako determinantę kształtowania 
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kapitału ludzkiego, odnosząc się przy tym do paradygmatu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej jako 

teorii wyjaśniającej badane zjawisko. Przedstawiono genezę i ewolucję tej dziedziny nauk 

ekonomicznych oraz rolę, jaką pełni ona w obszarze ekonomiki edukacji. Wskazano ponadto 

na zależności pomiędzy instytucjami a uczniami i studentami oraz ich powiązanie z systemem 

edukacji, a finalnie dokonano interpretacji terminu kosztów transakcyjnych w odniesieniu do 

instytucji kształcenia i zaprezentowano ich przykłady. 

Rozdział drugi opisuje poszczególne poziomy edukacji w kontekście działań instytucji 

przez pryzmat instytucjonalizmu i Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, w tym w relacji do teorii 

kosztów transakcyjnych. Zawiera on refleksje wynikające zarówno z przeglądu literatury, 

jak i z opublikowanych badań własnych dotyczących jakości edukacji, inercji systemów edukacji, 

ich relacji z rynkiem pracy oraz możliwym źródłem strat finansowych. Przedstawiono także 

zasadność stosowania teorii kosztów transakcyjnych w systemach kształcenia na poziomie 

wyższym. 

Rozdział trzeci ma charakter metodyczny. W tej części pracy w sposób szczegółowy 

zostały opisane kolejne etapy przygotowań do badań empirycznych nad sprawnością instytucji 

kształcenia wyższego. Zawiera on opis wykorzystanych metod, czyli modelowania równań 

strukturalnych i konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Przedstawiono w nim ponadto cele, 

hipotezy i zakresy badawcze, źródła danych, a także uzasadnienie wyboru poszczególnych 

mierników pozwalających na określenie pozycji absolwenta na rynku pracy (między innymi 

średniego wynagrodzenia absolwenta, średniego wynagrodzenia w ramach sekcji PKD, 

względnego bezrobocia) oraz sprawności uczelni (między innymi liczby publikacji, liczby 

studentów, liczebności kadry akademickiej, kosztów działalności dydaktycznej). Wyjaśniono 

także metody tworzenia finalnego zbioru danych i zmiennych nieobserwowalnych. 

Rozdział czwarty ma charakter empiryczny. Dokonano w nim opisu specyfikacji 

uzyskanych modeli równań strukturalnych z uwzględnieniem typów uczelni, obszarów nauki 

i kierunków kształcenia. Przedstawiono skróconą charakterystykę zbioru typów uczelni 

i kierunków kształcenia, a następnie zweryfikowano model analizy regresji i kowariancji 

zmiennych oraz przeprowadzono interpretację wyników. 

Rozdział piąty przedstawia sugestie i rekomendacje dotyczące możliwości poprawy 

sprawności instytucjonalnej systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. W sposób 

syntetyczny wykorzystuje on zebraną w trakcie badań wiedzę teoretyczną i rezultaty analiz 
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empirycznych, by w jasny i szczegółowy sposób nakreślić ścieżkę rozwoju sektora szkolnictwa 

wyższego w Polsce w możliwym do zrealizowania zakresie. 

Autor pracy chciałby podziękować za pomoc i cenne wskazówki przy tworzeniu pracy 

Panu dr. hab. Janowi Polcynowi oraz Panu dr. hab. Sebastianowi Stępniowi. Ich bezcenne rady 

oraz poświęcony czas pozwoliły na pokonanie licznych problemów na drodze do ukończenia 

niniejszej dysertacji i opisanych w niej badań. Jednocześnie szczególne wyrazy wdzięczności 

należą się Pani prof. dr hab. Aldonie Andrzejczak, Pani prof. dr hab. Grażynie Krzyminiewskiej 

oraz Pani dr hab. Annie Matuszczak i Panu prof. dr. hab. Bazylemu Czyżewskiemu, których cenne 

uwagi przekazywane w rozwijających i interesujących dyskusjach  pozwoliły naprowadzić pracę 

na właściwy tor. 
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Rozdział 1. System kształcenia w paradygmacie Nowej Ekonomii 

Instytucjonalnej 

 

W obliczu wyzwań współczesnego świata szczególną rolę zyskują instytucje, których 

celem jest edukacja nowych pokoleń. Systemy edukacji z jednej strony mają za zadanie 

kształtować kapitał ludzki, inspirować do dalszej nauki, formować charaktery i systemy wartości, 

ale także przygotowywać do dynamicznych zmian zachodzących na rynku pracy. Z drugiej strony 

tworzące ten system instytucje stają przed takimi samymi problemami jak każda inna organizacja 

funkcjonująca na rynku. Musi się liczyć chociażby z brakiem wykwalifikowanej kadry, 

ograniczonymi zasobami oraz pośrednią lub bezpośrednią konkurencją ze strony innych instytucji. 

Ekonomiczny wymiar oceny jakości edukacji powoduje, że o jej funkcjonowaniu zaczyna 

decydować bezpośrednio rynek pracy oraz zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. W tym 

kontekście szczególnie istotnym staje się spojrzenie na instytucje tworzące system kształcenia 

z perspektywy istniejących teorii ekonomicznych. Jedną z takich teorii, dobrze opisujących 

badane zjawisko, jest nowa ekonomia instytucjonalna. 

 

1.1. System kształcenia jako determinanta kapitału ludzkiego 

 

 W dobie dynamicznych zmian w zarządzaniu edukacją w Polsce nie sposób nie zauważyć 

w tym obszarze silnego wpływu instytucji państwa. Nawet w podejściu socjologicznym już samo 

to pojęcie wiąże się bezpośrednio z „ustrojem”. W dwudziestoleciu międzywojennym związek ten 

określany był jako tak zwany Sejm Nauczycielski (Federowicz 2007), a w ustawie oświatowej 

z 1932 roku po raz pierwszy zastosowano termin „ustrój szkolnictwa”. Pojawiające się 

w Słowniku Pedagogicznym pojęcie „ustroju szkolnego” oznacza pewien ład w sferze publicznej 

z wytyczonymi granicami, jak czytamy: „ogół zasad określających strukturę, organizację 

i finansowanie kształcenia realizowanego w szkołach wszystkich typów i szczebli, a także we 

współpracujących z nimi placówkach oświatowych i wychowawczych” (Kupisiewicz 

i Kupisiewicz 2009). Późniejszy termin „system” zyskał z kolei nowy odcień: naukowy 

i abstrakcyjny. Nabrał on popularności w latach dziewięćdziesiątych, pojawia się na przykład 

w ustawie o systemie oświaty z 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). Związane to było zarówno 

z szerokim zastosowaniem podejścia matematycznego w poszukiwaniach naukowych 
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i łagodzeniem ograniczeń w przepływie informacji, jak i założoną równowagą pomiędzy układami 

społecznymi, maszynami i przyrodą (Umpleby 1982). Pojęcie systemu w teoriach 

socjologicznych, w tym „systemu społecznego”, odnosi się do mechanizmów kontroli społecznej 

opartych na wzajemnie powiązanych instytucjach, których rolą jest zapewnienie równowagi 

działań poprzez stałe interakcje (Ziółkowski 2002). Znamienne dla dalszych rozważań może być 

współczesne wyjaśnienie tego terminu właśnie jako względnie odrębnego od otoczenia układu 

elementów, które w skoordynowany sposób oddziałują nie tylko na siebie nawzajem, ale także na 

system jako całość. Samo pojęcie systemu oświaty także jest różnie i szeroko interpretowane, lecz 

uwzględnia już podejście instytucjonalne. Jak można przeczytać we wspomnianym wcześniej 

Słowniku Pedagogicznym, celem polityki oświatowej jest kształcenie ogólne i zawodowe 

o ustrukturyzowanym charakterze  wynikającym z tradycji i demokratycznego podejścia. Z kolei 

Nowy Słownik Pedagogiczny wskazuje na „ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek 

i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego umożliwiających obywatelom zdobywanie 

wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz wszechstronny rozwój osobowości”. Uwzględnia 

zarazem możliwe podsystemy, jak na przykład: „system wychowania rodzinnego, system 

szkolnictwa, system kształcenia ustawicznego oraz system wychowania równoległego” (Okoń 

2007). 

 Niektórzy autorzy zajmujący się rozważaniami nad „pomnikiem przeszłości”, jakim po 

części może wydawać się system oświaty, dzielą się wątpliwościami co do konsumpcyjnego 

charakteru podmiotów uczestniczących w procesach edukacyjnych oraz braku ich udziału w 

kształtowaniu systemu, dostrzegając w nich tym samym różne zagrożenia (Uryga 2014). Wskazują 

oni między innymi na dominującą „racjonalność techniczną” (czyli wiodącą rolę nauk 

przyrodniczych i potrzebę kontroli środowiska) i podnoszą problem dostosowywania nie tyle 

systemu do ludzi, co ludzi do systemu, podkreślając generowaną w ten sposób bierność (Giroux 

1993). Bywa, że podejście systemowe i funkcjonalne jest rozumiane jako realna szansa na 

replikację w szkolnictwie warunków bliskich miejscu pracy, w tym motywowania kształcenia 

czynnikami zewnętrznymi takimi jak lepsze wynagrodzenie czy wynik w rankingach i systemach 

ewaluacyjnych. Obawy co do „systemowego myślenia” dotyczą także rozumienia szkolnictwa 

jako podsystemu bardziej złożonego porządku ekonomicznego. Wynikają one z podejrzeń co do 

politycznego charakteru decyzji, który obniżają ich racjonalność, ponieważ odzwierciedla 
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partykularne interesy jednostek. Lekiem na te wątpliwości może być ujęcie systemu kształcenia 

w teorii kapitału ludzkiego, w ramach której edukacja gra zasadniczą rolę. 

 Edukacja w wymiarze społecznym co do swojej istoty wyraża się w słowach Zbigniewa 

Kwiecińskiego: „jako ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka, 

a rozwój jest określany między innymi poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, 

skuteczniejszą kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych” 

(Kwieciński 2000). Warto tu nadmienić, że termin „edukacja” bywał stosowany zamiennie 

ze słowem „oświecenie”. Przykładem może być publikacja Stanisława Staszica, w której jeden 

z rozdziałów poświęcono przedstawieniu kompletnego pomysłu na kształcenie młodego 

pokolenia, uwzględniając różne typy szkół i instytucji, a także kładąc nacisk na moralne 

i humanistyczne (patriotyczne) aspekty oraz wychowanie fizyczne (Staszic 1787). Zgodnie ze 

Słownikiem PWN edukacja to „ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie 

wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności” (PWN, 2021). Koncepcja ta rozwinięta 

została w definicji Mieczysława Malewskiego i „może oznaczać ogół zabiegów kształcących 

i odpowiadających im czynności poznawczych zorientowanych na osiągnięcie intencjonalnie 

przyjętych celów rozwojowych, formułowanych w odniesieniu do jednostek, grup społecznych 

i całych społeczeństw. Edukację tworzą zatem zarówno czynności nauczania, jak i uczenia się. Ich 

ranga w procesach edukacji ludzi dorosłych zmieniała się wraz ze zmianą społecznych funkcji, 

jakie dla tego typu edukacji zakładano” (Malewski 2010). Takie twierdzenie wskazuje na istotne 

znaczenie celowości edukacji oraz dostosowania jej charakteru do typu kształcenia. Autor 

wyróżnia też charakterystykę procesu nauczania-uczenia się, w którym ciężar może być  rozłożony 

odmiennie w zależności od przyjętego celu czy osiągniętego etapu. 

 Uczenie się, w definicji Wincentego Okonia, „jest procesem, w toku którego na podstawie 

doświadczenia, poznania i ćwiczenia – powstają nowe formy zachowania się i działania lub 

ulegają zmianą formy wcześniej nabyte” (Okoń 1987). Proces uczenia się można opisać na 

podstawie jego cech: planowości, aktywności osoby uczącej się, złożoności, nastawienia na wynik 

i różnorodności metod; czynników: pozytywnej motywacji, bodźców, środowiska i zdolności; 

rezultatów: modyfikacji zachowań jednostki wynikającej z przyrostu wiadomości, sprawności, 

uzdolnień i postaw; przedmiotu: rzeczywistości społecznej, przyrodniczej, technicznej 

i kulturowej (Bereźnicki 2011). Proces nauczania identyfikowany jest z kolei często jako 

bezpośrednie kierowanie procesem uczenia się. Koordynacją kształcenia zajmują się instytucje 
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szkolnictwa, przedsiębiorstwa czy organizacje społeczne. Rezultatem kształcenia jest 

wykształcenie określane jako zmiany w osobowości obejmujące zarówno stronę „poznawczo 

instrumentalną, która wiąże się z poznawaniem świata i jego przekształcaniem, jak i stroną 

aksjologiczną, która polega na kształtowaniu postaw i systemów wartości” (Okoń 1987). Celem 

jest tu wzbudzenie w jednostce potencjału do samokształcenia i samokształtowania ‒ należy 

przecież pamiętać, że to uczeń stanowi najbardziej istotny element procesu edukacji. W tym 

miejscu warto również zwrócić uwagę na rozbieżność między pojęciami obszarów (sfer) edukacji 

i obszarów uczenia się. Obszary edukacji obejmują z definicji te formy uczenia się, które w swym 

charakterze są przede wszystkim intencjonalne, planowe i kierowane, pomijają za to te 

nieusystematyzowane i często nawet nie całkiem uświadomione (Muszyński 2015). Obszar 

uczenia się w tym kontekście jest zatem terminem szerszym i obejmuje na przykład całożyciowe 

zdobywanie wiedzy. Zgodnie z ideą Livingstone`aw zjawisku edukacji zawiera się bowiem całość 

planowego (zamierzonego) uczenia się, które może przybrać charakter formalny, pozaformalny 

i nieformalny (Livingstone 2001). 

 Edukacja odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu kapitału ludzkiego, który z kolei 

stanowi kluczowy element wzrostu gospodarczego. W polskiej literaturze Stefan Ryszard 

Domański w 1993 roku zdefiniował kapitał ludzki jako „zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, 

energii witalnej zawarty w społeczeństwie. Zasób ten jest dany przez genetyczne cechy danej 

populacji raz na zawsze, ale można go powiększać drogą inwestycji zwanych inwestycjami 

w człowieka: w ludzi, w kapitał ludzki, w ludzkie życie“ (Domański 1993). Opis ten opiera się 

oczywiście na fundamentach teorii kapitału ludzkiego, której początki sięgają XVIII wieku i są 

nieodłączną częścią założeń Adama Smitha, ojca ekonomii klasycznej. Kapitał zawarty 

w człowieku zdefiniował on w swoim dziele „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa 

narodów” jako pożyteczne umiejętności nabyte w trakcie procesu kształcenia (Smith 1776). To 

w publikacjach Smitha pada również zasadnicza teza, że niezbędne są instytucje naukowe 

i edukacyjne o charakterze publicznym, gdyż to one najniższym kosztem zapewnią możliwie 

największej liczbie obywateli zdobycie wiedzy na określonym poziomie. Formalny kształt teorii 

kapitału ludzkiego pojawił się później, w latach sześćdziesiątych XX wieku, dzięki niezależnym 

pracom Jacoba Mincera, Gary’ego Stanleya Beckera i Theodore’a Williama Schulza. To ten 

ostatni, uhonorowany w 1979 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla za badania 

w dziedzinie ekonomii, uznawany jest jednak za głównego twórcę teorii kapitału ludzkiego (ang. 
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human capital). Jego dzieło „Investment in Human Capital” opisuje przewagę korzyści 

wynikających z inwestycji w człowieka poprzez kształcenie nad korzyściami wynikającymi 

z inwestycję w kapitał rzeczowy (Schultz 1961). Schulz dostrzegał w każdej jednostce wrodzony 

potencjał, który w odpowiednich warunkach (edukacji, zdrowia i możliwości zdobywania 

doświadczenia) ma szansę się rozwijać i tym samym zwiększać dobrobyt państwa.  

 Z kolei według Jacoba Mincera inwestycja w kapitał ludzki ‒ rozumiana jako 

zinstytucjonalizowana nauka oraz późniejsze zdobywanie doświadczenia w zawodzie i w procesie 

dokształcania ‒ wpływa na dochody z pracy. Autor zwraca uwagę, że kapitał jest w tym przypadku 

mierzalny poprzez długość edukacji formalnej (Mincer 1958). Uhonorowany Nagrodą Banku 

Szwecji im. Alfreda Nobla Becker odwołał się z kolei do zrozumienia inwestycji w kapitał ludzki 

jako alokacji zasobów wpływającej na przyszłe i realne dochody (Becker 1992). Choć według 

niektórych naukowców jego opis kapitału ludzkiego jest najpełniejszy, największej wartości 

dopatrywał się on w znaczeniu szkoleń pracowniczych dla ponoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Dowodził też oczywiście, że sam poziom kapitału ludzkiego w istotny sposób zależny jest od 

edukacji szkolnej, stanu zdrowia oraz dostępu do informacji na temat systemu gospodarczego. Na 

bazie powyższych rozważań kolejni ekonomiści przedstawiają własne definicje tych pojęć 

(Teixeira 2014). W sposób bardziej ogólny kapitał ludzki opisany został choćby przez 

demokratyczną Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. The Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD), jako „zasób wiedzy, umiejętności i innych 

cech osobistych zawartych w ludziach, które pomagają im być produktywnymi”. Instytucja 

wskazuje bezpośrednio, iż „kształcenie formalne (wczesne dzieciństwo, formalny system szkolny, 

programy szkolenia dorosłych), ale także nieformalna nauka w miejscu pracy i doświadczenie 

zawodowe ‒ wszystko to stanowi inwestycję w kapitał ludzki” (OECD, 2020).  

 Co istotne, kapitał ludzki nie jest równoznaczny z kapitałem społecznym. Zgodnie 

z teoriami wszystkich wymienionych autorów dopatrywać się w nim należy indywidualnych cech 

jednostki. Według Ryszarda Domańskiego formy inwestycji w człowieka to :  

 usługi i usprawnienia w ramach ochrony zdrowia; 

 formy doskonalenia zawodowego, w tym szkolenia w czasie pracy czy doświadczenia 

bezpośrednio z niej wynikające; 

 formalna edukacja na wszystkich poziomach kształcenia, w tym studia dla osób 

dorosłych; 



19 

 

 migracje ekonomiczne ludności; 

 poszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących perspektyw zawodowych na 

rynku pracy oraz panujących warunków ekonomicznych; 

 badania naukowe (Domański 1993). 

Wszystkie te elementy wskazują na systemy kształcenia jako bezpośrednią determinantę kapitału 

ludzkiego, co czyni je z kolei istotnymi dla sukcesu gospodarczego (Hanushek 2013). Powszechny 

wzrost świadomości tego faktu przy ograniczonych środkach publicznych zwraca szczególną 

uwagę społeczeństwa na alokację kosztów ponoszonych na ten cel. Dyscyplina finansów 

publicznych nie jest wystarczająco sprawnym instrumentem do regulacji sprawności instytucji 

tworzących system kształcenia. Kolejne podrozdziały przedstawiają ujęcie tego zagadnienia 

w kontekście teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. 

 

1.2. Założenia wstępne Nowej Ekonomii Instytucjonalnej 

 

 Pojęcie instytucji to termin socjologiczny odnoszący się do regularnych zachowań 

i trwałych elementów porządku społecznego (takich jak rodzina, prawo, własność) czy form 

działalności, które zostały uregulowane i usankcjonowane (szkolnictwo, edukacja), ale także do 

reguł współpracy (małżeństwo, kredyt, rozwód) lub działań sformalizowanych organizacji 

służących społeczeństwu (szpital, więzienie, fabryka) (Hodgson, 2006; Schotter 1981). Każdy 

z tych elementów może ulegać dezaktualizacji w ramach postępu techniczno-społecznego 

determinującego zmianę norm i podstaw ich funkcjonowania. Wymagane jest tu zatem podejście 

naukowe – sama nauka nie może być dogmatyzowana, a problemy powinny być rozwiązywane 

wszelkimi dostępnymi aktualnie metodami (Homan, 1931). Zwolennicy instytucjonalizmu 

(na przykład John Bates Clark czy Wesley Clair Mitchell) uważają, że organy państwowe mogą 

bezpośrednio ingerować w rynek i wpływać na procesy gospodarcze, co określa się mianem 

interwencjonizmu. Dotacje, pomoc socjalna, monopol czy inne różne formy protekcjonizmu mogą 

objawiać się jednak ogólnym zwiększeniem kosztów, nałożeniem wyższych podatków czy 

zagrożeniem inflacją (Frentzel-Zagórska i Zagórski, 1993; Lachmann, 2014; Skousen, 1997). 

Ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem państwa 

na edukację, która w szerszej skali staje się ściśle powiązana z rynkiem pracy, a tym samym 

z gospodarką i dobrostanem obywateli. Zachwianie równowagi w obszarze wymiaru i jakości 
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nauczania oraz ogólnego wpływu władz centralnych na działalność kształcących instytucji może 

zatem skutkować brakiem możliwości pozytywnego rozwoju kapitału ludzkiego, jednoczesnym 

spowolnieniem rozwoju, a nawet regresem zarówno systemu gospodarczego, jak i całego 

społeczeństwa. Tak skomplikowane zależności wynikają z oczekiwań obywateli z jednej strony, 

a państwa z drugiej, wobec samego procesu edukacji (Benabou, 2008). Niezależnie od ich skali, 

interwencje ze strony struktur władzy mogą dokonać szeroko zakrojonych zmian w skali całego 

obszaru kształcenia, a popełnione w ten sposób błędy dotyczyć będą nie tylko konkretnych 

roczników, ale i całych pokoleń. Współcześnie liczba czynników wpływających na skuteczność 

edukacji nie wynika już  wyłącznie z polityki pojedynczych państw, bowiem powszechna 

internacjonalizacja i wielokulturowość działań publicznych stawiają ogromne wyzwania całemu 

systemowi nauczania. W następnej części podjęto zatem próbę ujęcia i analizy możliwości 

zarządzania edukacją w kontekście teorii instytucjonalnej i pojęcia homo œconomicus. Krytyczna 

refleksja pozwala sądzić, że nie w każdej sferze edukacji sprawdzi się to samo podejście. Istnieją 

natomiast znaczące korzyści wynikające ze stosowania określonych koncepcji i na ich podstawie 

możliwe jest wskazanie konkretnych kroków do usprawnienia działania instytucji kształcenia 

(Jickeli, 2001).  

 Ewaluacja stosowalności tych teorii w kontekście ekonomiki edukacji wymaga powrotu 

do ogólnych zasad ekonomii, które będą dotyczyły także systemów nauczania w kontekście 

instytucjonalnym. Problematyka ta dotyczy ludzkich potrzeb, które są nierozłączne 

od istniejących, a w pewnym sensie zastanych warunków i wynikających z nich wyborów. W tym 

sensie efektywność ekonomiczna zajmuje się maksymalizacją przyrostów, a w szerszym zakresie 

mechanizmów kreowania kapitału ludzkiego, choć w momencie wykroczenia poza poziom 

indywidualny okazuje się, że jednostka w kontekście instytucjonalnym często odgrywa 

ograniczoną rolę. Jednocześnie należy podkreślić, że ludzkie decyzje stanowią często bardzo 

skomplikowane równanie ze względu chociażby na warunki ich podejmowania  (na przykład 

nieokreślone przesłanki historyczne) i z tego względu mogą  zostać obarczone oczywistymi 

błędami o długofalowych, choć nie mniej bolesnych konsekwencjach, podczas gdy leżące u ich 

podstaw potrzeby same mogą równocześnie ulec zmianie (Knight, 1952). Pojedyncze reakcje, 

których charakter bywa zgoła odmienny od danych rynkowych, nie są łatwe do zdefiniowania, 

łatwiej jest zatem opisywać określone wzorce kulturowe lub zmiany zachodzące na poziomie 

całych instytucji. W historycznej ekonomice instytucjonalnej w 1934 roku stwierdzano nawet, że 
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w naukach humanistycznych „aktorzy” są „pragmatycznymi bytami, zawsze patrzącymi 

w przyszłość, i dlatego nieustannie motywowanymi celami” (Commons, 1989). Commons odnosił 

się tutaj do zbliżonego stanowiska Veblena, który nawet darwinizm ujmował jako wzorzec dla 

nauk społecznych i mówił o trudnym do przyjęcia „doborze naturalnym instytucji” (Veblen, 

1899). Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że w opisie ekonomicznych uwarunkowań 

zachowań jednostek w centrum zainteresowania znajdują się często nie tyle same działania, co 

motywy za nimi stojące (Knight, 1952). Opis ekonomiczny jest w tym przypadku bardzo 

ograniczony i powinien skoncentrować się na mierzalnych wielkościach przy umowności 

pozostałych elementów. Ukierunkowanie na miary empiryczne stanowi tu z kolei element 

wspólny z podejściem  neoinstytucjonalnym (Boulding, 1957).  

 Instytucjonalizm kojarzony jest przede wszystkim właśnie z Thorsteinem Veblenem, który 

był jednym z głównych krytyków ekonomii jako nauki i hedonistycznej koncepcji homo 

œconomicus. Jego zdaniem błędem jest pomijanie czynników zewnętrznych jako motywacji 

działań człowieka, a nawet determinanty więzi społecznych i przynależności do określonych grup. 

Pojęcie instytucji wiązał on nie tylko z regułami czy zasadami, ale też ze strukturami 

organizacyjnymi. W podejściu instytucjonalnym, sformułowanym wspólnie z innymi 

przedstawicielami kierunku takimi jak John Roger Commons, Wesley Clair Mitchell czy John 

Maurice Clark, wyróżnić można kilka zasadniczych cech: szczególną rolę władzy, sceptycyzm 

w stosunku do istniejących instytucji i sprzeczności ich działań (bezużytecznych i użytecznych), 

ewolucyjne podejście do zjawisk społecznych, instrumentalizm oraz holizm. Elementy te w ujęciu 

Veblenowskim zaaklimatyzowały się na dobre także w podejściu neoinstytucjonalnym. Myśliciele 

tego kierunku również krytykują ekonomię głównego nurtu, choć zdecydowanie mniej radykalnie 

(Ratajczak, 1994). Postulaty nowego paradygmatu to przede wszystkim potrzeba traktowania 

ekonomii jako nauki empirycznej, w ujęciu holistycznym i długookresowym, a co za tym idzie – 

powrotu do ekonomii politycznej (Dopfer, 1982). Podejście holistyczne zakłada połączenie 

systemu ekonomicznego z systemem społecznym, czyli także z instytucjami kulturalnymi, 

socjalnymi czy politycznymi. Jednocześnie stanowi próbę spojrzenia na elementy uznawane do 

tej pory za stałe z perspektywy zachodzących zmian, choćby były to ewolucje znacząco rozłożone 

w czasie. Wprowadzone w tym duchu zmiany instytucjonalne mogą zatem wynikać nie tylko 

z potrzeby zwiększenia strumienia dochodów, ale także z bardziej ogólnych zmian we wspólnym 

podejściu do określonych problemów. Zakłada to swego rodzaju relatywizm, zgodnie z którym 
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trudno wyróżnić same zjawiska gospodarcze spośród zachodzących procesów. Jednocześnie 

zmienność – czy raczej brak stałości – niektórych elementów uniemożliwia formułowanie 

uniwersalnych stwierdzeń, co pozostaje według wielu ekonomistów bolączką 

neoinstytucjonalizmu (Wisman i Rozansky, 1991). Oparcie podejścia neoinstytucjonalnego 

o empiryzm ma jednak pozwolić na lepsze uzasadnienie założeń i trafniejsze oceny, a powiązanie 

władzy ekonomicznej i politycznej samo w sobie wspomaga planowanie w kontekście zawodności 

rynku, wzmacniając tym samym sferę gospodarczą. Tego typu rozwiązania nie są jednak 

uniwersalne i nie powinno się ich bezwiednie przenosić w różne konteksty. W związku z tym 

neoinstytucjonalizm jest często krytykowany ze względu na brak własnych metod analizy zjawisk 

gospodarczych. Według niektórych autorów, pomimo wielu dokonań, nie stanowi on alternatywy 

dla ekonomii konwencjonalnej i jego główna rola sprowadza się do jej krytyki (Malinvaud, 1991). 

Wydaje się ona z kolei uzasadniona z punktu widzenia założeń o statyczności głównego nurtu, 

które nie uwzględniają zmian związanych z działaniami instytucji i systemami zachowań (Gruchy, 

1974). Innym przykładem niedostatków ekonomii konwencjonalnej jest brak stosowalności jej 

narzędzi do opisu procesów przejścia od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej. 

Stają się one tym samym nieużyteczne i zbyt uproszczone, tak jak samo podejście ekonomii 

konwencjonalnej do rynku, według której stanowi on niezależną wartość i pozostaje niezawodny, 

podczas gdy w rzeczywistości jest znacznie przeceniany i musi podlegać ocenie (Klein, 1989). 

 Nowa ekonomia instytucjonalna (ang. new institutional economics)– została bodaj 

najlepiej  scharakteryzowana przez głównego reprezentanta jej nurtu Oliviera E. Williamsona, 

który wraz z wieloma innymi ekonomistami postrzegał ją jako swego rodzaju oświecenie 

w dziedzinie. Pisał on zatem: „Na ten renesans wpływ wywarły aspekty mikroteorii głównego 

nurtu, historii gospodarczej, ekonomii praw własności, systemów porównawczych, ekonomiki 

pracy i organizacji przemysłu. Wspólnymi wątkami łączącymi te różne badania są: (1) ewoluujący 

konsensus wobec mikroteorii, która choć uznana w wielu zastosowaniach za przydatną i potężną, 

w obecnym kształcie działa na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, aby umożliwić zajęcie się 

wieloma ważnymi zjawiskami mikroekonomicznymi w niekonwencjonalny sposób; 

oraz (2) poczucie, że badanie transakcji […] jest naprawdę kwestią kluczową i zasługuje 

ponownie na uwagę. W przeciwieństwie do wcześniejszych instytucjonalistów obecną grupę 

stanowią eklektycy. Nowi ekonomiści instytucjonalni zarówno czerpią z mikroteorii, 
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jak i w większości uważają to, co robią, za uzupełnienie, a nie substytut, konwencjonalnej analizy” 

(Williamson, 1975).  

 Wspólnym elementem instytucjonalizmu, neoinstytucjonalizmu oraz nowej ekonomii 

instytucjonalnej wydaje się być rozpoznanie istotnej roli instytucji w objaśnianiu zjawisk 

gospodarczych, nawet jeśli twórcy tych nurtów sami nie są w stanie precyzyjnie jej zdefiniować. 

Instytucja określana jest czasem po prostu jako „reguły gry” w społeczeństwie (North, 1991a), 

innym razem jako „zrównoważony wynik gry” podmiotów gospodarczych (Aoki, 1998) czy 

w końcu jako „reguły, które określają, kto może w danej sprawie podejmować decyzje, jakie 

działania są dopuszczone lub zabronione, jakich procedur należy przestrzegać, jaką informację 

należy dostarczyć oraz z jakimi profitami wiąże się przestrzeganie przedstawionego 

postępowania” (Ostrom, 1990). North dostrzegł jednocześnie możliwość stworzenia reguł 

służących konkretnym celom, na przykład wzbogaceniu podmiotów: „instytucje nie są 

z konieczności lub nawet zwykle stworzone, aby były społecznie efektywne, raczej […] są 

stworzone, aby służyć interesom tych, którzy mają siłę przetargową do opracowania nowych 

zasad”. W tym kontekście zatem reguły i podlegające im instytucje jawią się jako wynik 

konkurencji na arenie politycznej (North, 1990).  

 Wszystkie przedstawione podejścia w krytyczny sposób odnoszą się do ekonomii 

konwencjonalnej, choć najmniej radykalny pod tym względem jest nurt nowej ekonomii 

instytucjonalnej. Każdy z tych nurtów rezygnuje również z uproszczonej koncepcji homo 

œconomicus, odchodząc od pełni racjonalnego ujęcia tak zwanych agentów ekonomicznych. Samo 

pojęcie agentów łączy się bezpośrednio z postacią Kennetha Arrowa, który od lat sześćdziesiątych 

XX wieku zajmował się problemem dzielenia ryzyka, włączając do niego „problem agencji” 

wynikający z teorii agencji i opisywanej w niej relacji przełożony-agent, która co do zasady ma w 

ekonomii charakter uniwersalny. Podążając jego tokiem rozumowania, wszechobecnym 

elementem prawie wszystkich transakcji jest obecność dwóch indywiduów. Jeden z nich, 

rozumiany jako agent, musi podjąć określone działanie spośród wielu możliwych, co wpływa na 

dobrostan zarówno jego samego, jak i drugiej strony, -nazwanej w sposób ogólny przełożonym. 

W najprostszej sytuacji przełożony posiada dodatkowy atrybut w postaci możliwości określenia 

reguł wynagrodzenia. Oznacza to, że zanim agent podejmie akcję, przełożony determinuje 

wysokość zapłaty za jej wykonanie jako funkcję obserwacji jego działań. Istota problemu objawia 
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się jednak w warunkach niepewności, w szczególności gdy dostęp obu stron do informacji nie jest 

równy (Arrow, 1985).  

 W literaturze ekonomii często analizuje się sytuacje, (1) gdy działania agenta nie są wprost 

obserwowalne przez przełożonego oraz (2) gdy finalny wynik, choć zależny od agenta, nie jest 

przez niego w pełni zdeterminowany. Dwa typy trudności z tym związane to ukryta informacja 

i ukryta akcja, w literaturze anglojęzycznej często opisywane jako moral hazard – w polskich 

źródłach  znane pod określeniem „pokusa nadużycia zaufania” – oraz adverse selection, 

tłumaczone jako „negatywna selekcja”. „Ukryta akcja” określa włożony w działanie wysiłek 

agenta i co do reguły uważa się, że im jest on większy, tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo 

osiągnięcia lepszego wyniku. Najprostszym przykładem będzie tu zależność między lekarzem 

i pacjentem, w której lekarz jest agentem determinującym dobrostan przełożonego. Pacjent 

z założenia nie posiada wiedzy na poziomie lekarza, nie jest zatem w stanie zweryfikować jego 

rzetelności w wykonywaniu obowiązków (Kantarevic i Kralj, 2015). Przełożyć to można na 

wszelkie inne relacje, na przykład proces zatrudniania pracowników. „Ukryta informacja” oznacza 

z kolei, że agent posiadł wiedzę lub dokonał obserwacji, do której nie ma dostępu przełożony, ten 

nie jest jednak w stanie sprawdzić, czy agent użył tej wiedzy i czy odbyło się to z pożytkiem dla 

jego interesów. Stosowanym w literaturze przykładem opisującym taką sytuację jest 

zdecentralizowana socjalistyczna ekonomia. Jednostki produkcyjne w tym przypadku 

wykorzystują brak scentralizowanej wiedzy o zdolności produkcyjnej, ukrywając ją dla własnych 

korzyści w postaci obniżenia wymogu podatkowego. Teoria agencji jest zatem ściśle związana 

z transakcjami i stanowi realistyczną oraz empiryczną odpowiedź na problem kooperacji 

w relacjach, które bardzo często mogą być opisane za pomocą kontraktu (Myerson, 2008). 

Uzupełnia ona również osiągnięcia Olivera Williamsona, który w podrozdziale artykułu 

„Understanding the employment relation: The analysis of idiosyncratic exchange” zatytułowanym 

„The organizational failures framework” wyjaśnił, dlaczego problemy transakcyjne pojawiają się 

wszędzie tam, gdzie łączy się człowieka z czynnikami środowiskowymi (Williamson, 1975). Tym 

samym wykazał, że „zawodność wolnego rynku” stwarza potrzebę zaistnienia hierarchii 

i organizacji służących uzgadnianiu i obniżaniu tak zwanych kosztów transakcyjnych lub, jak to 

określił sam autor, zmniejszaniu tarć. Jednocześnie stwierdził on, że „zawodność organizacyjna” 

dotyczy w równym stopniu organizacji rynkowych, jak i pozarynkowych, co wiąże się ściśle 

z przedstawionymi poniżej zjawiskami. 
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 Pojęcie ograniczonej racjonalności przy jednoczesnej złożoności odnosi się do ludzkiego 

zachowania, które „choć w zamiarze racjonalne, ma swoje ograniczenia” (Newell i Simon, 1961; 

Simon, 1991). Organizacje wewnętrzne są potrzebne, gdy ta tendencja u jednostek zostaje 

zderzona z niepewnym środowiskiem. Jeśli wszystkie warunki są znane, do regulowania transakcji 

można wykorzystywać kontrakty; w niepewnych środowiskach zaś alternatywne formy rynkowe 

(na przykład organizacje) służą do mediacji, a tym samym obniżenia kosztów transakcyjnych 

między stronami. Dobrym przykładem ograniczonej racjonalności są szachy – choć teoretycznie 

można znać wszystkie możliwe w grze ruchy, to 10 do 120 z nich wykracza poza ludzkie zdolności 

umysłowe. Adaptacyjne, sekwencyjne procesy decyzyjne, takie jak te zachodzące w organizacjach 

wewnętrznych, mogą zatem pozwolić na znaczące oszczędności w sytuacji ograniczonej 

racjonalności w porównaniu z tymi, które zachodzą w czysto warunkowych kontraktach na rynku. 

Działanie dążące do zmniejszenia ryzyka jest tu skierowane na rzeczywiste wyniki, a nie na 

wszystkie możliwe warianty wydarzeń. W organizacjach wewnętrznych „kodeksy wymiany” 

mogą być z większą pewnością opracowywane i wykorzystywane przez pojedyncze osoby, 

a dzięki czemu są one mniej narażone na niekorzystne skutki oportunizmu. Partnerzy dokonujący 

wymiany opierają się na podobnym zestawie założeń dotyczących potencjalnych zysków, aby 

uniknąć konfliktów i zbyt dużej rozbieżności w podejmowanych krokach. 

 Oportunizm pozwala na myślenie strategiczne i wykorzystanie sprytu w procesie 

wymiany. Ludzie mogą kłamać, oszukiwać i kraść, dlatego umowy muszą być ściśle 

monitorowane w trakcie realizacji – a to z kolei rodzi potrzebę tworzenia odpowiednich struktur. 

Teoretycznie duża liczba osób biorących udział w procesie transakcji pozwala skutecznie karać 

i usuwać tych, którzy przejawiają zachowania oportunistyczne, jednak w przypadku małej liczby 

osób sytuacja ulega komplikacji. Organizacje wewnętrzne posiadają w takich okolicznościach trzy 

istotne zalety w stosunku do trybów rynkowych. Po pierwsze, ludzie rzadziej podważają cele 

grupowe dla indywidualnych korzyści, biorąc pod uwagę grożące im reperkusje; po drugie, 

organizacje mogą być monitorowane łatwiej niż jednostkowi aktorzy; po trzecie, organizacja może 

pośredniczyć w różnicach łatwiej niż sam rynek. Reguły organizacyjne wyznaczają uczciwe 

granice wymiany transakcyjnej między członkami, a ponieważ wynagrodzenie jest powiązane 

z wynikami organizacji, kierownictwo może sprawować kontrolę nad giełdami. Pojawiające się 

konflikty wewnętrzne rozwiązywane są szybko i bez udziału wymiaru sprawiedliwości 

(Williamson, 1975). Oportunizm  pojawia się zwykle, gdy jedna grupa posiada więcej wiedzy, 
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zrozumienia, umiejętności lub też informacji na temat transakcji niż druga. Może on znacząco 

utrudniać negocjacje lub zwiększać ryzyko zachodzącej wymiany. Sytuacja staje się poważniejsza 

w przypadku niewielkiej liczby osób biorących udział w transakcjach niepewnych, ograniczonych 

racjonalnymi sytuacjami, w których istnieje potencjał oportunizmu. Organizacje wewnętrzne 

hamują z kolei występowanie tego zjawiska  w kontekście niekorzystnych informacji. 

 Podczas gdy teorie kosztów transakcyjnych i teoria ekonomiczna zwykle unikają pojęcia 

„efektów interakcji”, należy wziąć pod uwagę  czynniki społeczne, takie jak lojalność czy 

wzajemność,, które mogą zmienić charakter samej transakcji oraz wpłynąć na odrzucenie pewnych 

trybów transakcyjnych w niektórych organizacjach ze względu na wyznawane przez nie wartości 

(Richman i Macher, 2008). 

 Jednym z filarów nowej ekonomii instytucjonalnej jest najstarsza z przywoływanych tutaj 

teorii, której fundamenty stworzył Ronald Coase. Zdaje się ona doskonale uzupełniać powyższe 

rozważania, dlatego warto odwołać się do niej właśnie w tym momencie. Moment jej stworzenia 

przypada na rok 1937, gdy światło dzienne ujrzał artykuł “The Nature of the Firm” (Coase, 1937). 

W tej i późniejszych pracach Coase wskazał, że nie jest w stanie zaakceptować firm, jako 

„czarnych skrzynek”, które z jednej strony mają ceny, a z drugiej efekty. Nieustannie przywoływał 

przy tym słynne pytanie: “Dlaczego firmy istnieją? Dlaczego wszystkie transakcje nie mogą 

odbywać się na rynku?”. W odpowiedzi sam stwierdził, że „(…) firmy istnieją, by zoptymalizować 

koszty transakcyjne. Firmy są nam niezbędne, gdy taniej jest zorganizować pewne działania pod 

pewną hierarchią zarządzania niż korzystać z rynku, co wiąże się z ponoszeniem kosztów 

poszukiwań, negocjacji, monitorowania i egzekwowania kontraktów”. Właśnie  te struktury, 

w ramach których operują ekonomiczni aktorzy, stworzyły przestrzeń dla nowej ekonomii 

instytucjonalnej. Nacisk na empiryzm widać szczególnie w trzech głównych wymiarach 

ekonomiki kosztów transakcyjnych, czyli: poziomie uszczegółowienia zasobów w danej 

transakcji; wpływie rozmaitych zaburzeń na zmiany w transakcjach (poziom niepewności); a także 

częstotliwości występowania transakcji (Ménard i Shirley, 2008). W koncepcji Arrowa „koszty 

transakcyjne to koszty prowadzenia systemu gospodarczego” (Arrow, 1969), z kolei w definicji 

OECD w kontekście wymiany rynkowej mówi się o kosztach „odkrywania cen rynkowych 

i kosztach zawierania i egzekwowania kontraktów” (Khemani i Shapiro, 1993). W innym raporcie 

OECD traktowane są one już jako: „koszty umożliwiające zawarcie transakcji gospodarczej, ale 

nie dodające nic do wartości transakcji” (Lawson, 2009). Według samego Coase`a, o ile relacje 
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pomiędzy firmami są w pewien sposób regulowane przez ceny rynkowe, o tyle wewnętrzne relacje 

i decyzje w firmie wynikają nie tyle z maksymalizacji profitu , co z przedsiębiorczego zarządzania, 

które realizuje w postaci odtworzenia warunków konkurencyjności rynku wewnątrz samej firmy. 

Według Kleina może to dotyczyć redukcji kosztów wynikających z przepływu informacji, 

motywowania, monitoringu i ewaluacji wydajności (Klein, 1998). Według Coase`a wymienione 

koszty transakcyjne rosną razem z rozmiarem firmy, zatem aby najlepiej wykorzystać jej 

możliwości produkcyjne, poszczególne elementy również powinny zostać wykorzystane w sposób 

najbardziej efektywny (Coase, 1937) – w przeciwnym wypadku koszty transakcyjne mogą nawet 

zrównać się z kosztami dodatkowych transakcji rynkowych. To na bazie przytoczonych rozważań 

Oliver Williamson wyprowadził termin kosztów transakcyjnych. Ich analiza opiera się na 

badaniach komparatywnych kosztów planowania, adaptacji i nadzoru na różnych poziomach 

zarządzania, choć jednocześnie zawierają one wszystkie koszty wynikające z procedur wymiany 

mających miejsce wewnątrz organizacji (Kowalska, 2005).  

 Na tym etapie warto wspomnieć o jeszcze jednym spojrzeniu na nową ekonomię 

instytucjonalną i problematykę transakcji związaną z prawami własności (ang. property rights), 

która stanowi kolejny filar tego paradygmatu.   

 

1.3. Transakcje i prawa własności 

 

 Commons określa transakcję w sposób szczególny jako ostateczną jednostkę aktywności, 

w której zawierają się trzy podstawowe zasady dotyczące konfliktu, wzajemności i porządku 

(Commons, 1932). Według Williamsona ma ona miejsce, gdy dobro lub usługa są transferowane 

przez technologicznie oddzielny interfejs, w ramach którego jedna aktywność przechodzi w drugą 

(Williamson, 1996). Transakcja stanowi zatem podstawową jednostkę analizy, a interfejs będzie 

tym lepszy, im mniejsze będą zachodzące w nim tarcia.  

 Pojęcie to jest stale rozwijane. Ronald Coase w 1960 roku przedstawił transakcję rynkową 

jako dobrowolne działanie, które przekazuje lub alokuje „coś” za pomocą legalnych środków 

rozumianych jako prawo własności (Coase, 1960). Podobnie Commons w ujęciu transakcji kładł 

nacisk na legalne przekazanie kontroli lub własności nad zasobem, wskazując tym samym na 

kluczową rolę wymiaru prawnego w ekonomii instytucjonalnej. To właśnie prawa własności do 

zasobów dają umożliwiają korzystanie z nich, czerpanie z nich korzyści czy też ograniczenie 
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dostępu do nich innym. W tej kategorii mieszczą się zatem prawa do dostępu (czyli wykonywana 

pewnych działań, ang. rights of access), prawa do wykluczenia (ograniczenia działań innych, ang. 

rights of exclusion) i prawa do zysków wynikających z wykorzystania zasobów (w tym 

ograniczenia profitów innych, ang. profit rights lub cash flow rights) (Segal i Whinston, 2012). 

W innym znaczeniu prawo do korzyści wiąże się z prawem do zaszkodzenia komuś lub sobie, 

a zarazem z jego ograniczeniem – może być na przykład dozwolone użycie broni wobec 

napastnika, ale już nie działanie na jego niekorzyść poprzez sprzedaż po zbyt niskiej (Demsetz, 

1974). Własność przypisuje się jednostkom, określonym grupom lub państwu, czemu 

odpowiadają prawa prywatne i kolektywne oraz ich rozszerzona forma na poziomie centralnym 

(Libecap, 1986). Z punktu widzenia dóbr ekonomicznych prawa własności posiadają cztery 

charakterystyki określone jako: 1) uniwersalność -– mogą je posiadać jednostki, grupy i państwa, 

metoda nadania musi być określona i egzekwowana; 2) ekskluzywność – związane z nimi zyski 

i koszty należą do właściciela na przestrzeni wyznaczonego okresu,  mierzonego często w latach, 

w ramach którego uprawnienia mogą zostać ograniczone lub stanowić o dostępie dla ogółu; 3) 

transferowalność – mogą być przenoszone na innych według wolnej dyspozycji ich właściciela; 

4) bezpieczeństwo – mogą stać się przedmiotem nielegalnego zagarnięcia i powinny zostać przed 

nim zabezpieczone (Arnason, 2000; Scott, 2001; Sheehan i Small, 2002). Prawa własności mają 

przede wszystkim na celu ograniczenie relacji niekoordynowanych przez rynek i osiągnięcie 

większej internalizacji, czyli „uwewnętrznienia” efektów zewnętrznych (ang. externalities). 

Potencjalne efekty zewnętrzne to każdy koszt lub zysk wynikający z relacji z innymi podmiotami, 

w tym takimi, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie wymiany. Koszty transakcyjne mogą 

zatem rosnąć ze względu na trudności w handlu oraz z powodów prawnych, i były nawet wstępnie 

identyfikowane przez część ekonomistów jako powstające wyłącznie w momencie transferu praw 

własności (Hardt, 2005). Teoria praw własności wskazuje w ten sposób, że w każdej gospodarce 

istnieją czynniki zewnętrzne wpływające na podmioty rynkowe i związane z produkcją lub 

konsumpcją dóbr i usług. Możliwym jest ponadto zredukowanie efektów wewnętrznych poprzez 

ich internalizację – stworzenie wystarczająco dużych podmiotów gospodarczych, które będą 

prowadzić te transakcje w swoich ramach.  

 Według niektórych „koszty transakcyjne to koszty ustanowienia i ochrony praw 

własności”, zatem w przypadku dobrze zdefiniowanych praw własności koszty transakcyjne 

potencjalnie mogą zostać całkowicie zniwelowane (założenie ich kompletności) (Allen, 1999, 
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1991), a w przypadku braku tych praw w ogóle nie zaistnieć. Z innej strony, według Williama 

Baumola,  „koszty transakcyjne to koszty związane z transferem własności”, a zgodnie z ideą 

Hicksa największe „tarcia” powstają właśnie w przypadku transferu aktywów od jednej osoby do 

drugiej (Baumol, 1952; Hicks, 1935; Tobin, 1956). Zdaniem Northa z kolei efektywność 

istniejących reguł nieformalnych może zostać podniesiona za pomocą reguł formalnych, w ramach 

których wyróżnić można kontrakty, reguły ekonomiczne i polityczne oraz postanowienia sądowe. 

Sposób współpracy lub konkurencji między podmiotami gospodarczymi określa wówczas umowa. 

Według Northa i Davisa tworzy to swego rodzaju porządek instytucjonalny (ang. institutional 

arrangements), czyli odpowiednik instytucji. Autorzy wykazują, że powinna ona: „(…) dostarczać 

strukturę organizacyjną, w ramach której ludzie mogą ze sobą współpracować dla osiągnięcia 

zysków, które byłyby poza nią nieosiągalne, lub tak wpływać na kształt systemu prawnego 

i rozkładu praw własności, aby umożliwiać w ramach obowiązujących zasad gry – konkurencję 

pomiędzy podmiotami gospodarującymi” (Davis i in., 1971). Zdaniem samego Northa teoria praw 

własności powinna być natomiast rozpatrywana w ścisłym kontekście ekonomicznym, zwłaszcza 

kosztów i zysków, ponieważ określanie i egzekwowanie praw własności podlega decyzjom 

polityków, a struktura polityczna podlega wpływom struktury ekonomicznej. Odpowiada to jego 

definicji instytucji opisanych jako: “wymyślone przez człowieka reguły, które porządkują 

polityczne, ekonomiczne i społeczne interakcje” (North, 1982). Mają one strukturę hierarchiczną 

podobną do norm prawnych, która rozciąga się od konstytucji do statutu i prawa zwyczajowego, 

do regulaminów i umów. Reguły wywodzą się od polityk, a z nich wynikają prawa własności 

i indywidualne umowy, które z kolei odzwierciedlają zachęty generowane przez dominującą 

strukturę praw własności. Innymi słowy – zestaw szans podmiotów gospodarczych wywodzi się z 

dominującej struktury praw własności i charakteru ich egzekwowania. Określają onesposoby 

maksymalizacji bogactwa graczy, które mogą zostać wykorzystane za pomocą wymian 

gospodarczych lub politycznych (Faundez, 2016; North, 1990). 

 Problematykę dzielenia praw opisuje twierdzenie Ronalda Coase`a oparte na publikacji 

z 1960 roku dotyczącej prawnych regulacji działalności stacji radiowych i możliwości nadawania 

na określonych częstotliwościach fal. W teorii, gdyby nie istniały koszty transakcyjne, nie miałoby 

znaczenia, kto uzyskał prawa własności (uprawnienia) jako pierwszy, ponieważ przy założeniu 

doskonałego rynku (konkurencji) w wyniku szeregu transakcji trafiłyby one ostatecznie do 

podmiotu o maksymalnym dochodzie. W rzeczywistości umowy zawiera się, kiedy koszt 
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procedury okazuje się niższe niż wynikający z zawiązanego porozumienia wzrost produkcji. 

Wiąże się z tym stwierdzenie, że poziom równowagi efektów zewnętrznych (na przykład 

zanieczyszczeń) jest niezależny od czynników instytucjonalnych (w szczególności w przypadku 

przypisania odpowiedzialności za szkody), za wyjątkiem sytuacji, w której istnieją koszty 

transakcyjne (Hurwicz, 1995). Coase był przekonany, że rządowe regulacje (podatki) są 

nieefektywne, a spory da się rozwiązać poprzez mediacje. W przypadku sektora prywatnego 

rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych stanowi ich wspomniana internalizacja, 

odpowiednie ulokowanie praw własności, a także sformułowanie przepisów minimalizujących 

szanse powstania dodatkowych kosztów  lub egzekwujących odpowiednie odszkodowania 

w przypadku ich wystąpienia. W ramach sektora publicznego zapewnienie odpowiedniego 

podziału praw własności jest zadaniem państwa i obejmuje kary pieniężne, podatki, subsydia 

wynikające z mechanizmów rynkowych oraz zezwolenia. 

 Szersze ujęcie kosztów transakcyjnych w powiązaniu z teorią Northa zostanie 

przedstawione w podrozdziale 1.5. 

 

1.4. Zależności pomiędzy instytucjami a uczestnikami systemu 

 

 Według Oliviera Williamsona społecznej analizy instytucji można dokonywać na czterech 

poziomach. Pierwszy i najwyższy z nich zawiera się w teorii socjologicznej, regułach 

nieformalnych i swego rodzaju zakorzenieniu społecznym o różnych odmianach: kognitywnym, 

kulturalnym, strukturalnym czy politycznym. Na tym poziomie zmiany odbywają się w bardzo 

wolnym tempie, mogą być rozciągnięte na setki lat (Williamson, 2000). Nic zatem dziwnego, że 

North postawił pytanie dotyczące długoterminowego wpływu  tych „nieformalnych ograniczeń”  

na gospodarkę (North, 1991b). Niestety, żaden ze wspomnianych autorów nie udziela pełnej 

odpowiedzi. Na poziomie pierwszym Williamson dostrzega spontaniczny wykwit instytucji, które 

nie w sposób wykalkulowany, ale raczej poprzez adaptację zagnieździły się głęboko 

w zachowaniach społeczeństwa. Często sprawia to, że wypracowują one charakterystyczną inercję 

oraz metody obrony przed zmianami i „obcymi wartościami”.  

 Na poziomie drugim występują środowiska instytucjonalne, czyli według Williamsona 

formalne reguły gry zawierające ustawy czy prawa własności, które mimo obarczenia cieniem 

przeszłości w formie pewnych ograniczeń (wynikających z federalizmu – dystrybucji władzy na 
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różnych poziomach rządu czy funkcjonujących struktur biurokratycznych i legislacyjnych) mogą 

już być wstępnie ekonomicznie regulowane. Bardzo trudno jest jednak wprowadzać w jednym 

momencie kompleksowy system zmian. Historia zna co prawda takie przypadki, ale następowały 

one jedynie drogą przewrotów, wojen lub załamania całego systemu. Nawet Unia Europejska po 

półwieczu istnienia znajduje się nadal we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki prawu własności  

w założeniu znika chaos i pojawia się system prywatnych przedsiębiorstw, zasoby zostają 

ulokowane według swojej najwyższej wartości, dzięki czemu rynek działa najbardziej skutecznie, 

a rola państwa sprowadza się do działań arbitra (Coase, 1959). Niestety te koncepcje zawodzą, 

ponieważ egzekwowanie praw własności nie należy ani do łatwych, ani do pozbawionych 

kosztów.  

 Trzeci poziom analizy zjawiska instytucji koncentruje się na sposobach administrowania 

i interakcjach aktorów w ramach ekonomii kosztów transakcyjnych, czyli the play of the game 

rozumianej przez Williamsona jako system kontraktów. Autor w swoich wcześniejszejszych 

pracach twierdził, że nowa ekonomia instytucjonalna rozwinęła się w dwóch uzupełniających się 

kierunkach (Williamson, 1998) – jednym wskazującym na warunki tła (ang. background 

conditions) i drugim związanym z mechanizmami zarządzania. Ujmuje to dwuczęściowa definicja 

sformułowana przez Davisaa i Northaa: „Środowisko instytucjonalne to zbiór fundamentalnych 

zasad politycznych, społecznych i prawnych, które stanowią podstawę produkcji, wymiany 

i dystrybucji. Zasady rządzące wyborami, prawa własności i prawo do umów są [ich] przykładami 

(...). Porozumienie instytucjonalne to porozumienie między jednostkami gospodarczymi, które 

reguluje sposoby, w jakie te jednostki mogą współpracować i/lub konkurować. [Może ono] 

zapewnić strukturę, w ramach której jej członkowie mogą współpracować (...) lub zapewnić 

mechanizm, który może wpłynąć na zmianę prawa lub praw własności” (Davis i in., 1971). 

Pojawiła się tu zatem potrzeba rozwiązania problemu praw determinujących warunki zawierania 

umów, a głównym zagadnieniem stało się zarządzanie relacjami opartymi na strukturze kontraktu. 

Nie sposób w tym miejscu zapomnieć o wspomnianej wcześniej, a wpisującej się w tę konwencję 

definicji J. R. Commonsa, który już w 1932 roku zdefiniował transakcję jako jednostkę 

zawierającą w sobie konflikt (który należy poddawać mediacji), wzajemność (polegającą na 

realizacji wspólnych korzyści) i ład (poprzez wysiłek włożony w zarządzanie) (Commons, 1932). 

Według Williamsona „ekonomizacji” na poziomie trzecim poddaje się właśnie struktury 
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zarządzania. Zdaniem autora reorganizacja transakcji na poziomie administracyjnym powinna być 

oceniania okresowo, a często również  weryfikowana podczas odnawiania kontraktu. 

 Poziom czwarty analizy skupia się wreszcie na ekonomii neoklasycznej, czyli alokacji 

zasobów i zatrudnienia. W kontekście przedstawionego tu aparatu optymalizacyjnego firma jawi 

się jako funkcja produkcji oparta na analizie marginalnej (ang. marginal analysis – badanie 

dodatkowych korzyści płynących z danej działalności w porównaniu z poniesionymi przez nią 

dodatkowymi kosztami). Na tym poziomie stosowana jest również teoria agentów. Williamson 

wskazuje, jak szczególną uwagę nowa ekonomia instytucjonalna przykłada do znaczenia 

innowacji zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i tym związanym z postępem 

technologicznym (Arrow, 1971; Fogel, 1999).  

 Sztywne ramy wyznaczone przez Willliamsona nie przystają oczywiście do wszystkiego. 

Granice między poziomami ulegają rozmyciu na przykład w systemach instytucji kształcenia, 

które według Northa mogą – kontrowersyjnie być może – zostać zaklasyfikowane jako 

organizacje. Zgodnie z jego podejściem instytucje, czyli „reguły gry”, rządzą zachowaniem 

jednostki i strukturyzują interakcje społeczne (formalnie lub nieformalnie), zaś organizacje mają 

charakter konkurencyjny. Mogą je tworzyć grupy ludzi lub systemy zarządzania koordynujące 

swoje działania przeciwko innym zespołom, działającym na tych samych zasadach. Dążą one do 

zwiększenia swoich szans na przetrwanie, na przykład poprzez zdobycie nowych kompetencji, 

które pozwolą na uzyskanie najlepszego wyniku w postaci choćby maksymalizacji profitu lub 

frekwencji wyborczej. Do tej kategorii zaliczają się według Northa nie tylko przedsiębiorstwa, ale 

i uczelnie lub towarzystwa medyczne. U Williamsona uczelnie w podobny sposób unikają 

konkretnego zaklasyfikowania do przyjętego poziomu analizy. Ujęcie uczelni jako organizacji 

odnosi się do tworzącej ją grupy osób, fizycznego kapitału oraz ogólnych zasad, wspólnych dla 

wszystkich i przyjętych przez organy zarządcze. Z drugiej strony ewaluacja osiągnięć ludzi 

w konkretnej sferze kształcenia, uwzględniająca formalne i nieformalne reguły działania, tworzy 

obraz instytucji, której ramy warunkują jej sukces. Williamson nie ukrywał w tym kontekście 

ścisłej zależności nowej ekonomii instytucjonalnej od ludzkich aktorów, a cytując Simona: „Nic 

nie jest bardziej fundamentalne w ustalaniu naszego programu badawczego i informowaniu 

o naszych metodach badawczych niż nasz pogląd na naturę istot ludzkich, których zachowania 

badamy”.  Z socjologicznego punktu widzenia zatem do  kluczowych atrybutów ludzkich aktorów 

należy zarówno stan poznania, jak i egoizm (Simon, 1985; Williamson, 2000).   
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 W publikacjach Schottera i Williamsona przybliżono idee nowej ekonomii instytucjonalnej 

jako swego rodzaju modelu racjonalnego ekonomicznego zachowania agentów nastawionych na 

maksymalizację korzyści. Tym samym wprowadzono koncepcję, w ramach której instytucje 

pojawiają się spontanicznie w zależności od aktywności rynku, a zarazem w wyniku racjonalnych 

zachowań. Takie podejście tłumaczy akcję jednostki bez kontekstu samej instytucjii 

generowanych przez nią wpływów (na przykład w postaci ograniczeń), co może mieć bezpośredni 

wpływ na swoistą „przeżywalność” danej instytucji lub proces jej ewolucji w inną, jeśli jest to 

możliwe. Nie istnieją jednoznaczne wskazówki co do przebiegu poszczególnych procesów, jednak 

w przypadku analizy instytucjonalnej powinno się postrzegać instytucję jako źródło ram zachowań 

jednostki lub grupy w krótszej perspektywie, za to w dłuższej – jako ich rezultat (Setterfield, 

1993). W ujęciu nauk politycznych nowy instytucjonalizm pojmowany jest jako szereg idei 

pochodzących z różnych dziedzin, które składają się na reguły gry opisujące ramy interakcji. Stąd 

przedmiotem analizy stają się tu preferencje aktorów i same instytucje (Van Hees, 1997). Warto 

wspomnieć, że aktor – lub częściej spotykany w polskiej literaturze podmiot – może być 

przedsiębiorstwem, firmą lub osobą fizyczną (ludzkim aktorem). Inicjator działania nie musi 

jednocześnie czerpać z niego wszystkich korzyści ani też ponosić wszystkich jego kosztów, 

ponieważ te dzielą się na prywatne (które faktycznie go dotykają)i zewnętrzne (których nie musi 

ponosić), składając się wspólnie na definicję kosztu społecznego (Coase, 1960). Nie istnieje 

wyraźna granica między definicją aktora (ludzkiego) w kontekście nauk społecznych 

i ekonomicznych. W socjologii człowiek stanowi element społeczeństwa, natomiast w ekonomii 

postrzega się go jako jednostkę zdolną do podejmowania indywidualnych i ekonomicznych 

decyzję. Koncepcja pracy instytucji to celowe działanie osób i organizacji, których celem jest jej 

tworzenie, utrzymywanie i zakłócanie (Lawrence i Suddaby, 2006). Próbując zrozumieć efekty 

działań aktorów według Lawrence`a i Suddaby`ego, można wyróżnić trzy kluczowe elementy ich 

studium nad pracą instytucji: (1) „podkreślałoby świadomość, umiejętności i refleksyjność 

podmiotów indywidualnych i zbiorowych” ; (2) generowałoby „zrozumienie instytucji jako 

konstytuowanych w mniej lub bardziej świadomym działaniu podmiotów indywidualnych 

i zbiorowych”; i (3) zidentyfikowałoby podejście, w ramach którego „nie możemy wyjść poza 

działanie jako praktykę – nawet działanie, które ma na celu zmianę porządku instytucjonalnego 

pola organizacyjnego, zachodzi w ramach zestawów zinstytucjonalizowanych reguł” 

(Lawrence i Suddaby, 2006). W pewnym momencie pojęcia aktora, ekonomicznego aktora i 
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agenta ulegają rozmyciu, ale zakłada się, że aktorzy mogą działać rutynowo i automatycznie 

ze względu na zakorzenione ramy poznawcze i schematy utrwalane przez instytucje. Aby wyjść 

poza ten automatyzm, konieczny jest kognitywny wysiłek, w kierunku refleksyjnej i opartej na 

samokontroli formie myślenia (Lawson, 2009). Pomiędzy agentami, aktorami i instytucjami 

widoczna jest ciągła i rekursywna zależność, która ma swoje odzwierciedlenie w możliwości 

kreowania zmian. Jak pisze Lawrence, praca instytucjonalna podkreśla, w jaki sposób i dlaczego 

aktorzy pracują nad interpretacją, tłumaczeniem, transpozycją, edycją i rekombinacją instytucji, 

oraz jak te działania prowadzą do niezamierzonych adaptacji, mutacji i innych konsekwencji 

(Lawrence i in., 2011). 

 Wyróżnić można dwa wymiary analizy instytucjonalnej uwzględniającej konkretne role 

poszczególnych podmiotów. Gdy rezultaty zastosowania określonej polityki czy zachodzące w 

niej zmiany objaśniane są za pomocą instytucji, mówimy o ich występowaniu w charakterze 

egzogenicznym. Natomiast gdy doszukujemy się ich pochodzenia, tak zwanych źródeł 

instytucjonalnych, oraz dynamiki zmian w czasie – uznajemy je za zmienne objaśniane (zależne), 

czyli endogeniczne. W drugim wymiarze, być może ważniejszym z punktu widzenia niniejszego 

wywodu, analiza dotyczyłaby preferencji samych aktorów (podstawowego celu zamiast strategii), 

które są zazwyczaj niezależne od instytucji i rządzących nimi reguł. Strategie kosztów i zysków 

tych organizacji nie mają wprawdzie na celu wywołania bezpośrednich wpływów zewnętrznych, 

natomiast ich ogólne oddziaływanie może dotyczyć ewentualnych wyników lub pośrednio nawet 

tożsamości samych aktorów. W schemacie, w którym rolę egzogeniczną przyjmują instytucje, 

a aktorzy plasują się w roli zmiennych objaśnianych, pojęcie to rozumiane jest jako socjologiczny 

nowy instytucjonalizm (Jupille i Caporaso, 1999). W tym ujęciu preferencje aktorów definiuje się 

z perspektywy egzogenicznych instytucji przy uwzględnieniu istnienia innych, 

nieinstytucjonalnych źródeł oddziaływania.  

 Te wzajemnie przenikające się sfery mogą stanowić wyzwanie w świetle zastosowanych 

zasad i sposobów zarządzania. Pierwotne idee przyświecające konkretnym instytucjom mogą ulec 

wypaczeniu ze względu na zbyt dużą autonomię jednostek – obranie własnej drogi lub opór 

względem zmian (co stanowi choćby ogólny problem Unii Europejskiej) (Scharpf, 1988). 

W innych przypadkach powstać może trudny do zdefiniowania efekt mnogości instytucji, 

współistniejących i zależnych od siebie, ale ewoluujących w różnym tempie. Rozbieżności te 

mogą miech charakter nie tylko lokalny czy nawet ograniczony do jednego państwa. Skala 
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problemu znacząco rośnie w przypadku organizacji międzynarodowych, w ramach których 

podejmowane są próby unifikacji systemów instytucji odmiennych od siebie krajów (przejście). 

Zagadnienia te w kontekście Unii Europejskiej nabierają szczególnego charakteru, a koncepcja 

kształtowania kapitału ludzkiego w kontekście edukacji staje się kluczowa. Jak zatem wyjaśnić 

tworzenie odrębnych instytucji edukacyjnych w częściowo autonomicznych państwach-

członkach, skoro pomiędzy poszczególnymi krajami mogą występować różnice w poziomach 

edukacji, warunkach ich stanowienia, metodach weryfikacji efektów? Wydaje się, że wspólny 

mianownik mógłby stanowić efekt uzyskiwany na rynku pracy, przy czym w kontekście 

wieloletniej edukacji zostaje on rozłożony na wiele lat nauki, na przestrzeni których – choć kolejne 

etapy zdają się być zależne od poprzednich – końcowy rezultat jest trudny do wskazania bez 

szczegółowych badań nad poszczególnymi jednostkami i warunkami panującymi w konkretnych 

przypadkach. Wskazane aspekty są zatem kluczowe dla polityki konkretnych organizacji 

niezależnie od ich rozmiaru. Ich element wspólny stanowi podstawa kapitału ludzkiego, czyli 

jednostka (człowiek). Jej zachowania determinowane są jednak przez różne czynniki. 

 W rozważaniach ogólnych należy w tym miejscu zwrócić uwagę na pojęcie homo 

œconomicus. W ujęciu klasycznego liberalizmu początkowo skupiało się ono na tendencji ludzi 

do podejmowania działań na zasadzie wymiany, gdy ich obszar zainteresowań pokrywa się 

z zainteresowaniami innych, lecz uległo transformacji, obejmując działania czysto 

kompetytywnych i silne współzawodnictwo. Na tle swobodnego przepływu ludzi w ramach 

państw członkowskich zjawisko to zdaje się ściśle zależeć od zdolności jednostki i jej 

dopasowania do rynku pracy (ang. market conduct). W tym kontekście mówi się o rozłożeniu 

odpowiedzialności zarówno na obywatela, jak i państwa członkowskie, przy czym potencjalny 

profit (ang. returns) dotyczy wówczas zarówno samej jednostki, jak i ogółu społeczeństwa. Może 

tutaj nastąpić zarówno wzrost produktywności, jak i zwiększenie obciążenia systemu pomocy 

społecznej (ang. social assistance) (Kramer, 2017), co tym bardziej uwypukla różnice w jakości 

odmiennych systemów edukacji i zwiększa wrażliwość na ich efektywność. Warto przytoczyć  

w tym kontekście cytat Johna Stuarta Milla opisujący „ekonomicznego aktora”, który: 

„nieuchronnie robi to, dzięki czemu może uzyskać największą ilość niezbędnych mu rzeczy, 

udogodnień i luksusów, przy najmniejszej ilości pracy i fizycznej abnegacji, dzięki którym można 

je uzyskać” (Mill, 1844). 
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 Oparcie indywidualnych decyzji na czysto racjonalnym, mierzalnym liczbowo zachowaniu 

nie jest jednak główną osią koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej, w której istotną rolę 

odgrywają także czynniki z pozoru nieuchwytne, jak choćby idee, uwzględnione już w teorii 

neoinstytucjonalnej. Przez wielu uznawane za podstawowe dla tego nurtu publikacje (patrz: 

Zucker, 1977: Dimaggio i Powell, 1983; Meyer i Rowan, 1977) wskazywały na ogromną rolę 

tworzenia idei (ang. ideational), a tym samym nadawania „znaczenia” wydarzeniom, ich 

racjonalizacji. W tym kontekście pojawia się także zagadnienie izomorfizmu organizacji 

istniejących w tych samych warunkach zewnętrznych (Suddaby, 2010). Swego rodzaju próbą 

odpowiedzi systemu UE na wyzwania w zarządzaniu edukacją są ujednolicone systemy 

weryfikacji efektów kształcenia, jednak różnice w specyfice konkretnych rynków, a tym samym 

utrzymujące się różnice środowiskowe, mogą powodować trudne do przewidzenia skutki. Analiza 

staje się tym bardziej skomplikowana, gdy rozpatrujemy wszystkie systemy edukacyjne Unii 

Europejskiej w odniesieniu do całej ścieżki kształcenia. Jednocześnie koncentracja jedynie na tym 

elemencie może doprowadzić do przeoczenia innych istotnych elementów, w tym symbolicznego 

znaczenia edukacji i głębszej relacji ze środowiskiem. Można zatem pochylić się nad 

poszczególnymi etapami edukacji, podejmując próbę identyfikację sfery mierzalnej w sensie 

ekonomicznym i zracjonalizowanej, a zarazem minimalizującej koszty transakcji w ujęciu 

określonych obiektywnych wyników (ang. outcomes). Choć zaproponowane ujęcie może 

kolidować z próbą rozszerzenia tego podejścia przez Suddaby, autor niniejszej dysertacji chce 

wykazać, że w przypadku ekonomiki edukacji optymalizacja mierzalnych wyników to jedyna 

możliwość. 

 Jak zatem rozwinąć system edukacji z uwzględnieniem koncepcji kosztów transakcji 

i racjonalnych wyborów aktorów wprowadzonej przez Williamsona (Williamson, 1979).  Koszty 

w tym wypadku mogą być rozumiane jako koszty prowadzenia systemu ekonomicznego (ang. the 

costs of running an economic system), jednak sama ich minimalizacja bez dogłębnej analizy może 

nie przynieść zamierzonych efektów (Ashford i Biswas, 2010). W odniesieniu do edukacji 

należałoby uwzględnić choćby określone wyniki, na przykład realizację efektów programu 

nauczania. Które koszty powinny zatem zostać zminimalizowane? A może to efekty powinny być 

maksymalizowane w szerszym kontekście, przy zachowaniu zbliżonych kosztów ale 

podlegających redystrybucji? Można tu położyć nacisk na infrastrukturę czy kształcenie 

instruktorów i podnoszenie ich wynagrodzeń, jednakże w omawianym kontekście należałoby 
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uwzględnić przede wszystkim relację z odbiorcą, jakim jest rynek pracy, i swego rodzaju 

satysfakcję aktorów.  

 Pierwszą przeszkodę stanowi brak wystarczającej liczby badań określających dokładnie 

ścieżkę pojedynczego ucznia w całym systemie edukacji,  od momentu wkroczenia na jej 

najniższy poziom , poprzez śledzenie jego wyników, aż do opuszczenia systemu i wkroczenia 

na rynek pracy. Liczba zmiennych, często całkowicie niezależnych od struktur organizacyjnych, 

jest ogromna, dlatego koordynacja poszczególnych etapów kształcenia okazuje się tak 

skomplikowana i trudna do oszacowania. Istotny problem stanowi próba racjonalizacji wyborów 

aktorów w tym wskazanie etapu, na jakim może się ona odbywać, co sprawia, że charakter relacji 

między instytucją a aktorem jest trudny do określenia. Niektóre systemy edukacji nie pozwalają 

na przykład na dokonanie wyboru ścieżki kształcenia na niższych poziomach lub jej zmianę po 

rozpoczęcia nauki w młodym wieku (tak jak w przypadku kształcenia technicznego 

w Niemczech). Jednocześnie ewaluacja wyników na wczesnych etapach edukacji pozostaje 

w większości bez związku z rynkiem pracy i stanowi jedynie część wewnętrznego systemu oceny. 

Choć to system ustandaryzowany i pozostający w relacji do późniejszych stopni kształcenia, może 

on mieć przełożenie na konkretne wyniki na rynku pracy w przypadku, gdy nie kończy się 

uzyskaniem konkretnego zawodu. 

 Podczas gdy próba jasnego określenia roli instytucji edukacyjnych na poszczególnych 

etapach w przygotowaniu aktorów (uczniów) do wejścia na rynek pracy zwraca uwagę na istotne 

problemy systemowe, szczególnym przypadkiem, który zdaje się unikać podobnych błędów, jest 

odrębny, choć pozostający w relacji do poprzedników, system edukacji na poziomie wyższym. 

Tutaj  wyboru zarówno kierunku, jak i miejsca kształcenia, dokonuje osoba świadoma i prawnie 

niezależna. Jej preferencje są już w dużej mierze określone i może ona samodzielnie ocenić 

prywatne korzyści oraz możliwości realizacji zamierzonych celów wiążące się z jej decyzją. 

 Jedną z podstawowych trudności w procesie analizy kosztów transakcji, ale i efektywności 

danej instytucji mierzonej w tym przypadku poziomem satysfakcji aktorów, jest dostępność 

danych. Casus osób przystępujących do studiów na poziomie wyższym jest pod tym względem 

wyjątkowy i pozwala korzystać z wielu istotnych mierników związanych z elementami 

kształtującymi i budującymi strukturę instytucji. Organy te muszą ściśle współpracować 

z lokalnymi władzami, szkolnictwem niższego poziomu i biznesem, a także nawiązywać relacje 

międzynarodowe. Stopień rozwoju i zaawansowanie można zatem określić poprzez aktywność 
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naukową w postaci oficjalnych publikacji czy realizowanych projektów i uzyskiwanych 

dofinansowań. Miary te są uniwersalne w aspekcie globalnym i mogą stanowić standard 

na obszarze całej Unii Europejskiej. W niektórych krajach, na przykład Polsce, określa się poziom 

sukcesu na rynku pracy konkretnych grup absolwentów (badania Ekonomiczne Losy 

Absolwentów – ELA) na danej uczelni, w danym roku oraz po danym kierunku studiów, czyli 

zarówno w zakresie czasowym, jak i przestrzennym. Tak dokładne dane pozwalają 

na oszacowanie średniego wynagrodzenia absolwentów poszczególnych kierunków, ale też na 

odniesienie tych wartości w konkretnym miejscu i czasie do średniego wynagrodzenia 

w powiązanych z nimi dziedzinach gospodarki. To ilościowe porównanie determinują kluczowe 

elementy, które mogą podlegać optymalizacji nie tylko w postaci redukcji kosztów, ale też samej 

ich redystrybucji w odpowiedzi na potrzeby aktorów z zachowaniem endogenicznego charakteru 

instytucji. 

 W nawiązaniu do nowej ekonomii instytucjonalnej podejście ilościowe i empiryczne 

wydaje się niezbędne do przeprowadzenia istotnej analizy kapitału ludzkiego. Choć 

kontrowersyjna idea opisująca racjonalizację wyborów w odniesieniu do maksymalizacji efektów 

na rynku pracy poprzez uzyskanie najwyższego potencjalnego wynagrodzenia opiera się na 

wysoce kompetytywnym i zindywidualizowanym podejściu, nie wyklucza ona jednocześnie 

możliwości warunkowania decyzji przez aktorów także innymi czynnikami. Podejście ilościowe 

w tym wypadku pozwala natomiast odnieść się do konkretnych instytucji na poziomie wyższym,  

finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, oraz ocenić, które sfery ich 

działalności stanowią o potencjalnym sukcesie absolwentów. Warto tutaj przypomnieć podejście 

Hodgsona, zgodnie z którym poziom doceniania instytucji przez aktorów, to jest akceptacji metod 

działania i reguł z nią związanych, wiąże się ściśle z jej szansami na dalszą egzystencję (Hodgson, 

2006). Podjęte w tym obszarze kroki mogą zatem przynieść wymierne efekty. Profity czerpać będą 

zarówno aktorzy, jak i społeczeństwo, a w przypadku wolnego przepływu ludzi w ramach Unii 

Europejskiej – wszystkie kraje członkowskie. Wzrost produktywności wynikający ze zwiększenia 

kompetencji może być analizowany także w szerszym zakresie, lecz wkład uczelni wyższej 

w szerzenie określonych idei będzie wówczas trudny do określenia i uniemożliwi uzyskanie 

jednoznacznych odpowiedzi. Nawiązując do Suddaby’ego, badania te musiałyby mieć charakter 

swego rodzaju wewnętrznej perspektywy wnikającej w ogół mechanizmów obejmujących 
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bardziej rozległe systemy społeczne (Suddaby, 2010). Takie spojrzenie wykracza jednak poza 

ramy tej pracy. 

 

1.5. Koszty transakcyjne w procesie edukacji 

 

 W roku 1973 North zdefiniował trzy elementarne rodzaje kosztów transakcyjnych jako 

koszty: (1) związane z wyszukiwaniem możliwości osiągnięcia zysku (ang. search costs); (2) 

negocjowania warunków (ang. negotiation costs); (3) egzekwowania kontraktów (ang. 

enforcement costs) (North i Thomas, 1973). W 1986 roku z kolei North i Wallis podzielili koszty 

na dwie grupy: produkcyjne i transakcyjne. Koszty produkcyjne związane są z kosztami tak 

zwanej transformacji, czyli wytworzeniem produktu lub dostarczeniem usługi, a koszty 

transakcyjne są generowane przez sektor transakcyjny i co do wartości równe zasobom przez nie 

zużywanym (Wallis i North, 1986).  Pierwsze próby empirycznego ujęcia tego zjawiska nie 

określały jednak jasno, w jaki sposób można wyróżnić koszty transakcyjne w gospodarce (Hardt, 

2005), ani co powoduje ich wzrost – czy dzieje się to w wyniku wzrostu specjalizacji razem z 

rozwojem gospodarczym, czy też w wyniku rozwoju technologicznego, który  obniża koszty 

pojedynczych transakcji. Te definiowane są z kolei często jako koszty ex ante, które w 

neoklasycznych warunkach doskonałości informacji byłyby zerowe.  

 Ocena sprawności instytucji w przedstawionym kontekście wymaga komparatywnej 

analizy instytucjonalnej wprowadzonej przez Williamsona. Obejmuje ona konkurencję 

instytucjonalną między firmami rozumianą jako rywalizacja przedsiębiorstw na poziomie kosztów 

transakcyjnych wytworzenia danego produktu lub dostarczenia określonej usługi. Pojawia się tu 

zatem możliwość wystąpienia dodatnich kosztów transakcyjnych, co wykracza poza paradygmat 

ekonomii neoklasycznej. 

  Neoklasyczne problemy z niedoskonałym rynkiem, dystrybucją informacji, niepewnością 

i brakiem racjonalnych działań podmiotów gospodarczych spowodowały, że po dwudziestu latach 

North zaproponował rozszerzoną definicję kosztów transakcyjnych, która uwzględnia tarcia 

związane z procesem poznawczym (North i Denzau, 1994). Obejmuje ona modele mentalne (ang. 

mental models) uwzględniające subiektywną percepcję jednostek i tym samym stanowi powrót do 

intuicyjnego ich rozumienia z początku XX wieku. Według tej koncepcji koszty funkcjonowania 

systemu ekonomiczno-społecznego są tym mniejsze, im większy jest stopień zgodności między 
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normami zewnętrznymi a ich subiektywną reprezentacją w oczach osoby podejmującej wybory 

(Hardt, 2005). Takie ujęcie wskazuje na interdyscyplinarny charakter nowej ekonomii 

instytucjonalnej oraz jej związek z naukami kognitywnymi. Zdefiniowane tu koszty uzupełniają 

wspomniane wcześniej koszty ex ante.  

 Do poniesionych kosztów transakcyjnych (ex ante) Williamson dodał również potencjalne 

koszty transakcyjne (ex post) wynikające na przykład z niedoskonałego kontraktu i ryzyka 

oportunizmu. Ponieważ nie można ich zmierzyć, drogą do ich oszacowania jest porównanie 

kosztów transakcyjnych funkcjonowania dwóch konkurencyjnych struktur organizacyjnych 

(Williamson, 1985). Według Hardta operacyjny charakter podejścia Williamsona wynika 

z wykorzystanego aparatu analitycznego, który dotyczy jedynie analizy kontraktowej 

(i sprowadza do niej każdy problem na drodze unifikacji). Wskazuje on nawet, że empiryczna 

część analizy ogranicza się „do weryfikacji (…) współzależności pomiędzy cechami transakcji 

a sposobem ich organizacji” (Hardt, 2008).  

 Zależność między pierwszym i drugim rodzajem kosztów transakcyjnych jest o tyle 

interesująca, że ryzyko kosztów ex post jest możliwe do obniżenia poprzez podniesienie kosztów 

ex ante. Inwestycja w skompletowanie informacji i stworzenie pozbawionego ryzyka kontraktu 

może zatem w efekcie zniwelować ryzyko potencjalnych kosztów sądowych. Środowisko 

instytucjonalne – rozumiane jako zbiór instytucji regulujących sposób prowadzenia transakcji – 

korzystając z dodatkowych informacji, redukuje koszty transakcyjne, a tym samym zwiększa 

swoją efektywność (Martens, 2004). Podobny rezultat wynika z podniesienia jakości kognitywnej 

(percepcji i przetwarzania informacji), na przykład poprzez wzrost kapitału ludzkiego lub zaufania 

społecznego, co prowadzi do redukcji kosztów transakcyjnych niezależnie od instytucji. To istotne 

szczególnie w przypadku organów kształcenia, które powinny pozytywnie wpływać 

na akumulację kapitału ludzkiego, inspirować do wdrażania postępu technicznego, motywować 

do rozwoju wiedzy i jej transferu oraz łagodzić kognitywne ograniczenia, ułatwiając tym samym 

późniejsze prowadzenie działalności gospodarczej czy osiąganie efektywnych przepływów na 

rynku pracy (Staniek, 2009). Warto na to spojrzeć z perspektywy koncepcji path dependence 

Northa opisującej powstawanie i zależność instytucji nie tylko wobec środowiska, ale też innych 

instytucji. Podmioty te często wyrastają bowiem obok już istniejących lub jako ich kontynuacja 

i stając się istotnym elementem łańcucha powiązań, tworzą swego rodzaju matrycę 

instytucjonalną. Z punktu widzenia systemu kształcenia jest to zjawisko naturalne, ale stanowi 
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wyzwanie zarówno w kontekście wdrażania zmian, jak i utrzymania sprawności działania – 

zwłaszcza że instytucje te często balansują na granicy formalnych i nieformalnych reguł (norm 

społecznych) oraz interakcji, nieustannie się ścierając i tworząc zrównoważony ład 

instytucjonalny (Wilkin, 2016). 

 

Rysunek 1.1. Wpływ zmiany instytucjonalnej na wysokość kosztów transakcyjnych 

Źródło: Opracowanie własne według (Hardt, 2005 za Martens, 2004)  

 

 Połączenie podejścia Williamsona i Northa pozwoliło Martensowi na stworzenie nowego 

modelu integrującego koszty ex ante i ex post. Choć sformułował on pełniejszy opis kosztów 

transakcji – które, jak można wnioskować, zależą w dużej mierze od przedstawionego w 

poprzednich rozdziałach porządku instytucjonalnego – nie zaproponował jednocześnie 

odpowiedzi na pytanie o zależność rozwoju gospodarczego od kosztów transakcyjnych. Istnienie 

instytucji umożliwia prowadzenie wymiany rynkowej, a koszty transakcyjne mogą być rozumiane 

jako koszty koordynacji tego systemu, niezbędnej do jego istnienia. Nie jest jasne, czy niskie 

koszty transakcyjne powodują wzrost gospodarczy, natomiast można mieć pewność, że będą one 

zawsze występować. W tym znaczeniu stają się jednocześnie przedmiotem badań nowej ekonomii 

instytucjonalnej. Na rysunku 1 przedstawiono przykład w którym dochodzi do redukcji kosztów 

ex post (KT oznaczają koszty transakcyjne). Dzięki zmianie instytucjonalnej obniżone zostaje 

ryzyko związane z realizacją umowy w przyszłości. Przesunięcie samego punktu na tej samej 
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krzywej nie oznacza jednocześnie samej zmiany instytucjonalnej. Zmianą tą jest przesunięcie całej 

krzywej.  

 Założyć można zatem, że u źródeł powstania instytucji społecznych, politycznych 

i ekonomicznych leżą koszty transakcyjne. Z jednej strony definiują i regulują (ograniczają) one 

możliwe wybory agentów, a z drugiej starają się załagodzić wszelkie możliwe tarcia (Barroso, 

2005). Choć zapewne istnieją wszędzie za wyjątkiem ekonomii jednoosobowej (Cheung, 1992), 

pomiar ich wartości nadal sprawia liczne trudności. Próbę empirycznego określenia kosztów 

transakcyjnych podjął Ning Wang, tworząc dla nich siedem kategorii: (1) ekonomia finansowa 

i monetarna; (2) podobna do Williamsona ekonomia kosztów transakcyjnych; (3) sektor 

transakcyjny; (4) koszt transakcyjny, który nie przechodzi przez rynek; (5) ekonomia środowiska 

i ekologii; (6) instytucje i wzrost gospodarczy; (7) ekonomia tożsamości (Wang, 2004). W relacji 

do systemów kształcenia również pojawiają się pierwsze empiryczne próby określenia tych 

kosztów, co rodzi jednak istotne pytania – w jaki sposób określić zasadność stosowania 

instrumentów nowej ekonomii instytucjonalnej i czy można przyłożyć jedną miarę do każdego 

poziomu kształcenia?  

 Czy powinno się zatem stosować pojęcie kosztów transakcyjnych w odniesieniu do 

systemu edukacji? Próbę takiego spojrzenia stanowi opracowanie Rafaela Chellesa Barroso, który 

oszacował koszty transakcyjne systemów szkolnictwa wyższego w Korei i Brazylii, wykazując 

w swoich badaniach zależność ich poziomu od kierunku kształcenia. Duża liczba absolwentów 

kierunków SCBL (nauki społeczne, biznes i prawo; kategoria ta obejmuje kursy uniwersyteckie 

takie jak dziennikarstwo, psychologia, nauki polityczne, ekonomia, prawo, księgowość i biznes, 

oraz powiązane kierunki takie jak marketing, HR, handel zagraniczny) jest objawem wysokich 

kosztów transakcji i ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, co wynika z bezpośredniego 

związku niektórych dziedzin, na przykład prawa, księgowości czy biznesu, z wysokim poziomem 

kosztów transakcyjnych w działalności gospodarczej. Z drugiej strony kierunki kształcenia takie 

jak inżynieria, nauki fizyczne i przyrodnicze są związane głównie z kosztami produkcji, 

a dokładniej z ich redukcją (Cordella i Simon, 1997). Empiryczną podstawą tego stwierdzenia jest 

fakt, że inżynierowie w swojej pracy koncentrują się na nowych, bardziej wydajnych metodach 

produkcji odpowiadających potrzebom konsumentów, podczas gdy księgowi i prawnicy są 

bezpośrednio związani z procedurą zawierania kontraktów oraz dystrybucją praw własności. 

Większa liczba absolwentów kierunków kształcenia powiązanych z kosztami transakcyjnymi 
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zwiększa zatem koszty transakcyjne w samej gospodarce, podczas gdy absolwenci kierunków 

kształcenia o charakterze produkcyjnym mają pozytywny wpływ na gospodarkę poprzez 

obniżanie kosztów transakcyjnych (li i in., 2013). Zdaniem Barroso z punktu widzenia nowej 

ekonomii instytucjonalnej to państwo powinno redukować koszty swoim bezpośrednim 

działaniem, a pośrednio wpływać na profil absolwentów i przyszłych pracowników, wzmacniając 

i promując kierunki techniczne (Barroso, 2005). 

 Czy powyższa koncepcja pozwala jednak na ocenę sprawności systemu kształcenia (w tym 

wypadku wyższego)? Wydaje się ona raczej zdeterminowana hipotezą zakładającą zależność 

wzrostu gospodarczego od preferencją określonych zawodów powiązanych z istniejącymi 

kosztami transakcyjnymi. Trudno zatem zgodzić się z takim podejściem w odniesieniu do 

omawianej pracy. Uczelnie są przecież mieszanką wielu struktur zarządzania, skoro społeczność 

akademicka nieustannie balansuje między hierarchiczną dydaktyką a środowiskiem badaczy 

(Boudreau i in., 2007). 

 

  

Rysunek 1.2. Schemat klasyfikacji kosztów transakcyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kyzenko i Kyzenko, 2016; Małysz, 2003; Suska, 2016; Ząbkowicz, 2003) 

 

 Coraz większa liczba opracowań naukowych posługuje się schematem klasyfikacji 

wyróżniającym koszty transakcyjne: rynkowe (wynikające z użytkowania mechanizmów 

rynkowych); administracyjne lub wewnątrzfirmowe (koszty monitoringu i implementacji umów 

między firmą a jej pracownikami, które mogą być stałe lub zmienne; wykonawcze); polityczne 
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lub publiczne  (związane z działaniem i dopasowaniem rządowych ram instytucjonalnych 

i funkcjonowania społeczeństwa; racjonalne)(Kyzenko i Kyzenko, 2016; Małysz, 2003; Suska, 

2016; Ząbkowicz, 2003).  

 Williamson we wstępie do swojej pracy „The Institutions of Governance” zaznacza, że 

pochyla się nad instytucjami zarządzania raczej w koncepcji bottom-up (z dołu do góry), mając na 

względzie organizacje gospodarcze. Wychodzi on z założenia, że instytucje są ważne i należy je 

analizować, działanie mieści się w szczegółach, a sama nowa ekonomia instytucjonalna powinna 

skupiać się na pozytywnej analizie w przeciwieństwie do analizy normatywnej. Jego spostrzeżenia 

na temat systemu kształcenia opierają się na raporcie dotyczącym wschodnioazjatyckiego cudu 

gospodarczego. Państwo w tym ujęciu zapewnia wzrost poprzez krytyczne interwencje 

w momentach zawodności rynku, ale jednocześnie samo może być zawodne. Williamson zwraca 

szczególną uwagę na wczesną edukację i otwartość na zagraniczne idee i technologie. Istotę roli 

kształcenia w kontekście ekonomiki instytucjonalnej wyraża on poprzez nacisk na prywatne 

inwestycje środków na ten cel . Podkreśla on również, że choć wpływy rządu na podstawowym 

i ponadgimnazjalnym (ang. secondary) poziomie kształcenia uzasadniane są niepewnością 

sytuacji rynkowej, nie bierze się pod uwagę ich oddziaływania na wskaźniki zaufania, które z kolei 

wiążą się bezpośrednio z kosztami transakcji. Gospodarka, która budzi zaufanie, zachęci więcej 

uczniów do inwestycij w kształcenie, ponieważ będą oni pewni odniesionych dzięki temu 

przyszłych korzyści, w przeciwieństwie do drapieżnej polityki państwa (ang. predatory regime), 

która spotyka się z negatywną reakcją uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym, niechęcią do 

uczęszczania na zajęcia, a często nawet rezygnacją z kształcenia. Wskaźnik skolaryzacji (ang. 

enrollment rate) można zatem interpretować w kategoriach wiarygodności i zaufania (Williamson, 

1998). 

 Kolejne próby opisu kosztów transakcyjnych nieustannie podejmują naukowcy z Instytutu 

Ronalda Coasa. W ich podejściu problem stanowi raczej to, co ulega transferowi, niż sąm udział 

stron w tym procesie. W przypadku rynku pracy pojawia się problem zmierzenia jakości i ilości 

indywidualnego wkładu. W konwencjonalnej teorii kapitału ludzkiego, zdaniem Wanga, 

uwzględnia się bardziej potencjał niż zmaterializowaną zdolność. Jeśli zdamy sobie sprawę, 

że ludzie uchylają się od wysiłku, ale jednocześnie podlegają istniejącym ograniczeniom, 

określenie nakładu pracy staje się znacznie bardziej skomplikowana niż obliczenie liczby 

pracowników, lat nauki czy przepracowanych godzin (Wang, 2007).  
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 Biorąc pod uwagę specyfikę i złożoność systemu instytucji kształcenia wyższego, w jego 

ramach można wyróżnić wiele aspektów występowania kosztów transakcyjnych. Pod rozwagę 

należy poddać między innymi relację instytucji kształcenia z państwem jako instytucją wskazującą 

i ograniczającą jej działalność poprzez ramy legislacyjne. Państwo nadzoruje system edukacji 

za  pomocą innych instytucji, a w przypadku kształcenia publicznego przeznacza środki finansowe 

na realizację wyznaczonego celu według określonych reguł. Odbywa się to na zasadzie kontraktu. 

Budowa kapitału ludzkiego, choć regulowana odgórnie i będąca istotą systemu kształcenia, jest 

w rzeczywistości zadaniem państwa, które oddelegowuje je poszczególnym instytucjom. Same 

regulacje prawne i interwencje władz także mogą podlegać analizie w kontekście kosztów 

transakcyjnych realizacji tego celu. To skomplikowane środowisko instytucjonalne zawiera 

w sobie również społeczeństwo, którego przedstawiciele mogą przyjąć rolę agentów – 

uczestników procesu kształcenia zawierających kontrakt z instytucją kształcenia, a pośrednio 

z państwem, i korzystających z zagwarantowanego im dobra publicznego.  

 W każdej z instytucji kształcenia wyróżnić można struktury przypominające strukturę 

przedsiębiorstw, w których część działalności skupia się na „produkcji kapitału ludzkiego”, czyli 

świadczeniu nauczania. Inna część jest odpowiedzialna za stwarzanie ku temu odpowiednich 

warunków w obszarze zarządzania administracyjnego i jakości kształcenia. Kolejna zajmuje się 

budowaniem relacji z otaczającym środowiskiem. Propozycję ujęcia kosztów transakcyjnych, 

choć nie zawsze wprost, przedstawia koncepcja NPM (ang. New Public Managment), 

ekspandująca globalnie w wyniku recesji z roku 1990, a skupiająca się na społecznym wyborze, 

teorii agentów i analizie kosztów transakcji. Według Sowaribiego Tolofari ekonomika kosztów 

transakcyjnych zajmuje się potrzebą wykonania większej pracy przy mniejszych nakładach 

środków publicznych (Tolofari, 2005). Oś tej teorii stanowią alternatywne metody i koszty 

uczestnictwa pociągające za sobą merytoryczną ocenę dostarczania usług (Boston i in., 1996; 

Ferlie i in., 1996). Zwiększone koszty transakcyjne i brak efektywności kształcenia wynikać mogą 

w tym kontekście ze złego zarządzania, co stanowi z kolei rezultat sprawowania władzy 

w instytucjach edukacyjnych przez dydaktyków zamiast menedżerów. Istnieje tym samym 

potrzeba oddelegowania tego zadania sferze administrującej (ang. educational management).   

 Zmiany w systemie szkockim i w całej Wielkiej Brytanii wskazane zostały przez (Arnott, 

2000; Ferlie i in., 1996; Raab, 2000), którzy zaproponowali wprowadzenie do instytucji 

kształcenia hierarchiczności oraz większej zależności od środowiska zewnętrznego (na przykład 
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rodziców, biznesu). Zmiany mechanizmów kontroli przepływu zasobów poprzez uzależnienie jej 

od liczby uczniów, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów współodpowiedzialności 

zarówno między nauczycielami, jak i w relacji rodzic-nauczyciel,  mają wpływać 

na konkurencyjność instytucji (faktycznie nieistniejącą).Wymaga się jednocześnie od kadry 

zarządzającej kompetencji związanych z finansami, księgowością i budżetowaniem, a zatem 

służących zwiększeniu kapitału ludzkiego i stanowiących jego rezultat. W przypadku kształcenia 

na poziomie wyższym wykazuje się ponadto konieczność zwiększenia niezależności stanowisk 

kanclerzy (Duke, 2002; Ferlie i in., 1996; Marginson i Considine, 2000). Innowacje w strukturze, 

mające na celu stworzenie selektywnych mechanizmów uczestnictwa w konsultacjach i badaniach 

rynku, czynią w ten sposób senat czy rady uczelni bardziej peryferyjnymi lub podobnymi 

poziomem do zespołów doradców.  

 Nowe metody dewolucji – czyli decentralizacji w postaci przekazania zadania do organu 

niższego stopniem – zwiększają autonomię budżetową, a zarazem wyznaczają ramy celów 

instytucjonalnych, w tym minimalny poziom dochodów. Niesie to ze sobą osłabienie roli 

społeczności akademickiej w podejmowaniu decyzji, co często stanowi przeszkodę w zarządzaniu 

i spowalnia cały proces ze względu na wielość zaangażowanych w niego instancji. Mowa o idei 

centrów badawczych działających na pograniczu biznesu i edukacji, a powoływanych w celu 

wdrażania „produktów” o największym potencjale komercyjnym. Nacisk położony jest tu przede 

wszystkim na szeroko pojętą inkluzję grup zmarginalizowanych, zwłaszcza wykluczonych 

ekonomicznie. Przewiduje się również wprowadzenie nowych metod poznawczych i zwiększonej 

elastyczności personelu oraz rozwój public relations i budowę reputacji w oparciu o jakość 

nauczania i usług świadczonych studentom. Dzięki temu mogą powstać programy które będą same 

się finansować, a według Simona Marginsona i Marka Considine’a uczelnie i szkoły powinny 

konkurować między sobą właśnie na polu jakości oferowanego kształcenia 

(Marginson i Considine, 2000). Wszystkie te składowe wskazują pośrednio na koszty wynikające 

z niewłaściwej organizacji systemu edukacji i błędów w zarządzaniu instytucjami, stawiając 

wymóg wprowadzenia istotnych zmian, nawet jeśli nie wszystkie można przełożyć na polskie 

realia. 

 Istotnym przykładem oddziaływania na koszty transakcji w obszarze kształcenia może być 

wprowadzenie szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym w Australii. W 2008 

roku rząd tego państwa zgodził się, by wszystkie publiczne fundusze VET (ang. vocational 



47 

 

education and training – systemu szkolnictwa zawodowego) były otwarte dla konkurencji między 

publicznymi i prywatnymi dostawcami (Council of Australian Government – COAG - Rada Rządu 

Australijskiego), a w 2011 roku wprowadzono system bonów studenckich przeznaczających 

publicznye fundusze na indywidualne kształcenie. W ciągu ostatnich dwóch dekad system 

przeniósł się dzięki temu z obszaru wirtualnego monopolu na usługi publiczne, głównie 

za pośrednictwem wyższych szkół technicznych i jednostek dalszego kształcenia (TAFE – ang. 

Technical and Further Education – organizacje prowadzące kształcenie zawodowe). W roku 2012 

jedna czwarta uczniów kształcenia zawodowego finansowanego ze środków publicznych 

odbywała naukę u prywatnego lub innego dostawcy pozarządowego (National Center for 

Vocational Education Research – NCVER – Narodowe centrum badań nad kształceniem 

zawodowym). Sytuację tę próbowano wyjaśnić za pomocą  ekonomiki kosztów transakcyjnych. 

Autor analizy przedstawił w tym kontekście ekonomiczną krytykę wynikającą z kluczowych zasad 

analizy kosztów transakcyjnych Williamsona, które skupiają się na determinantach ryzyka 

transakcji rynkowych, czyli zawierania kontraktów (Toner, 2014).  

 Krytyczne ujęcie obejmuje tutaj zrozumienie omawianej wcześniej ograniczonej 

racjonalności po stronie zarówno konsumentów, jak i producentów. W tym przypadku występuje 

asymetria informacyjna, ponieważ agent posiada większą wiedzę o charakterystyce dobra lub 

usługi, którą świadczy, i o warunkach, w jakich następuje produkcja. Weryfikacja tych warunków 

i ich stopnia dopasowania została zatem przeprowadzona zgodnie z niepełnymi standardami 

obejmującymi w zasadzie cały system edukacji od szczegółowych wymagań nauczycieli, 

do wymiaru kształcenia (Allen Consulting Group, 2013). Dotyczyło to chociażby rozpiętości 

czasowej procesu kształcenia, która nie była obligatoryjna i mogła ulec skróceniu, jeśli uczeń 

wykazywał szybsze tempo przyswajania wiedzy lub wcześniej nabyte kompetencje, również 

określane według uznania nauczyciela. W wyniku tych działań świadczący usługi mogli obniżać 

koszty, zmniejszając jakość nauczania i liczbę godzin szkoleniowych. Utrudniali także 

wykonywanie kontroli w miejscu praktyk, a tym samym wykrycie i weryfikację tych rażących 

zaniedbań. W tym wypadku zasada ograniczonej racjonalności tyczy się również uczniów, 

ponieważ stanowili oni w większości grupę osób o ograniczonych umiejętnościach w mowie 

i piśmie oraz niskim poziomie osiągnięć edukacyjnych. Finalnie, nawet jeżeli metody nauczania 

obejmowały praktyki preferowane przez zwierzchnika, to czynności z nimi związane były 

wykonywane niezwykle rzadko w całym okresie edukacji i odbiegały od warunków skutecznego 
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uczenia się. Młoda osoba tworząca plan na życie realnie nie odbywała praktyki, a co za tym idzie 

nie doświadczała na tym polu sprzężenia zwrotnego (Conlisk, 1996). 

 Co ciekawe, metodą weryfikacji jakości nauczania stała się tu na późniejszym etapie 

analiza ofert kształcenia zawodowego uwzględniająca potencjalną możliwość zatrudnienia, 

szacowaną wysokość wynagrodzenia i uznawalność uzyskanych kwalifikacji. Przeprowadzona 

przez audytorów ocena przyniosła niestety negatywne rezultaty. Z punktu widzenia kosztów 

transakcyjnych można zauważyć, że wszystkie zaangażowane strony wykazały w tym przypadku 

zachowanie oportunistyczne, minimalizując własne koszty przy realizacji zobowiązań wobec 

rządu. Odbywający kurs wychodzili z założenia, że rozpoczynając naukę, tak naprawdę podejmują 

pracę, ale w  rzeczywistości niewielu z nich zyskało w ten sposób właściwe kompetencje. Wobec 

świadczących szkolenia postawiono bardzo niskie wymagania, a jednocześnie zredukowano 

fundusze zachęcające do inwestycji w zasoby i zwiększenie jakości usług. Realizacja kształcenia 

zawodowego przez prywatne firmy miała w założeniu zwiększyć jego elastyczność poprzez lepszą 

dostępność (w wymiarze lokalizacji i czasu odbywania szkoleń) i innowacyjność. Ostatecznie 

próba naprawy tego systemu przybrała formę zawężenia regulacji i standaryzacji metod, zasobów 

oraz sposobów oceny. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na ostrzeżenie Williamsona przed 

działaniami sektora publicznego, który „[może być] użyty, by zarządzać tymi transakcjami, do 

których jest dobrze dopasowany, jak i tymi, co do których nie jest przystosowany” (Williamson, 

1998). W tym wypadku instytucje zadziałały w sprzeczności ze swoją docelową misją, podniosły 

koszty transakcyjne i wzmogły niepewność oraz brak zaufania do wszystkich stron transakcji. 

Takie ujęcie wskazuje na operacyjny charakter ekonomii kosztów transakcyjnych sprowadzający 

się do weryfikacji empirycznej organizacji transakcji w kontekście ich cech, zmniejszając tym 

samym poziom abstrakcji.  Identyfikuje ono również czynniki odpowiedzialne za prowadzenie 

transakcji w danej organizacji przy wyróżnieniu tej części jako dziedziny zarządzania Williamsona 

(Hardt, 2008).  

 Williamson, analizując koszty, wskazywał na ich zależność od cech transakcji (w sensie 

zarządzania).  Yoram Barzel przedstawił z kolei podejście, zgodnie z którym ograniczenie 

wydatków na pomiar atrybutów może wynikać z integracji pionowej (wertykalnej). W skrajnym 

wypadku sprowadza się to do wspomnianej już jednoosobowej działalności, która jednak traci 

korzyści ze specjalizacji. Przy zwiększonej liczbie etapów produkcyjnych zwiększa się natomiast 

szansa na oportunizm i zaniżanie jakości dóbr. Stąd choćby wprowadzenie wynagrodzenia 
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nie za czas pracy, ale ilość wytworzonych „wyrobów”, prowadzi do obniżenia kosztów mierzenia 

charakterystyk dóbr poprzez likwidację motywacji do wytwarzania dóbr niskiej jakości 

(Barzel, 1982).  

 W obszarze kształcenia poszczególne instytucje (jednostki) można przyrównać  do firm, 

które realizują określone zadania i w związku z tym wskazać dziedziny pomiaru kosztów. Wynika 

to z ujęcia, zgodnie z którym każda firma może być uznana za „splot kontraktów”, zacierając tym 

samym granicę pomiędzy transakcjami rynkowymi a jej wewnętrzną strukturą. W ten sposób 

centralną pozycję zajmuje jeden z podmiotów, odpowiedzialny za proces negocjowania i realizacji 

kontraktów, prowadząc do oszczędności w wymiarze kosztów transakcyjnych, to jest kosztów 

koordynacji (dziedzina mierzenia-wymiany) (Alchian i Demsetz, 1975). Warto podkreślić tu 

również koszty wynikające z zaangażowania osób tworzących zespoły realizujące wspólny cel. 

W tym wymiarze istnieje bezpośredni związek wypłaty wynagrodzeń z produktywnością 

nakładów celem uniknięcia sabotażu, a tym samym konieczności prowadzenia nadzoru. 

W niektórych wypadkach rynek nie jest jednak w stanie zastąpić organizacji pracy zespołowej 

W formie przedsiębiorstwa, o czym zdają się przypominać omówione  wydarzenia z Australii. 

Aby zapewnić sprawność działań, powstaje zatem wymóg stworzenia struktury bodźców 

stymulujących członków zespołów (a dodatkowo także menedżerów) do realizacji określonych 

celów (Marglin, 1974). Integracja tych odmiennych spojrzeń na koszty transakcyjne może pomóc 

w zdefiniowaniu kosztów transakcyjnych w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, a dzięki 

temu usystematyzować ocenę sprawności instytucji kształcenia opartej na konkretnych 

miernikach. 

 W rozdziale drugim przedstawione zostaną refleksje wynikające z  badań własnych autora 

i odnoszące się do stosowalności przedstawionych teorii w kontekście funkcjonowania instytucji 

na różnych poziomach edukacji w Polsce. Rozwiązania problemu pomiaru kosztów 

transakcyjnych w tym kontekście należy szukać w analizie komparatywnej zbudowanej w relacji 

ogółu form działalności instytucji do stopnia realizacji jej podstawowych celów, na przykład jako 

sprawności, oraz w zastosowaniu teorii Barzela tj. podniesieniu jakości dóbr poprzez empiryczne 

analizy i odniesienie do kosztów pomiaru poszczególnych atrybutów (Williamson, 1996). 
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Rozdział 2. Działania instytucji na różnych poziomach edukacji 

  
Instytucje edukacyjne mogą być traktowane jako jeden z głównych czynników budujących 

kapitał ludzki i spełniających w ten sposób rolę dobra publicznego, a nawet ponadnarodowego 

(globalnego). System kształcenia pełni ponadto wiele innych funkcji, z których nie wszystkie 

przekładają  się na zwiększenie produktywności jednostek. Jak powiedział Henry Giroux, „sednem 

edukacji i pedagogiki jest ukryty w milczących jej wymiarach i przejawach spór o przyszłość 

i walka o tworzenie przestrzeni dla nadziei”. Tym samym szczególnie trudna staje się próba ujęcia 

instytucji kształcenia w ramy analizy ekonomicznej, ponieważ cechą charakterystyczną dóbr 

publicznych jest brak możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz ich niekonkurencyjność 

(Head, 1975; Holcombe, 1997). W ujęciu klasycznym podkreśla się także, że koszty marginalne  

(czyli wynikające ze zwiększenia produkcji o jednostkę) są w tym przypadku równe zeru 

(Kwiatkowski, 2013; Samuelson, 1955). Istotny element dóbr publicznych stanowi ich odbiorca, 

rozumiany jako całe społeczeństwo lub grupa osób  stanowiąca na przykład społeczność lokalną 

(Owsiak, 2002) − z tego względu są one często porównywane do  sztucznych ogni, których 

blaskiem może cieszyć się każdy, lub sygnału radiowego, który każdy może odbierać. 

Dobra publiczne spełniające oba wymienione warunki (brak możliwości wyłączenia z 

konsumpcji oraz niekonkurencyjność) nazywane są często „czystymi”. Często mówi się również 

o dobrach społecznych, które choć mogłyby być dobrami prywatnymi, ze względu na politykę 

państwa udostępniane są każdemu obywatelowi (na przykład edukacja). Nierzadko element 

stanowiący dobro publiczne (na przykład środowisko naturalne) może stać się wspólnym zasobem  

w przypadku pojawienia się konkurencyjności w konsumpcji (czego przykład może stanowić 

wykorzystywanie dróg przy dużym ruchu i korkach lub korzystanie z plaży w okresie letnim). 

Ze względu na liczne trudności w jednoznacznej klasyfikacji pojawiły się różne propozycje 

usystematyzowania tego pojęcia. Na przykład według Jerzego Kleera dobra publiczne można 

podzielić na: czyste dobra publiczne, uniwersalne mieszane dobra, dobra lokalne i globalne dobra 

publiczne. Określane jako uniwersale są te dobra, które posiadają jedną z charakterystyk czystych 

dóbr publicznych, podczas gdy mieszane uniwersalne dobra publiczne uznawane są za stan 

pośredni pomiędzy dobrami prywatnymi a czystymi dobrami publicznymi. 

Wspominając słowa Adama Smitha, instytucje naukowe i edukacyjne powinny mieć 

charakter publiczny, ponieważ wtedy będą w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wiedzy 

na określonym poziomie przy najmniejszych kosztach. W ekonomii można zatem sklasyfikować 
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dobra według kryterium płatności, wyróżniając w ten sposób dobra finansowane przez państwo, 

lokalne organy władzy oraz fundusze publiczne. Do takiego ujęcia przychyla się na przykład 

Leszek Balcerowicz, rozpatrując dobra publiczne poprzez kryteria dóbr prywatnych i analizując 

wykorzystanie wynikających z tego instrumentów umożliwiających ich regulację (Balcerowicz, 

2010).  

Nad problemem umiejscowienia edukacji w klasyfikacji dóbr pochylało się już wielu 

autorów i choć dyskusje nadal trwają, obecnie uznaje się ją powszechnie za dobro publiczne 

(Kargol-Wasiluk, 2008; Musgrave, 1959, 1973; Polcyn, 2015). W Polsce edukacja (przynajmniej 

do pewnego poziomu) ma charakter obligatoryjny i jest finansowana przez państwo, ma zatem 

charakter dobra publicznego, a ponieważ spełnia istotne potrzeby społeczne, może być 

sklasyfikowana jako dobro społeczne (Siwińska-Gorzelak, 2012). Taka sytuacja ma obecnie 

miejsce niemal w każdym państwie. Podkreśla się przy tym pozytywny wpływ edukacji na kapitał 

społeczny, choć ze względu na występowanie szkół prywatnych nie spełnia ona kryteriów 

czystego dobra publicznego. Kapitał społeczny rozumiany jest tutaj jako pozytywny produkt 

interakcji międzyludzkich, który sam w sobie stanowi dobro publiczne. Nie musi on mieć 

mierzalnego charakteru, ale zawiera użyteczne informacje i innowacyjne pomysły umożliwiające 

tworzenie relacji opartych na kooperacji i harmonii życia społecznego. W biznesie umożliwia on 

na przykład budowanie wspólnych wartości i wzajemnego szacunku (Coleman, 1988). Instytucje 

kształcenia mają zatem za zadanie wytworzyć wśród wychowanków takie postawy  jak 

solidarność, chęć pomocy innym czy bezinteresowność, realizując w ten sposób swoją misję 

wychowawczą. Ten element ich działalności wydaje się najbardziej istotny dla tworzenia 

optymalnych warunków do rozwoju w przyszłym życiu społecznym i tym samym ujmuje edukację 

jako dobro publiczne. Wykształcenie w uczniach postaw związanych na przykład z dbałością 

o higienę, zdrowie czy relacje społeczne, a także z aktywnym udziałem w życiu państwa, stanowi 

tu kluczowy efekt zewnętrzny z punktu widzenia kapitału społecznego, lecz jest jednocześnie 

bardzo trudno mierzalne (Strawinski, 2009). Mimo to zarówno instytucje kształcenia, jak i samo 

państwo cechujące się wysoką efektywnością w dostarczaniu dóbr publicznych obywatelom, stają 

się kluczowym czynnikiem w kontekście alokacji środków budżetowych. Wynika z tego potrzeba 

monitorowania wszystkich aktywności w sferze edukacji, łącznie z tymi związanymi bezpośrednio 

z kapitałem społecznym. W tym kontekście całkowita rezygnacja z finansowania publicznego 

wniosłaby ryzyko zaburzenia funkcjonowania całego systemu kształcenia. Z drugiej strony 
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w  obecnej sytuacji to państwo obciążone jest zadaniem maksymalizacji kapitału ludzkiego 

i społecznego, podczas gdy odpowiednim zarządzaniem procesami nauczenia i kontrolą procesów 

kształcenia mogłyby zajmować się agencje zewnętrzne (Polcyn, 2017).  

W kolejnych podrozdziałach podjęto próbę oceny działania systemu kształcenia w Polsce, 

począwszy od prezentacji jego ram prawnych i struktury, poprzez analizę kolejnych poziomów 

edukacji, kończąc na ujęciu wybranych aspektów funkcjonowania jednostek edukacyjnych 

z perspektywy ich sprawności instytucjonalnej. 

 

2.1. Uwarunkowania prawne i struktura systemu kształcenia w Polsce 

 

Edukacja w Polsce od zawsze była ściśle związana z powszechnym prawem do nauki. 

Jednym z pierwszych dokumentów stanowiących wykładnię dla obecnych regulacji prawnych 

była Deklaracja Praw Dziecka – element Deklaracji Genewskiej zaadaptowanej w 1924 roku przez 

zgromadzenie Ligi Narodów. Zgodnie z jej treścią dziecko powinno posiadać możliwość 

prawidłowego rozwoju fizycznego i zostać wyposażone w kompetencje pozwalające mu zarobić 

na własne życie i uniknąć wyzysku (A/RES/14/1386). Sformułowanie to jest spójne z założeniami 

uchwalonej w 1948 roku w Paryżu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (rezolucja ONZ 

217/III A) która w artykule 26. przyznaje każdemu człowiekowi prawo do nauki, bezpłatnej 

przynajmniej na poziomie podstawowym. W dokumencie uwzględniono także studia wyższe czy 

oświatę techniczną i zawodową jako powszechnie dostępne w równym stopniu dla wszystkich. 

Deklaracja jako cel kształcenia wskazuje pełen rozwój osobowości człowieka z poszanowaniem 

dla jego praw i wolności, kładąc nacisk na kluczowe znaczenie tolerancji i przyjaźni między 

narodami. Podkreśla również, że to rodzice w pierwszej kolejności decydują o charakterze 

nauczenia dostępnego dla ich dzieci. Przedstawione normy znalazły odzwierciedlenie w 

stworzonym w 1966, a upowszechnionym w 1976 roku Międzynarodowym Pakcie Praw 

Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych (ang. International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights) (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169; Andrzejczak-Świątek, 2016). Wskazał on 

między innymi na znaczenie nauki dla możliwości efektywnego udziału w społeczeństwie oraz 

rozwoju zrozumienia i tolerancji, w szczególności na poziomie podstawowym – bezpłatnym, 

obowiązkowym i powszechnie dostępnym. Kształcenie średnie i wyższe w tym ujęciu ma być 

również dostępne dla wszystkich (z uwzględnieniem zdolności rozwojowych poszczególnych 
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uczniów) i stopniowo uzyskać bezpłatny charakter. Pakt uwzględnia ponadto rozwój systemu 

szkół, wprowadzenie programu stypendialnego, a także nieustanną poprawę warunków 

materialnych personelu odpowiedzialnego za przekazywanie wiedzy. Podtrzymuje on natomiast 

prawo  rodziców do wyboru szkoły oraz charakteru wychowania moralnego i religijnego 

niezależnego od zarządzeń publicznych. Co ciekawe, uchwalona 22 października 1983 przez 

Stolicę Apostolską Karta Praw Rodziny głosi podobne założenia, uzupełniając je o prawo 

rodziców do uczestnictwa w działalności szkoły oraz wymagania od środków społecznego 

przekazu budowy jej pozytywnego wizerunku i ochrony przed nadużyciami (Jarosz-Żukowska, 

2014).  Zgodnie z Konwencją UNESCO z 1960 roku idea zwalczania wszelkich objawów 

dyskryminacji w oświacie staje się swoistym wyznacznikiem poziomu i jakości nauczania, 

również w odniesieniu do szkolnictwa średniego jako dobra powszechnego realizowanego 

jednakowo przez wszystkie jednostki państwowe (Kierznowski, 2016). Konwencja o prawach 

dziecka z 1989 roku podkreśla dodatkowo znaczenie poradnictwa szkolnego i zawodowego oraz 

rozwoju poszanowania wobec środowiska naturalnego w procesie nauczania. W odniesieniu do 

Unii Europejskiej podobne regulacje pojawiają się w tak zwanej Karcie Praw Podstawowych z 

2000 roku, która uwzględnia prawo do bezpłatnej nauki i wolność tworzenia w demokratyczny 

sposób instytucji oświatowych w państwach członkowskich (Dz. Urz. UE z 2010 r. C 83 str. 2)). 

Opisane idee znalazły swoje odzwierciedlenie również w kolejnych legislacjach polskiego 

rządu. Dokumenty takie jak Ustawa o systemie oświaty czy Prawo oświatowe w bezpośredni 

sposób odwołują się do zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji 

o Prawach Dziecka czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 

1991 nr 95 poz. 425; Dz.U. 2017 poz. 59). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku1  opisuje i reguluje system edukacji w sposób ogólny. Stanowi o tym w szczególności 

Artykuł 70. uwzględniający obowiązek nauki do 18. roku życia, opisujący instytucje realizujące 

prawo do edukacji oraz wskazujący źródło regulacji systemu kształcenia w postaci odpowiedniej 

ustawy (ustęp 1). W ustępie drugim zwrócono uwagę na bezpłatny dostęp do nauki oraz możliwość 

świadczenia usług edukacyjnych w formie odpłatnej, w tym przez publiczne szkoły wyższe. 

W kolejnym podtrzymano wolność rodziców w wyborze szkoły dla swoich dzieci oraz prawo do 

                                                           

1„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 

dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.”(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
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zakładania szkół prywatnych – poszczególne elementy działalność tych jednostek, w tym zasady 

nadzoru i metody ich finansowania, określane są z kolei na drodze odpowiedniej ustawy. 

Powyższe przepisy obejmują zatem gwarancje prawne w obszarze szkolnictwa. Przedostatni ustęp 

uwzględnia możliwość wsparcia finansowego dla uczniów i studentów, odwołując się ponownie 

do desygnowanych dokumentów precyzujących jego metody i warunki, a ostatni podkreśla 

autonomię szkół wyższych, których szczegółowe warunki funkcjonowania opisuje ustawa.  

W ogólnym ujęciu powszechny obowiązek kształcenia i wiążący się z nim zakaz dyskryminacji 

wskazany został w Artykule 32. Konstytucji, zgodnie z którym każdy obywatel jest swego rodzaju 

konsumentem edukacji świadczonej publicznie (Polcyn, 2015). Drogą właściwej ustawy 

podkreśla się także między innymi, że: kształcenie i wychowanie powinno być dopasowane do 

wieku i osiągniętego rozwoju za sprawą doboru odpowiednich treści, metod i organizacji 

nauczania; ukończenie szkół ma zapewniać możliwość kształcenia na uczelniach wyższych; 

różnice między  nauczaniem w ośrodkach miejskich i wiejskich powinny zostać zniwelowane; 

kierunki i treści kształcenia muszą być dostosowane do wymogów rynku pracy. 

W polskim systemie edukacji można wyróżnić dwie struktury – system oświaty, 

obejmujący całość procesów kształcenia do poziomu średniego włącznie, oraz szkolnictwo 

wyższe. W pierwszym przypadku wyróżnić można kilka kluczowych aktów prawnych 

określających i warunkujących działania instytucji na tym poziomie. Element wychowania 

związany jest z najstarszym z przytoczonych tu dokumentów , czyli Kodeksem rodzinnym  

i opiekuńczym uzupełnionym późniejszą ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz.U. 2016 poz. 195; Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59) . W tym kontekście należy przytoczyć także 

Kodeks Pracy wprowadzony w 1974 roku oraz uchwaloną w 1982 roku ustawę o Karcie 

Nauczyciela (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141; Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19. W 1991 roku opublikowana 

została ustawa o systemie oświaty, a w 2011 roku ustawa dotycząca systemu informacji 

oświatowej (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). W grudniu 2016 roku wprowadzono ustawę o prawie 

oświatowym (Dz.U. 2017 poz. 59; Dz.U. 2017 poz. 60); „Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”, 2016), ale już w listopadzie 2018 roku 

uchwalono jej zmianę wraz z modyfikacją innych obowiązujących dotychczas (Dz.U. 2018 poz. 

2245). Reforma uwzględniła potrzeby rynku pracy w kontekście zawodowych programów 

kształcenia i wprowadziła wymóg współpracy z biznesem obejmujący zawieranie umów  

i porozumień. Wpłynęło to między innymi na zmianę podziału subwencji w systemie kwot 
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przeznaczonych dla uczniów objętych kształceniem zawodowym według wykazu odpowiedniego 

ministra do spraw oświaty i wychowania, a zarazem w porozumieniu z odpowiednim ministrem 

resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki temu uwzględniono zawody o szczególnym 

znaczeniu dla tej sfery w perspektywie warunków panujących na rynku pracy. Wdrożono ponadto 

zmiany w obrębie Karty Nauczyciela (która jest ustawą szczególną względem Kodeksu Pracy) 

obejmujące sposób zatrudniania, wynagradzania i zwalniania przedstawicieli tej grupy 

zawodowej, a także wprowadzono dla nich obligatoryjne szkolenia branżowe. W przypadku 

uczniów przewiduje się między innymi obowiązek zapewnienia im jednego gorącego posiłku w 

trakcie dnia oraz udostępnienia miejsca, w którym w higienicznych warunkach będą mogli 

spożywać jedzenie (Doe, 2017). 

System oświaty ma realizować wspomniane regulacje państwowe, a jednocześnie jego 

struktury zarządzania obejmują nie tylko poziom centralny, ale też regionalny i lokalny. 

Odpowiednie ustawy charakteryzują w tym przypadku zakres uprawnień począwszy od 

dyrektorów szkół, poprzez nauczycieli, do uczniów i ich rodziców, a ponadto regulują przepisy 

dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu przeprowadzania 

egzaminów zewnętrznych (obecnie zawiera się w nich egzamin maturalny, zawodowy i dla 

ósmoklasistów). 

W szczególnym przypadku kształcenia na poziomie wyższym misja odpowiednich 

instytucji uwzględnia ich wkład w innowacyjność gospodarki, rozwój kultury oraz 

współkształtowanie standardów moralnych obowiązujących w życiu publicznym. Ewolucja aktów 

prawnych regulujących system kształcenia wyższego jest dynamiczna i obejmuje trzy poniższe 

dokumenty: 

 ustawę z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385);  

 ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z jej 

późniejszymi zmianami (obecny kształt); 

 ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385;Dz.U. 2018 poz. 1668;Dz.U. 2018 poz. 

1669)  

Do pozostałych dokumentów związanych z systemem edukacji na poziomie wyższym należą z 

kolei: 

 ustawa o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2010 nr 96 poz. 617; 
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 ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 

2010 nr 96 poz. 616) ; 

 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) ; 

 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz. 64);  

 ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. 2017 

poz. 1530).  

Zgodnie z odpowiednimi ustawami uczelnie zachowują charakter autonomiczny, 

pozostając niezależne w swoich decyzjach od administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawach). Dzięki wolności w nauczaniu 

oraz prowadzeniu badaniach naukowych i działalności artystycznej tworzą one narodowy system 

edukacji i nauki służący wsparciu rozwoju gospodarczego państwa. W tym celu uczelnie 

nawiązują współpracę społeczno-gospodarczą o charakterze dwustronnym – z jednej strony 

wspierają podmioty gospodarcze swoimi badaniami i pracami rozwojowymi, a z drugiej 

dopuszczają ich przedstawicieli do czynnego udziału w opracowywaniu programów kształcenia i 

w procesie dydaktycznym.  

Uczelnie mają zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia działalności naukowej 

obejmującej współpracę z otoczeniem biznesowym poprzez transfer wiedzy i technologii do 

gospodarki oraz kooperację z innymi jednostkami naukowymi i akademickimi. Mogą dzięki temu 

wspierać rozwój badań własnej kadry, zwłaszcza młodych naukowców, i promować jej działania. 

Jednostki szkolnictwa wyższego są uprawnione do kształcenia studentów pierwszego, drugiego i 

trzeciego stopnia (doktorantów). W relacji do efektów kształcenia opisanych w Krajowych 

Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego mogą ustalać własne plany studiów i programy 

nauczania. W ich kompetencjach mieści się wydawanie dokumentów potwierdzających uzyskanie 

tytułu zawodowego oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Dodatkowo mogą też 

prowadzić kursy dokształcające i kształcenie specjalistyczne (Doe, 2017). 

Choć zakres uregulowań prawnych jest w tym przypadku wyjątkowo szeroki, mankament 

obecnych rozwiązań stanowi brak jednolitej ustawy opisującej kompleksowo i regulującej cały 

system edukacji – zarówno oświatę, jak i szkolnictwo wyższe. Jedną z zasadniczych cech 

różniących te systemy jest podejście do obowiązku kształcenia. Obligatoryjny charakter edukacji 



57 

 

w Polsce wstępnie dotyczył jedynie ośmiu klas szkoły podstawowej. Uległo to zmianie w 1999 

roku wraz z wprowadzeniem trzyletnich gimnazjów i jednoczesnym skróceniem nauki w szkołach 

podstawowych do sześciu lat. Od 1 września 2017 roku przywrócono system ośmiu klas 

podstawowych, a  gimnazja kontynuowały działalność jeszcze do 31 sierpnia 2019 roku, kiedy to 

ostatecznie je rozwiązano. W międzyczasie zmienił się także moment rozpoczęcia edukacji przez 

najmłodsze dzieci. Włączenie do tej puli sześciolatków trwało jednak tylko trzy miesiące, 

począwszy od września 2015 roku, i dotyczyło jedynie pierwszej połowy rocznika. Obecnie 

obowiązek szkolny obejmuje osoby od siódmego (według roku kalendarzowego) do osiemnastego 

roku życia, przy czym nauka na poziomie ponadpodstawowym może być realizowana jako 

przygotowanie zawodowe u pracodawcy. Dodatkowo przewiduje się obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

W strukturze systemu oświaty wyróżnia się przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły 

ponadpodstawowe i artystyczne. Oprócz tych zasadniczych jednostek wymienić można również: 

placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, placówki 

artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. Wszystkie przywołane podmioty mogą mieć charakter publiczny, 

prywatny lub społeczny. 

Jak wspomniano, do roku 2017 kształcenie odbywało się w gimnazjach, których uczniowie 

na zakończenie nauki mieli obowiązek przystąpić do odpowiedniego egzaminu zewnętrznego – 

obecnie jego odpowiednikiem jest zewnętrzny egzamin ósmoklasisty. Absolwenci gimnazjum 

mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym, gdzie po trzech latach nauki 

i zdaniu egzaminu maturalnego mogli uzyskać świadectwo dojrzałości; lub technikum, gdzie po 

czterech latach nauki  mogli nie tylko otrzymać świadectwo dojrzałości, ale jednocześnie po 

zdaniu egzaminów zawodowych uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do 

pozostałych instytucji na tym poziomie należała trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa 

pozwalająca na zdobycie dyplomu zawodowego, a także szkoła policealna dla osób, które zdobyły 

wykształcenie średnie i chciały uzyskać kwalifikacje zawodowe. Funkcjonowały  ponadto szkoły 

specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym, w których nauka 

trwała trzy lata. Osoby, które zdały egzamin maturalny, nie musiały przystępować do egzaminów 

wstępnych na uczelnie wyższe.  



58 

 

W obecnym systemie prawnym  struktura oświaty składa się z dwóch typów szkół – 

podstawowej obejmującej osiem lat nauczania obowiązkowego oraz  ponadpodstawowej (w tym 

średniej i policealnej). W ramach szkół ponadpodstawowych wyróżnia się: czteroletnie liceum 

ogólnokształcące; pięcioletnie technikum; trzyletnią branżową szkołę I stopnia; trzyletnia szkołę 

specjalną (przysposabiającą do pracy); dwuletnią branżową szkołę II stopnia (stanowiącą 

kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia); oraz dwuipółletnią (w najdłuższej 

odmianie) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

We współczesnej strukturze szkolnictwa wyższego zasadniczy podział związany jest z 

kolei z formą prowadzonych studiów determinującą specyfikę kształcenia i dotowanie uczelni. 

Wyróżnia się wśród nich: praktyczną – w ramach której przynajmniej połowa punktów ECTS2 

musi być przypisana zajęciom (treściom kształcenia) o charakterze praktycznym; 

ogólnoakademicką – w przypadku której ponad połowa punktów ECTS odpowiada zajęciom 

(treściom kształcenia) o charakterze naukowym i zgodnym z prowadzoną przez Uczelnię 

działalnością.  Kształcenie odbywa się tu na czterech podstawowych poziomach. Pierwszy 

obejmuje studia licencjackie i inżynierskie, które trwają przeważnie sześć lub siedem semestrów 

i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera (do ośmiu semestrów) w 

danym zakresie kształcenia, a wymogiem ich rozpoczęcia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. 

Drugi stopień zawiera studia magisterskie, które trwają zazwyczaj cztery semestry, kończą się 

uzyskaniem tytułu magistra i wymagają posiadania tytułu licencjata lub inżyniera. Jednolite studia 

magisterskie trwają zazwyczaj dziesięć semestrów, również skutkują otrzymaniem tytułu 

magistra, a wymogiem rekrutacyjnym jest w tym przypadku posiadanie świadectwa dojrzałości. 

Studia trzeciego stopnia uwzględniają studia doktoranckie (obecnie realizowane w formie szkół 

doktorskich) trwające zazwyczaj dziesięć semestrów i przygotowujące do samodzielnej 

działalności badawczej, a prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora. Przewiduje się 

także odpłatne kształcenie specjalistyczne skoncentrowane na umiejętnościach praktycznych, nie 

krótsze niż trzy semestry, oraz studia podyplomowe skierowane do osób posiadających już dyplom 

ukończenia studiów wyższych. W zakresie formy organizacyjno-prawnej uczelnie dzielą się na 

                                                           

2 Punkty ECTS (ang. European Credit Transfer System), zwane także Europejskim Systemem Transferu Punktów, 

określają miarę średniego nakładu pracy osoby uczącej się niezbędnego do uzyskania określonych efektów 

kształcenia. Zazwyczaj przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada nakładowi pracy równemu 25-30 godzinom 

lekcyjnym (trwającym 45 minut), przy czym w ramach jednego roku przewiduje się realizację 60 punktów ECTS 

(przeważnie po 30 punktów na semestr). 
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publiczne – tworzone przez reprezentujący państwo organ władzy lub administracji publicznej; 

lub niepubliczne (prywatne) – tworzone przez osobę fizyczną nie będącą osobą prawną. Z uwagi 

na profil działalności wyróżnia się uczelnie akademickie, które prowadzą działalność naukową i 

posiadają kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej, dzięki 

czemu mogą realizować swoją misję na poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego 

stopnia. Drugą kategorię stanowią uczelnie zawodowe ukierunkowane na potrzeby otoczenia 

społeczno-gospodarczego i prowadzące kształcenie o profilu praktycznym na pierwszym i drugim 

stopniu. W tej grupie zawierają się także dawne wyższe szkoły zawodowe. Unormowane jest także 

nazewnictwo uczelni – określenie „akademia” stosuje się w nazwach uczelni akademickich, 

podczas gdy „uniwersytet” zarezerwowany jest wyłącznie dla uczelni charakteryzujących się 

wysokimi osiągnięciami i posiadających kategorie naukowe A+, A, lub B+ w co najmniej sześciu 

dyscyplinach naukowych lub artystycznych zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach 

nauki lub sztuki. Termin „politechnika” przysługuje z kolei  jedynie takiej uczelni akademickiej, 

która w co najmniej dwóch dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych posiada 

kategorię naukową A+, A lub B+. Studia w Polsce mogą odbywać się w dwóch trybach: 

stacjonarnym, w ramach którego co najmniej połowa punktów ECTS wynikających z programu 

studiów uzyskiwana jest w ramach bezpośredniego kontaktu studenta z nauczycielem 

akademickim; oraz niestacjonarnym, w przypadku którego wspomniany warunek nie musi zostać 

spełniony , ale muszą być zachowane standardy kształcenia  

W kolejnych podrozdziałach dokonano oceny sprawności funkcjonowania poszczególnych 

etapów kształcenia z perspektywy  nowej ekonomii instytucjonalnej.  

 

2.2. Sposoby pomiaru jakości edukacji  

 

W ujęciu ogólnym jakość edukacji należałoby postrzegać jako poziom realizacji celów 

postawionych instytucjom kształcenia. Wyróżnia się wśród nich równość demokratyczną 

(przygotowanie obywateli), efektywność społeczną (przygotowanie przyszłych pracowników) i 

mobilność społeczną (wypracowanie zdolności do konkurowania w społeczeństwie oraz osiągania 

w nim sukcesów i satysfakcji). Podkreśla się przy tym rosnącą przewagę celów prywatnych nad 

dobrem publicznym, zwłaszcza w przypadku kształcenia wyższego, co można odnieść 

bezpośrednio do kontekstu nowej ekonomii instytucjonalnej i schematów behawiorystycznych 
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agentów (Labaree, 1997). Brak realizacji wspomnianych zadań może skutkować zjawiskami 

odwrotnymi, na przykład pogłębieniem nierówności społecznych, zatrzymaniem rozwoju i 

degradacją wartości moralnych. Obowiązkiem rządu jest zatem kontrolowanie jakości nauczania 

zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w którym może dojść do szczególnych nadużyć 

rzutujących na postrzeganie całego systemu edukacji (Bray i Kwo, 2014). 

Wyróżnia się wiele mierników opisujących jakość kształcenia. Należą do nich między 

innymi wyniki uzyskane na egzaminach końcowych poszczególnych etapów kształcenia (na 

przykład zdawalność egzaminu maturalnego), liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwo 

maturalne, poziom bezrobocia wśród absolwentów, edukacyjna wartość dodana czy 

zaproponowana przez niektórych autorów syntetyczna miara Hellwiga (por. Polcyn i in., 2017; 

Polcyn i Gawrysiak, 2016a). Warto zauważyć, że są to kryteria mierzalne, określające cechy 

poszczególnych instytucji kształcenia oraz środowiska, w jakim one funkcjonują. Na ich 

podstawie można określić istotne determinanty sprawności funkcjonowania systemu edukacji jako 

związku poszczególnych jego elementów w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej. Jego 

finalna relacja do pozycji uczestników na rynku pracy może zostać odniesiona już do pierwszych 

kroków na ścieżce edukacyjnej  dzieci. 

Trudności w prowadzeniu badań dotyczących wpływu edukacji przedszkolnej na 

późniejsze etapy nauki i życie jednostki sprawiają, że tego typu analizy są rzadko spotykane. 

Niemniej, choć wymagają one gruntownych przygotowań i wieloletniego monitoringu, wśród 

publikacji naukowych na poziomie światowym można znaleźć tego typu rozważania. Wyniki 

przedstawione w 1995 roku przez Sandrę Daniels wskazują, że efekty kształcenia przedszkolnego 

przeważają nawet wpływy środowiskowe (przynależność do grupy społecznej czy wiek). Dzieci 

pozbawione tego typu doświadczenia gorzej radziły sobie zarówno z operacjami na liczbach, jak 

i czytaniem lub pisaniem. Lepsze wyniki osiągały nawet te dzieci, których wczesne kształcenie 

nie miało charakteru formalnego, choć tło społeczne mogło w niektórych przypadkach zaburzyć 

te rezultaty (Daniels, 1995). W kolejnych latach Peter Kutnick potwierdził zależność wyników w 

nauce dziewcząt od ich uczestnictwa w edukacji przedszkolnej, jednocześnie uwzględniając 

czynniki środowiskowe takie jak zawód wykonywany przez rodziców i typ szkoły, do której 

uczęszczały dzieci (Kutnick, 2000). Długofalowe badania przeprowadzone w Anglii również 

wykazały istotne pozytywne efekty kształcenia przedszkolnego u dzieci. Zastosowany pomiar był 

sukcesywny i trwał cztery lata począwszy od szóstego roku życia dziecka. Znaczący wpływ 
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wczesnej nauki na wyniki egzaminów monitorujących zdolności kognitywne i matematyczne oraz 

umiejętność czytania i pisania zaobserwowano na próbie 2500 dzieci. Do istotnych czynników 

zewnętrznych należał z kolei poziom wykształcenia matki, a także warunki do nauki, jakie rodzice 

stworzyli w domu (Sammons i in., 2008). Mówi się nawet o znaczących korzyściach płynących z 

rozpoczęcia edukacji jeszcze przed trzecim rokiem życia. Próby ich pomiaru dokonano w 

Urugwaju, gdzie widoczne efekty kształcenia przedszkolnego, choć słabsze niż w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej, zaobserwowano nawet po sześciu latach nauki (Aguilar i Tansini, 2012). 

Niektórzy autorzy zauważyli pozytywny wpływ wczesnej edukacji nie tylko na osiągane rezultaty, 

ale też na łatwość przyswajania wiedzy skutkującą przyspieszeniem procesu uczenia się (Taiwo i 

Tyolo, 2002). Wyjątkowo rozległe czasowo badania przeprowadzono u dzieci z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), porównując ich wyniki jako w wieku lat trzech i  

szesnastu. Wskazano wówczas, że rozwiązaniem problemu ze skupieniem i podtrzymaniem uwagi 

może być właśnie kształcenie przedszkolne (Washbrook i in., 2013). To właśnie rozwój cech 

kognitywnych powiązanych ze zdolnościami wykonawczymi i samoregulacją stanowi kluczowy 

efekt wcielenia najmłodszych dzieci do systemu edukacji (Sylva, 2014). Choć badania wskazują 

jednoznacznie na pozytywne rezultaty kształcenia przedszkolnego i rekomendują wprowadzenie 

go jako obowiązkowego, nie jest ono obligatoryjne nawet w krajach, które dokonały takiej 

ewaluacji (na przykład w Iranie) (Tatari i in., 2013). Co istotne, jak wskazują niektórzy autorzy, 

ważniejsze od interwencji państwa na wyższych poziomach kształcenia jest wprowadzenie 

rozwiązań właśnie na wczesnych etapach edukacji (Jerrim i Choi, 2014). 

Rolę polityki interwencyjnej państwa oceniać można zatem przez pryzmat działań 

służących podnoszeniu jakości nauczania w przedszkolach i ich wpływu na późniejsze wyniki 

egzaminów z matematyki i języka rodzimego. Szczególny przypadek stanowił tu Program 

Efektywnej Edukacji Przedszkolnej (ang. The Effective Pre-school Provision in Northern Ireland) 

wprowadzony w Irlandii Północnej, gdzie badaniem objęto grupę dzieci w wieku trzech lat i 

śledzono ich rozwój aż do jedenastego roku życia. Trwały efekt był szczególnie widoczny w 

zakresie matematyki – postęp uczniów wykraczał poza poziom szkoły podstawowej, a w 

przypadku najlepszych przedszkoli uzyskano nawet czterokrotnie większe prawdopodobieństwo 

osiągnięcia wysokich rezultatów (Melhuish i in., 2013). Jak wskazują badacze, interwencja 

państwa w tym obszarze powinna także obejmować wsparcie rodzin i warunków ich bytowania. 

Wizyty domowe, pomoc materialna i psychologiczna mogą wpłynąć pozytywnie na wyniki 
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edukacyjne dzieci, zwłaszcza w przypadku rodzin patologicznych (Ade i in., 2010; Lagerberg, 

2000), choć  osiągnięcie spodziewanych skutków tych działań uzależnione jest w dużej mierze od 

ich rozciągłości w czasie (Dereli-Iman, 2014). Kluczowym etapem wymagającym odpowiedniego 

wsparcia jest moment rozpoczęcia edukacji podstawowej. Wprowadzony w portugalskich 

przedszkolach i szkołach podstawowych program uczenia społecznego i emocjonalnego (ang. 

Social and Emotional Learning) wykazał między innymi, że interwencja tego typu może poprawić 

relacje z rówieśnikami, pogłębić wiedzę emocjonalną i rozwinąć zdolności społeczne dziecka 

niezależnie od płci. Jednocześnie podkreślono, że poziom umiejętności badanych przed udziałem 

w programie nie miał wpływu na analizowane mierniki (Correia i Marques-Pinto, 2016). 

Jakość kształcenia na kolejnych szczeblach systemu jest zatem ściśle powiązana z etapami 

bezpośrednio je poprzedzającymi. Tym bardziej zastanawiająca okazała się próba pominięcia w 

Polsce nauki przedszkolnej i wprowadzenia edukacji podstawowej dla najmłodszych dzieci (w 

wieku sześciu, a nawet pięciu lat). W literaturze istnieją przykłady wskazujące wprost na ryzyko 

niesione przez takie rozwiązania, zwłaszcza znaczną negatywną różnicę w osiąganych wynikach 

(Campos i in., 2011). Co ważne, ustawodawcy powinni zwrócić uwagę nie tylko na jakość 

kształcenia zdolności społecznych i poznawczych w przedszkolach, ale też na rolę tych placówek 

w zapobieganiu zagrożeniom wynikającym z uwarunkowań dziecka, na przykład jego sprawności 

fizycznej lub poziomu życia rodziny (Hall i in., 2009). Nawet u dzieci poniżej trzeciego roku życia 

edukacja niesie istotny pozytywny wpływ, co potwierdzają badania umiejętności czytania wśród 

uczniów  klas czwartych (ang. Progress in International Reading Literacy Study) (Gonzalez-

Betancor i Lopez-Puig, 2015).  

Jakość nauczania na poziomie przedszkolnym jest ściśle związana nie tylko z fizycznymi 

warunkami i wsparciem oferowanym przez instytucje, ale także z zaangażowaniem kadry 

wychowawczej. Dzieci na tym etapie rozwijają swoje osobowości, a ten szczególnie delikatny 

proces wymaga zarówno profesjonalizmu, jak i empatii oraz poczucia odpowiedzialności 

zawodowej u opiekunów. To osoby z najbliższego otoczenia przekazują najmłodszym 

podstawowy system wartości i wspierają ich w procesie budowania pewności siebie i wiary we 

własne siły. Poczucie bezpieczeństwa stwarza wówczas warunki do kształtowania otwartej 

i aktywnej postawy względem otoczenia (Samusevica, 2013). Jak pokazują badania 

przeprowadzone w Korei Południowej,  państwo może wspierać wczesny rozwój dzieci, 

utrzymując odpowiednią proporcję nauczyciel-uczeń, podnosząc kwalifikacje nauczycieli oraz 
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wprowadzając bezpłatną edukację już od trzeciego roku życia (Shin i in., 2008). Biorąc pod uwagę 

powyższe argumenty, nie sposób nie zgodzić się bowiem z tezą, że podstawą rozwoju całej ścieżki 

kształcenia jest obowiązkowa nauka na poziomie przedszkola. O ile badania wykazują różnice w 

jakości  działania poszczególnych jednostek, to dzieci, które w ogóle nie przystąpiły do wczesnej 

edukacji, nadal osiągają gorsze wyniki niż te, które uczęszczały choćby do placówek o relatywnie 

niskim poziomie (Becker, 2011; Davis, 2009; Taylor, 2010). Jednocześnie potrzeba zapewnienia 

najmłodszym wysokiej jakości kształcenia jest z pewnością obecna w powszechnej świadomości. 

Badania z Wielkiej Brytanii wskazują na wzrost cen nieruchomości w otoczeniu dobrych 

przedszkoli i szkół oraz podkreślają gotowość rodziców do ponoszenia większych wydatków na 

edukację dzieci na etapie wczesnoszkolnym (Hansen, 2014). 

Analizę jakości kształcenia przedszkolnego w Polsce przeprowadzono w pracy Polcyna 

i Gawrysiaka (2016a). W swoich obliczeniach autorzy wykorzystali wskaźnik końcowy edukacji 

(ang. Education Index - EI) zdefiniowany przez Piotra Araka w 2012 roku i zaadaptowany na 

potrzeby ich badań (Arak i in., 2012). Został on wyznaczony na podstawie odsetka dzieci 

biorących udział w edukacji przedszkolnej w powiecie oraz wyników egzaminów edukacyjnych 

z części matematyczno-przyrodniczej w gimnazjum oraz z matematyki w liceum i technikum. 

Końcowy wskaźnik edukacji zdefiniowany jest zatem jako (Polcyn i Gawrysiak, 2016a): 

 

𝐸𝐼𝑖 = √𝑃𝐸𝐼𝑖 ∗ 𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑖
2   (1) 

  

gdzie: 

EIi – końcowy wskaźnik edukacji; 

PEIi – wskaźnik edukacji przedszkolnej wyrażony jako (Polcyn i Gawrysiak, 2016a): 

 

𝑃𝐸𝐼𝑖 = 1 +
99∗𝑃𝐸𝐼𝑒𝑖

𝑃𝐸𝐼𝑚𝑎𝑥
, (2) 

 

gdzie: 

PEIei – odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej w powiecie;   

PEImax – wartość maksymalna zaobserwowana w badanym okresie. 

 



64 

 

W przytoczonych rozważaniach zastosowano również PLSSEIi – wskaźnik wyników egzaminów 

edukacyjnych z części matematyczno-przyrodniczej w gimnazjum oraz z matematyki w liceum 

i technikum (Polcyn i Gawrysiak, 2016a): 

 

𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑖 = 1 +
99∗𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑒𝑖−𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑃𝐿𝑆𝑆𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛
, (3) 

 

gdzie: 

PLSSEIei – odchylenie od średniej wyników egzaminu gimnazjalnego  

z części matematyczno-przyrodniczej lub maturalnego z matematyki w liceum  

i technikum; 

PLSSEImax- PLSSEImin – wartości odpowiednio maksymalne i minimalne  

analizowanych wyników egzaminacyjnych. 

 

Stworzony miernik agregatowy (wyznaczony według formuły: pierwiastek z sumy 

kwadratów wielkości EI na każdy poziom edukacji i podzielony przez pierwiastek z liczby 3) 

zawarł w sobie dane zaczerpnięte z gimnazjum, technikum i liceum na poziomie NTS-4 w latach 

2012-2015. W trakcie analizy wyznaczono pięć klas poziomu rozwoju społecznego w kolejności 

malejącej, biorąc pod uwagę wartości charakterystyczne takie jak: LHDI – lokalny wskaźnik 

rozwoju społecznego; HI – wskaźnik zdrowia; EI – wskaźnik edukacji; WI – wskaźnik 

zamożności. W pracy uwzględniono zależności korelacyjne tych mierników z poziomem rozwoju 

społecznego powiatu. Po podziale powiatów na klasy według przyjętych kryteriów wybrano w 

sposób losowy po dwadzieścia przykładów z każdej kategorii. Efekt końcowy zaprezentowano na 

rysunku 2.1. 

Analiza kontrastów wskazała na istotne zróżnicowanie między wskaźnikiem edukacji a 

poziomem rozwoju społecznego, które niezależnie od badanego etapu nauki było powiązane 

bezpośrednio z obecnością lub brakiem kształcenia przedszkolnego. Wynika z tego, że regiony o 

niższym poziomie rozwoju społecznego powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie we wdrażaniu 

edukacji przedszkolnej. Badania naświetliły także ścisłą współzależność poszczególnych 

poziomów kształcenia w Polsce. 
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Rysunek 2.1. Graficzna ilustracja zakresu wybranego do badań z przyporządkowaniem klas 

miernika społecznego (od A do E, gdzie A oznacza najwyższą wartość poziomu rozwoju 

społecznego); kropkami i kreskami oznaczono powiaty wybrane do analizy dla odpowiedniej 

klasy. 

Źródło: (Polcyn i Gawrysiak, 2016a) 

 

Przedstawione rozważania pokazują jasno, że wczesna nauka odgrywa kluczową rolę w 

systemie edukacji, stanowiąc istotny wkład w kapitał społeczny przyszłych obywateli, ale też 

determinując możliwość osiągnięcia późniejszego sukcesu na polu kształcenia. Ogromne 

znaczenie ma w tym przypadku udział otoczenia w rozwoju młodych jednostek, który może nie 

tylko zasadniczo wspomóc cały proces, ale też mu zaszkodzić.  

Ponieważ uzasadnione jest stwierdzenie, że jakość nauczania może być modyfikowana 

przez zmienne społeczno-ekonomiczne, tym większy nacisk powinno się położyć na standard 

wyposażenia szkół oraz odpowiednie wynagrodzenie nauczycieli. Kapitał ludzki osób uczących 

ściśle warunkuje efektywność edukacji, a jedną z jego głównych determinant, związaną 
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bezpośrednio z wysokością środków przeznaczanych na uposażenie kadry dydaktycznej, jest 

proporcja uczeń-nauczyciel.  

Uważa się, że mniejsze rozmiary klas i sprofilowane metody szkoleniowe stanowią istotny 

składnik kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Martha Thurlow w swoich badaniach 

przeanalizowała, jak zmienna dydaktyczna w postaci proporcji uczeń-nauczyciel w wymiarach 

1:1, 3:1, 6:1, 9:1 i 12:1 wpływa na aspekt jakościowy edukacji. Rezultaty wykazały jednoznacznie, 

że  wyniki w nauce stają się coraz lepsze wraz ze zmniejszającą się liczbą uczniów przypadającą 

na nauczyciela (Thurlow i in., 1993). Do podobnych wniosków doprowadziły badania Tennessee 

STAR oraz program SAGE (ang. Wisconsin's Student Achievement Guarantee in Education) 

zainicjowany w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. Po redukcji stosunku uczeń-nauczyciel do 

poziomu 15:1 stwierdzono wzrost jakości kształcenia i życia w jednostkach objętych tą inicjatywą, 

podkreślając jednocześnie kluczową rolę indywidualizacji w tym procesie (Molnar i in., 1999). 

Badania na poziomie szkół podstawowych regularnie potwierdzają te zależności, choć nie 

stwierdza się poprawy efektów edukacji na przykład w klasach o wysokiej koncentracji uczniów 

afroamerykańskich z rodzin o niskich dochodach (Hoxby, 2000).  

Optymalną liczebność klas określa się w granicach od dziesięciu do trzydziestu osób. 

Zdarza się jednak,  że nawet pojedynczy uczeń może zaburzyć pracę całej grupy, a tym samym 

uniemożliwić innym osiągnięcie przewidywanych efektów nauczania. Oznacza to, że w klasach 

bardziej zdyscyplinowanych liczba uczniów może być wyższa niż w tych, w których występują 

jednostki niesubordynowane3.  Na potrzeby Komisji Europejskiej w 2003 roku przeprowadzono 

badania pod kątem wpływu sytuacji rodzinnej,  społeczno-ekonomicznej i instytucjonalnej 

na osiągnięcia uczniów w blisko dwudziestu zachodnioeuropejskich systemach szkolnych 

(Woessmann, 2004). Potwierdziły one istotną rolę zaplecza rodzinnego, ale też (w kolejnych 

badaniach) niebagatelne znaczenie odmiennych polityk zatrudniania nauczycieli oraz sposobów 

weryfikacji efektów kształcenia. Niestety dalsze szczegółowe analizy edukacyjnej funkcji 

produkcji nie potwierdziły ścisłej zależności wyników uczniów od liczebności klas. Na tej 

podstawie można zatem stwierdzić, że zwiększenie wydatków w celu ograniczenia liczby uczniów 

                                                           

3 Niektórzy autorzy doszukują się również innych sposobów osiągania lepszych efektów kształcenia, biorąc za 

przykład szkoły katolickie oraz segregację uczniów według umiejętności (Lazear, 2009). Tracking, czyli praktyka 

wyodrębniania grup według ich zdolności i osiągnięć, jest zjawiskiem niezwykle kontrowersyjnym. Może ona 

przyspieszyć rozwój zarówno uczniów słabszych, jak i tych o wysokich wynikach, ale jednocześnie zwiększa 

nierówności i przynosi odmienne efekty zależnie od dziedziny nauki czy ogólnej konstrukcji systemu edukacji. 
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w klasach nie musi przynieść oczekiwanych rezultatów, choć stanowi  zmienną stosunkową łatwą 

do modyfikacji przez zarządzających (Ammermüller i in., 2005; Woessmann i in., 2005).  

Badanie wyników kształcenia przez pryzmat środowiska jest niezwykle istotne, nie można 

jednak zapomnieć o nauczycielu, który pełni rolę bezpośredniego przekaźnika wiedzy 

i umiejętności w procesie nauczania-uczenia się. Często jakość jego pracy stanowi z kolei 

odzwierciedlenie warunków, w jakich pracuje. Badania przeprowadzone w szkołach 

podstawowych (ECLS – ang. Early Childhood Longitudinal Study) wykazały pozytywną 

zależność między wynikami uczniów a poziomem umiejętności i doświadczenia nauczyciela 

(Croninger i in., 2007)4.  Zastanawiające rezultaty zaprezentowano jednak w publikacji z 2008 

roku na temat zmian organizacyjnych w obrębie szkół średnich w Nowym Jorku. W 1993 roku 

podwojono tam liczbę placówek, co poskutkowało wyższymi wydatkami na ucznia, niższym 

stosunkiem uczeń-nauczyciel i niższym udziałem uczniów korzystających z edukacji specjalnej. 

Mimo tego młodzież rozpoczynająca naukę w nowych, mniej licznych szkołach uzyskiwała gorsze 

wyniki na egzaminach (Iatarola i in., 2008). Co więcej, zgodnie z analizą sytuacji w Stanach 

Zjednoczonych (Yeh, 2009) opłacalność ograniczenia rozmiarów klas (ang. class size reduction – 

CSR) w porównaniu do tak zwanej „szybkiej oceny kształtującej” (ang. rapid formative 

assessment)5 okazała się aż 124-krotnie mniejsza. Ten zaskakujący wynik zdają się potwierdzać 

badania Ludwiga Woessmanna z 2006 roku (Wößmann i West, 2006). Autor podkreślił w nich 

jednocześnie, że pomiar CSR może ulegać zaburzeniu przez tak zwany efekt Hawthorna – wpływ 

świadomości uczestnictwa w badaniu na samego badanego (Schlotter, i in., 2011). Dało to z kolei 

przyczynek do podważenia kolejnych wyników, w tym badań STAR z 2010 roku  (Sohn, 2010).  

Patricia Burch stwierdziła w swoich rozważaniach, że to dyrektorzy szkół stanowią główny 

czynnik determinujący trzy kluczowe obszary, które w połączeniu z CSR skutkują przyrostem 

efektów edukacyjnych: użytkowanie przestrzeni, spełnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów 

oraz budowanie potencjału nauczycieli (Burch i in., 2010). Eric Hanushek (2011) dowodzi z kolei,  

że względny i kosztowny wzrost wyników wynikający z redukcji rozmiarów klas jest tylko o jedno 

odchylenie standardowe mniejszy od wzrostu wynikającego z podniesienia jakości kształcenia 

nauczycieli. W tym ujęciu największy wpływ na skuteczność edukacji mają zatem nauczyciele, 

                                                           

4 Należy podkreślić, że efekty te były lepiej widoczne w skali szkoły niż w odniesieniu do pojedynczego 

nauczyciela, i koncentrowały się głównie na pierwszoklasistach. 

5 Rapid formative assessment to ocenianie prowadzące do sprzężenia zwrotnego w procesie uczenia się, w ramach 

którego na bazie odpowiedzi ucznia podejmuje się decyzję o następnych krokach kształcenia (RAND). 
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zwłaszcza w zakresie czytania i matematyki. Zdaniem autora wystarczyłoby zastąpić około ośmiu 

procent nauczycieli z dolnego zakresu kompetencji nauczycielami przeciętnymi, żeby Stany 

Zjednoczone znalazły się na szczycie rankingów osiągnięć w matematyce i innych naukach 

(Hanushek, 1997). Jednocześnie wyliczył on, że nauczyciel o większej efektywności generuje 

roczne zyski (marginalne) w kwocie ponad 400 tysięcy dolarów obecnej wartości przyszłych 

zarobków uczniów, o ile klasy nie przekraczają liczby dwudziestu osób. Może to tłumaczyć 

tendencję dyrektorów szkół do przydzielania bardziej wykwalifikowanym nauczycielom 

większych klas, co ma stanowić specyficzną formę „wynagrodzenia” ich wysiłków 

(Barrett i Toma, 2013). Na przykładzie kursu z języka obcego prowadzonego zdalnie stwierdzono 

natomiast, że duża liczba uczestników jednoznacznie negatywnie wpłynęła na zarówno na jakość 

nauczania, jak i poziom interakcji między uczniami a nauczycielem, którego doświadczenie nie 

miało z kolei szansy zostać odpowiednio wykorzystane ze względu na formułę lekcji (Russell 

i Curtis, 2013).  

O liczbie nauczycieli i dostępności pomieszczeń do prowadzenia zajęć decydują w dużej 

mierze dostępne środki, w przypadku szkół bardzo często uzależnione od finansowania 

publicznego. Obowiązkowy charakter edukacji oraz potrzeba nadzoru tej sfery przez państwo 

wskazują na potrzebę zachowania takiej relacji, co jednocześnie wypiera udział szkół prywatnych 

w pierwszych etapach edukacji. Helena Holmlund twierdzi, że wzrost nakładów wpływa 

pozytywnie na końcowe wyniki uczniów, lecz podkreśla skuteczność tego zabiegu przede 

wszystkim w odniesieniu do uczniów pochodzących z niekorzystnego otoczenia (Holmlund i in., 

2010). W wielu przypadkach inwestycje w naukę redukują również przestępczość, i to w stopniu 

wyższym  niż wydatki na policję (Dos Santos, 2012). Badania nad 61 krajami prowadzącymi testy 

PISA (ang. Programme for International Student Assessment)6 pokazały, że powszechna edukacja 

jest jedną z cech demokracji, ale sama jej gwarancja konstytucyjna i bezpłatny dostęp do nauki 

nie muszą przekładać się na lepsze wyniki. Jakości kształcenia należy się doszukiwać raczej w 

społeczno-ekonomicznych, strukturalnych i politycznych zmiennych (Edwards i Garcia Marin, 

2015).  

Analizę jakości edukacji na poziomie gimnazjalnym i ponadpodstawowym w Polsce 

przeprowadzili Polcyn i Gawrysiak (2017a). Korzystając z pięciu klas rozwoju społecznego 

                                                           

6 Międzynarodowe badanie obejmujące praktyczne wykorzystywanie wiedzy przez uczniów, którzy ukończyli 

piętnasty rok życia. Analizowane są umiejętności czytania, matematyczne i z zakresu nauk przyrodniczych  
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i metodyki zaproponowanej przez Piotra Araka (Arak i in., 2012), autorzy dokonali przeglądu 

danych obejmujących: odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, wydatki gminy – łącznie 

z miastami na prawach powiatu – na ucznia (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne ogółem), liczbę uczniów dla poszczególnych typów szkół oraz liczbę 

nauczycieli. Informacje te odnieśli do wyników gimnazjalnych oraz maturalnych z roku 2015 

pozyskanych z baz IBE (Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej). Na 

tej podstawie określili odpowiednio zagregowany miernik nakładów i zagregowany wskaźnik 

edukacji, dla których przeprowadzili oddzielną analizę zależności. Wskaźnik Nakładów 

Edukacyjnych został wyznaczony zgodnie z propozycją raportu UNDP (ang. United Nations 

Development Programme – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) (Arak i in., 2012). 

Składają się na niego wydatki gminy – łącznie z miastami na prawach powiatu – na ucznia oraz 

zsumowana liczba uczniów dla poszczególnych typów szkół podzielona przez liczbę nauczycieli 

w danym powiecie (trzy współczynniki, osobno dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

ogólnokształcących i techników). Z kolei zagregowany wskaźnik edukacji określony został jako 

pierwiastek z sumy kwadratów wielkości (EI) z każdego poziomu edukacji, na który składał się 

odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej w danym powiecie wraz z odchyleniem od średniej 

z wyników dla poszczególnych egzaminów (analogicznie trzy współczynniki). 

Wskaźnik Nakładów Edukacyjnych  EIPI  (zob. „UNDP Raport LHDI”, 2012; 

Arak i in., 2012) zmodyfikowany na potrzeby niniejszej publikacji przedstawia się następująco 

(Polcyn i Gawrysiak, 2017a): 

 

𝐸𝐼𝑃𝐼𝑖 = √𝐸𝐸𝐼𝑖𝑆𝑇𝑅𝐼𝑖
2  , (4) 

  

gdzie i- oznacza i-ty powiat. 

Wskaźnik EEIi obliczany jest z kolei według formuły (Polcyn i Gawrysiak, 2017a): 

 

𝐸𝐸𝐼𝑖 = 1 +
99∗𝐸𝐸𝐼𝑒𝑖−𝐸𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐸𝐸𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐸𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛
 , (5) 

 

gdzie i- oznacza i-ty powiat oraz: 

EEIei – wydatki gminy – łącznie z miastami na prawach powiatu – w dziale 801 (oświata 

i wychowanie)  w i-tym powiecie (średnia z lat 2012-2014) na ucznia (jako suma kwot 
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odpowiadających przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom 

ponadgimnazjalnym ogółem); 

EEImax , EEImin – wartość maksymalna i minimalna powyższych wielkości z wartości 

średnich za lata 2012-2014. 

 

STRIi  wyznacza natomiast wzór (Polcyn i Gawrysiak, 2017a):  

 

𝑆𝑇𝑅𝐼𝑖 = 1 +
99∗𝑆𝑇𝑅𝐼𝑒𝑖−𝑆𝑇𝑅𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑇𝑅𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑇𝑅𝐼𝑚𝑖𝑛
 , (6) 

 

gdzie i- oznacza i-ty powiat oraz: 

STRIei – zsumowana liczba uczniów dla poszczególnych typów szkół podzielona przez 

liczbę nauczycieli w i-tym powiecie według średniej z lat 2012-2014 (w praktyce 

otrzymano trzy współczynniki: dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników); 

STRImax, STRImin – wartość maksymalna i minimalna wyników wyżej wymienionych 

egzaminów z wartości zaobserwowanych w powiatach według średniej za lata 2012-2014 

(także po trzy współczynniki). 

 

Zagregowany Wskaźnik Edukacji (ZWE) wyznaczony został jako pierwiastek z sumy 

kwadratów wielkości (EI) z każdego poziomu edukacji (gimnazjum, technikum, liceum), 

a następnie podzielony przez pierwiastek liczby 3. Zastosowana operacja pozwoliła na uzyskanie 

miernika agregatowego o skali od 1 do 100. 

Wskaźnik Edukacji (EI) (zob. Arak i in., 2012) jest tu analogiczny do zastosowanego we 

wcześniejszej publikacji Polcyna i Gawrysiaka (2016a), a powiaty zostały znów pogrupowane 

rosnąco według wartości wskaźnika nakładów edukacyjnych w pięć klas. Przeprowadzona analiza 

wykazała, że choć istnieje powiązanie między poziomem inwestycji a wskaźnikiem edukacji na 

poziomie gimnazjum, to niezależnie od stopnia kształcenia efekty edukacyjne nie są 

determinowane wyłącznie wielkością nakładów finansowych. W tym świetle należy stwierdzić, 

że jakość nauczania zależy od wielu czynników społeczno-ekonomicznych, które mogą na nią 

wpływać na rozmaite sposoby w zależności od specyfiki badanych zbiorowości. 

Osobnym zagadnieniem jest próba określenia jakości nauczania na poziomie kształcenia 

wyższego. W większości przypadków stanowi ono ukoronowanie całej ścieżki edukacyjnej, po 
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którym ukształtowany już człowiek wkracza na rynek pracy i w dorosłe, świadome życie. Do 

najważniejszych celów instytucji działających na tym polu należy nie tylko kształcenie studentów, 

ale też prowadzenie badań naukowych i rozwijanie współpracy z otoczeniem gospodarczym. 

Biorąc zatem pod uwagę szerokie spektrum niezbędnych badań, ocena jakości edukacji może być 

w tym przypadku nad wyraz skomplikowana. Wzrost świadomości społeczeństwa co do 

ograniczonej liczby środków publicznych wymusza jednocześnie tworzenie narzędzi 

pozwalających na krytyczną ocenę sposobu wykorzystania wsparcia budżetowego. W swoich 

raportach dotyczących polskiego systemu kształcenia wyższego Joanna Wolszczak-Derlacz 

(2019) przedstawia szereg wyzwań związanych z tym zagadnieniem. Pierwszym problemem 

zdefiniowanym przez autorkę jest określenie efektywności szkół wyższych. Uczelnie same w 

sobie nie są nastawione na zysk, podczas gdy pojęcie efektywności ujmuje taki sposób zarządzania 

zasobami, który pozwala uzyskać oczekiwane efekty w największych możliwych ilościach i bez 

marnotrawstwa zasobów lub wytwarzania jednych dóbr kosztem drugich (Mankiw i Taylor, 2015). 

Potrzebna jest zatem równowaga między produkcją usług dydaktycznych i badawczych oraz 

utrzymywaniem niskich kosztów działania (efektywnością kosztową). Takie podejście ujmuje 

uczelnię jako swoiste przedsiębiorstwo i pozwala prowadzić analizę na poziomie relacji efektów 

do nakładów. Efekty dotyczą w tym przypadku: całego społeczeństwa – poprzez osiąganie 

rezultatów zgodnych z jego oczekiwaniami; gospodarki – poprzez poprawę wyników 

gospodarczych i kształtowanie zrównoważonego rozwoju; oraz jednostki – poprzez zapewnienie 

jej zadowalającej płacy (Card, 1999).  

Pojęcia efektywności i skuteczności (odpowiednio ang. effectiveness i efficiency), choć 

powiązane, wiążą się z odmiennym podejściem, w którym skuteczność może być rozumiana jako 

relacja nakładów do rezultatów dla jednostki (sprawność jednostki), a efektywność – jako 

przełożenie efektów działań uczelni na skalę makroekonomiczną w postaci wzrostu zatrudnienia, 

produktywności i PKB per capita (St. Aubyn i in., 2009). Łączna analiza efektywności kosztowej 

i skuteczności nie była do tej pory prowadzona ze względu na brak odpowiednich metod oraz 

specyfikę uczelni. W tym przypadku należałoby wziąć pod uwagę programy kształcenia i oceny 

uzyskane przez studentów lub wartość dodaną z edukacji, a  jednocześnie na przykład estymować 

funkcję kosztów. Próba realizacji takich badań w Stanach Zjednoczonych ujęła w pomiarach 

efektywności proporcję między liczbą studentów a nauczycielami akademickimi oraz obciążenie 

godzinowe dydaktyka, zaś w ramach skuteczności uwzględniła między innymi udział studentów, 
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którzy ukończyli studia, w ogólnej liczbie uczących się. Wykazano wówczas, że obniżenie 

kosztów funkcjonowania uczelni nie musi negatywnie wpływać na jakość kształcenia 

(Powell i in., 2012). Łukasz Brzezicki i Joanna Wolszczak-Derlacz (2015) zaproponowali ocenę 

efektów działalności szkół wyższych na podstawie liczby i udziału absolwentów, którzy ukończyli 

studia w wymaganym czasie, a także wskaźnika preferencji pracodawców (określonego poprzez 

liczbę wskazań danej uczelni). Wyniki absolwentów mogą być tu mierzone uzyskanymi przez nich 

ocenami, choć nie istnieje w tym przypadku  uniwersalny miernik analogiczny do tych 

stosowanych na poprzednich poziomach kształcenia (na przykład PISA). Wyniki kadry zależeć 

mogą z kolei od jej działalności naukowej, na przykład wysokości pozyskanych grantów 

zewnętrznych w przełożeniu na odsetek budżetu uczelni, czy od danych bibliometrycznych w 

postaci liczby cytowań i opublikowanych artykułów (Johnes i Johnes, 2009). W kontekście 

gospodarki dokonuje się prób ewaluacji poprzez komercjalizację wyników badań – określenie 

liczby patentów, wykonanych ekspertyz i konsultacji czy wartości umów zawartych z podmiotami 

gospodarczymi. Trudny do określenia wpływ szkolnictwa wyższego na społeczeństwo próbuje się 

natomiast oszacować metodami jakościowymi poprzez studium przypadku (Manrique i in., 2019; 

Wróblewska, 2017). Zdaniem wielu autorów niejasnym jest, czy liczba studentów tudzież 

doktorantów określa nakłady, czy też rezultaty działalności uczelni. Dane dotyczące absolwentów 

nie uwzględniają kosztów kształcenia osób, które nie ukończyły studiów, a tymczasem doktoranci 

mogą być traktowani po części jak nauczyciele akademiccy – wszak często zarówno prowadzą 

zajęcia, jak i publikują (Coelli i in., 2005; FLEGG i in., 2004; Johnes, 2006).  

Według Joanny Wolszczak-Derdacz (2019) kolejne wyzwanie w ocenie jakości 

kształcenia wyższego stanowi wykorzystanie danych, nawet pomimo ich rozbudowanej (i stale 

uszczegóławianej) sprawozdawczości. Istotą problemu jest brak dostępu do danych 

szczegółowych oraz niedobór metod pozwalających na wykorzystanie opublikowanych 

informacji, w tym zwłaszcza ujednoliconych sposobów pomiaru efektywności możliwych 

do wykorzystania przez osoby zarządzające uczelniami. Autorka raportu dostrzega zatem potrzebę 

generalizacji istniejących zależności, co pozwoliłoby na przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej 

politykę podnoszenia efektywności instytucji szkolnictwa wyższego (Wolszczak-Derlacz, 2019). 
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2.3.  Zróżnicowane efekty kształcenia zawodowego  

 

Przytoczone refleksje dotyczące zależności między kolejnymi stopniami edukacji 

ujawniają istotny wpływ poszczególnych poziomów kształcenia na jakość nauczania na kolejnych 

etapach. Z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej ewolucja każdej instytucji, w tym 

instytucji szkolnictwa, może zostać utrudniona przez jej inercję, czyli wewnętrzny opór wobec 

zmian skutkujący w dalszej kolejności niedostosowaniem do przekształcającego się otoczenia 

(Heinrich i Schwardt, 2013; Lipnicka i Verhoeven, 2014). Przystępujących do nauki na poziomie 

wyższym studentów cechuje odmienne zaplecze edukacyjne, pochodzą oni bowiem z różnych 

środowisk i ze szkół o różnych profilach oraz posiadają różne osiągnięcia edukacyjne. Ogólny 

wymóg posiadania świadectwa dojrzałości zdaje się w tym kontekście umożliwiać obiektywną 

ocenę ich kompetencji. Warto jednak podkreślić, że w samej Unii Europejskiej, gdzie wprowadza 

się standardy osiągnięć uzyskiwanych na poziomie bezpośrednio poprzedzającym studia wyższe, 

struktura tych systemów może być różna, choć oczekuje się od nich jednocześnie zbliżonych 

rezultatów. W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaną zatem rozważania na temat inercji 

systemów edukacji w świetle regulacji dotyczących ujednolicenia struktury kształcenia 

zawodowego w Unii Europejskiej (Polcyn i Gawrysiak, 2017b).  

Z punktu widzenia rynku pracy osoby, które uzyskały kwalifikacje techniczne i zawodowe 

dzięki instytucjom edukacyjnym na poziomie średnim, stanowią istotny udział w budowaniu PKB 

(biorąc pod uwagę cały zbiór osób w wieku produkcyjnym). Ich brak jest wyraźnie odczuwalny 

przez gospodarkę, a stawiane wobec nich wymagania są z kolei stale aktualizowane przez 

dynamiczne rozwijające się technologie (Hanson, 2001; Oliver, 1991). Obecnie w Unii 

Europejskiej nie istnieje jednolity system kształcenia wyższego. Próbą załagodzenia różnic na tym 

polu stał się traktat boloński, a dla kształcenia zawodowego traktat kopenhaski, które pozwalają 

indywidualnym krajom na wprowadzanie własnych reform i rozwiązań w nakreślonych ramach. 

Do inicjatyw wspomagających te rozwiązania należą: EUROPASS – system przejrzystości 

kwalifikacji, ECVET (ang. European Credit System for Vocational Education and Training) – 

europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 

czyli system transferu punktów, oraz EQF (ang. European Qualifications Framework) – 

Europejskie Ramy Kwalifikacji. Stworzyły one zalążek nowego systemu kształcenia według 

europejskich standardów, który nie precyzuje jednak swoich celów w wymiarze zrównania 
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wymagów egzaminacyjnych, a tym bardziej całkowitej reformy systemu instytucji 

(Powell i Solga, 2010). Problem standaryzacji jednostek edukacyjnych podejmuje David Raffe, 

przedstawiając w tym zakresie trzy możliwe scenariusze (Raffe, 2003): 

 stabilizację istniejącego systemu poprzez rozdzielenie obowiązków systemu 

akademickiego i zawodowego, pozwalające jednocześnie systemowi zawodowemu na 

późniejszy rozwój zbliżający go do akademickiego;  

 zmianę jednego i drugiego systemu, w tym VET (ang. vocational education and training 

– kształcenie zawodowe), poprzez redukcję różnic w jakości między różnymi typami 

uczenia się – istotnymi w tym przypadku stałyby się różnice w strukturze i statusie, 

które ewoluowały historycznie; 

 stworzenie nowego sektora pośredniego oferującego kwalifikacje dualne – elastyczność 

sektorów gospodarki i instytucji, czyli czynniki ekonomiczne, determinowałyby 

wówczas możliwość realizacji poszczególnych scenariuszy. 

System kształcenia zawodowego jest ściśle związany ze szkolnictwem wyższym, 

ponieważ oba z definicji odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Obecna w tym przypadku 

konkurencja uwzględniająca czynniki gospodarcze znacząco utrudnia stworzenie jednolitych 

standardów i może wymagać zmiany obu systemów, których głównym celem stanie się wtedy nie 

zmiana statusu obywatela, a  umożliwienie mu znalezienia zatrudnienia (Powell i Solga, 2010). 

Mimo że w żadnym z krajów Unii Europejskiej nie istnieje wzorcowy model szkolnictwa 

wyższego, państwa najbardziej wpływowe, na przykład Niemcy, wyznaczają standardy 

obejmujące resztę wspólnoty (Powell i in., 2012a). Za sukces na tym polu można uznać jedynie 

zrównanie najbardziej kontrowersyjnych różnic między poszczególnymi systemami. We Francji 

i Wielkiej Brytanii nastąpiło dzięki temu przejście do modelu korporacyjnego (z wcześniejszego 

czysto akademickiego), a w Niemczech wzbogacenie kształcenia wyższego o kursy praktyczno-

zawodowe (Powell i in., 2012b). Warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii związki zawodowe 

i pracodawcy sami utrzymywali VET przy życiu, tworząc w ten sposób alternatywę dla kształcenia 

na poziomie wyższym i dowodząc, że systemy mogą ulegać zmianie poprzez zaangażowanie 

sektora publicznego. Niezbędna jest zatem interakcja między polityką i przemysłem skutkująca 

tworzeniem skoordynowanych rynków ekonomicznych (CME – ang. Coordinated Market 

Economics) regulujących i utrzymujących długoterminowe relacje między pracodawcami, 

instytucjami, pracownikami czy doradcami zawodowymi (`Busemeyer i Schlicht-Schmaelzle, 
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2014). Dobra zmiana to taka, która realizuje potrzeby jednostki wynikające zarówno z jej 

funkcjonowania w obrębie systemu edukacji, jak i z czynników zewnętrznych. Narzędziem 

służącym temu celowi może być zaproponowana przez Williamsona analiza porównawcza, czego 

przykład stanowi projekt GOETE  (ang. Governance of Educational Trajectories in Europe).  

Zróżnicowanie systemów edukacyjnych ze względu na ich kompleksowość i poziom 

standaryzacji występuje na terenie całej Europy i stwarza różnego rodzaju problemy. W krajach 

charakteryzujących się wysoką standaryzacją (na przykład Niemczech, Francji czy Holandii), 

mogą występować tak zwane „wąskie gardła”, czyli instytucje, w których  ścieżka kształcenia 

musi zostać określona na bardzo wczesnym etapie, co finalnie pogłębia społeczne i edukacyjne 

nierówności. Z kolei niski poziom standaryzacji (taki jak w Polsce, Wielkiej Brytanii czy 

Włoszech) w połączeniu z dużym zróżnicowaniu treści i jakości edukacji wiąże się często 

z niewielkim wsparciem instytucjonalnym uczniów i skutkuje przeniesieniem tego ciężaru na 

rodziców (Tikkanen i in., 2015). Nie istnieje również jednolity sposób oceny efektywności 

standaryzacji. Propozycje zastosowania w tym kontekście współczynnika bezrobocia nie wydają 

się użyteczne ze względu na częstą praktykę zatrudniania młodych ludzi w wymiarze 

tymczasowym, a znacznie rzadziej w formie stałej. Co istotne, współtworzący tę grupę młodzi 

ludzie z wykształceniem zawodowym są przeważnie lepiej postrzegani przez potencjalnych 

pracodawców i chętniej zatrudniani na lepszych warunkach, w tym na umowie o pracę (de Lange 

i in., 2014).  

Próbę oceny efektywności europejskiego systemu kształcenia zawodowego w kontekście 

ograniczenia jego zróżnicowania przez ustalenia kopenhaskie podjęli Polcyn i Gawrysiak (2017b). 

Badania stanowiły przyczynek do uzupełnienia luki w wiedzy o tym obszarze edukacji, ponieważ 

dopiero od niedawna stał się on przedmiotem uwagi polityków w kontekście kreowania kapitału 

ludzkiego. Dane z lat 2010-2015 uzyskane z bazy Eurostat pozwoliły na przeprowadzenie 

przestrzennych i ilościowych analiz obejmujących takie zmienne jak:  

 liczba uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych według programu 

kształcenia, płci i wieku;  

 liczba uczniów biorących udział w kształceniu zawodowym na poziomie 

ponadpodstawowym i policealnym bez wykształcenia wyższego – według 

wykształcenia, płci i kierunku kształcenia;  
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 liczba młodych ludzi bez pracy, nieuczestniczących w edukacji i szkoleniach – według 

płci, wieku i poziomu wykształcenia (wskaźniki NEET – ang. not in employment, 

education or training);  

 odsetek pracowników (wszystkich przedsiębiorstw) uczestniczących w kursach CVT 

(ang. Continuing Vocational Training –  kontynuującja kształcenia zawodowego) –  

według płci i kategorii wielkości;  

 koszt kursów CVT jako odsetek całkowitego kosztu pracy (we wszystkich 

przedsiębiorstwach) – według rodzaju kosztów i NACE Rev. 2 (fr. Nomenclature 

statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne – Statystyczna 

klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej).  

Konstrukcja graficznych opracowań pozwoliła na wyróżnienie systemów zapewniających 

koordynację między rynkiem pracy i zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje a odpowiednim 

kształceniem zawodowym i technicznym w instytucjach systemu edukacji na poziomie średnim.  

 

Rysunek 2.2. Bezrobocie wśród osób z wykształceniem ED34 – (wykształcenie ogólne 

uzyskane w szkołach średnich) w państwach Unii Europejskiej i Turcji w roku 2015 ukazane 

przy użyciu kwantyli (nie występuje Irlandia) 

Źródło: (Polcyn i Gawrysiak, 2017b) 
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Rozpatrywany z tej perspektywy system irlandzki całkowicie odbiega od pozostałych 

systemów w Unii Europejskiej i jako taki nie prowadzi kształcenia w systemie ED35 (kształcenie 

techniczno-zawodowe poddawane analizie na poziomie średnim). Przykładowe studium 

przedstawiono na rysunku 2.2. 

 Uczniowie w Irlandii rozwijają się w ramach jednej ścieżki na poziomie szkoły średniej, 

natomiast decyzję o podjęciu kształcenia uniwersyteckiego lub zawodowo-technicznego 

podejmują później. Dodatkowo mają możliwość wyboru poszczególnych kwalifikacji z systemu 

modułowego uczenia zawodowego. Irlandia może pochwalić się w tej sferze przykładami 

wyjątkowo sprawnych rozwiązań systemowych, do których należy Ireland Further Education and 

Training Authority (Irlandzki Urząd ds. Kształcenia przez całe życie) prowadzący projekt SOLAS 

(ir. An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna, ang. Further Education and Skills 

Service – Usługi kształcenia przez całe życie), który z kolei sprawuje pieczę nad tak zwanym 

sektorem FET (ang. Further Education and Training – Kształcenia przez całe życie). Celem 

organizacji jest dopasowanie programów nauczania do oczekiwań pracowników 

i przedsiębiorców, dążąc w ten sposób do stworzenia „społeczeństwa przydatnego”. 

Bardzo niski współczynnik bezrobocia wśród osób kończących kształcenie zawodowe – 

1,6% przy europejskiej średniej rzędu 5% – wyróżnia Irlandię spośród innych gospodarek. Lepsze 

wyniki osiągnęły jedynie systemy Niemiec, Norwegii, Danii i Holandii, przy czym właśnie ten 

ostatni okazał się przodującym w Europie. Przy 68% udziale VET w edukacji na szczeblu średnim 

poziom bezrobocia u osób z tym wykształceniem utrzymywał tam bardzo niski wynik 1,25%. 

Również system niemiecki o dużym udziale PSV (ang. Post-Secondary Vocational – kształcenie 

zawodowe po szkole średniej) utrzymywał względnie pozytywną relację między badanymi 

wskaźnikami , na co wpływ ma system dualny wspierany ściśle przez rząd. W obu omawianych 

krajach obowiązuje wczesny rozdział kierunków kształcenia, w przypadku Holandii już 

w dwunastym roku życia ucznia.  Sukces tego systemu może zatem zaskakiwać, zwłaszcza 

w zestawieniu z rozwiązaniami irlandzkimi. Przedstawione rezultaty nie dają zatem jednoznacznej 

odpowiedzi, czy lepszym jest wprowadzenie systemu ogólnego kształcenia i wdrożenie 

kształcenia zawodowego w późniejszych stadiach edukacji, czy też rozpoczęcie go w młodszym 

wieku. 

Kraje o skomplikowanych systemach kształcenia zawodowego (co najmniej dwie ścieżki 

VET) wypadają w badaniach znacznie gorzej. W tej grupie znajduje się między innymi Polska ze 
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współczynnikiem bezrobocia rzędu 6% (27. miejsce w Unii Europejskiej). W przypadku 

złożonych struktur edukacyjnych obniżenie tego wskaźnika może być związane z małą liczbą 

uczniów kształconych zawodowo, co jest z kolei uwarunkowane regulacjami państwowymi dla 

nauczania na poziomie średnim (ang. secondary) (jak widać na przykładzie Litwy, Estonii czy 

Węgier). W tym negatywnym ujęciu najbardziej zbliżone są do siebie Polska i Rumunia, przy 

czym to właśnie w naszym kraju PSV ma najmniejszy udział mimo wysoce rozwiniętego – być 

może najbardziej spośród badanych państw – systemu kształcenia. Na kolejnym miejscu 

w rankingu badana wartość bezrobocia jest już niemal dwukrotnie niższa (3,5% do 6%), co wynika 

najprawdopodobniej z obowiązujących struktur edukacyjnych. Z zaskoczeniem można zatem 

stwierdzić, że większa obecność VET w kształceniu na poziomie średnim nie pokrywa się w 

zasadzie z  wyższym poziomem zatrudnienia obywateli. W analizowanej Finlandii przy udziale 

szkolnictwa zawodowego rzędu 70% wskaźnik bezrobocia wyniósł odpowiednio 4,3%.  

Niestety, na tle wielu krajów Unii Europejskiej Polska zdaje się być jednym z przykładów 

złych praktyk w tworzeniu struktur edukacji zawodowej na poziomie średnim. Wynika to przede 

wszystkim z wysokiego stopnia złożoności systemu kształcenia na tym obszarze. Obowiązująca 

w Polsce i Rumunii organizacja VET (w Rumunii to aż cztery ścieżki pozwalające na uzyskanie 

kwalifikacji zawodowo-technicznych) utrudnia ujednolicenie wymagań i programów oraz 

dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Zbyt rozbudowana struktura uniemożliwia pełną 

kontrolę, zwłaszcza gdy część placówek znajduje się w rękach prywatnych. Kraje takie jak Litwa 

czy Estonia, które zreformowały swój system pod tym kątem, osiągają już znacznie lepsze wyniki 

od Polski. Kompleksowe zmiany wymagają jednak rozwoju kadry nauczycielskiej, będącej 

kluczowym składnikiem systemu kształcenia zawodowego. Przykładem negatywnego wpływu 

inercji tego elementu okazała się w przeprowadzonych badaniach Chorwacja (Polcyn i Gawrysiak, 

2017b).  

Zastosowanie innowacyjnych technologii i dynamicznych zmian w programach nauczania 

może jednocześnie okazać się całkowicie chybione. Koszt utrzymania pracowni i laboratoriów na 

odpowiednio wysokim poziomie bywa niewspółmierny do rezultatów (Behroozi, 2014), 

a znacznie bardziej istotny okazuje się w tym przypadku staż u potencjalnego pracodawcy 

(Abdelkarim, 1997). Miejsce pracy wymaga ciągłej nauki, ponieważ w obecnych realiach 

rynkowych posiadana wiedza może szybko stać się przestarzała. Kształcenie na poziomie średnim 

wprowadza z kolei swoisty dualizm w umysłach uczniów, którzy z jednej strony muszą 
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przygotować się do zawodu i egzaminów z nim związanych, a z drugiej – jak najlepiej zdać 

końcowy egzamin na poziomie A (maturę). Oczekiwania rynku pracy nie muszą również 

wskazywać na konkretne profesje, gdyż coraz częściej mówi się o tak zwanych personal 

transferable skills, czyli umiejętności obejmujących naukę przez całe życie (Heywood, 2012). 

W tym kontekście istotne okazuje się zatem wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju 

w edukacji VET. Powinna ona obejmować doskonalenie innowacyjności, kreatywności 

i kooperacji, rozwój kadry dydaktycznej oraz współpracę z przemysłem (Minghat i Yasin, 2010). 

Warto nadmienić, że kształcenie zawodowe to także kształcenie PSV obejmujące osoby dorosłe, 

a jego znaczenie potwierdza dynamicznie przeobrażający się rynek pracy. Tym bardziej konieczne 

wydaje się stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowych umiejętności i zmiany 

profesji (Atakok i in., 2014).  

Przedstawione fakty ukazują niestety negatywne cechy instytucji, w tym wyraźną 

skłonność do inercji i silnego wzajemnego zróżnicowania. Sukcesy skrajnie różnych systemów 

edukacji na arenie międzynarodowej każą również zwrócić uwagę na wpływy otoczenia 

środowiskowego oraz oportunizmu osób zarządzających, na przykład w związku z kształceniem 

zawodów, na które nie ma zapotrzebowania, lub kształceniem niezgodnym z oczekiwaniami 

pracodawców. Przywołany wcześniej system irlandzki zdaje się być najlepszym i najprostszym 

w realizacji w polskich warunkach, gdyż zakłada reformę dopiero po etapie kształcenia ogólnego 

i wymaga modyfikacji jedynie części istniejących struktur. Czas pokaże, czy zmiany 

wprowadzone w Polsce od 1 września 2019 roku, uwzględniające między innymi trzyletnie szkoły 

branżowe i pięcioletnie technika, poprawią sytuację rodzimej edukacji zawodowej. 

 

2.4. Relacje systemu kształcenia z rynkiem pracy  

 

Jednym z głównych konkurentów instytucji kształcenia wyższego są placówki prowadzące 

edukację zawodową na poziomie średnim. Część osób uznaje – być może trafnie – że trzy lata 

spędzone na studiach licencjackich, a nawet pięć lat w połączeniu ze studiami magisterskimi, nie 

muszą wiązać się z korzystną sytuacją na rynku pracy. Dodatkowy czas poświęcony na studia 

wyższe często oznacza bowiem brak możliwości uzyskania doświadczenia zawodowego 

niezbędnego przy poszukiwaniu zatrudnienia. Kolejnym problemem staje się wiek, gdyż 

pracodawca uzyskuje potencjalnie o pięć lat starszego pracownika. Jak dowodzi Jonathan Meer, 
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zmiana ścieżki kształcenia z zawodowej na akademicką, nie jest również jednoznaczna z poprawą 

warunków bytowych (Meer, 2007). W ramach zjawiska określonego jako „rewolucja wiedzy” 

absolwenci technikum (często ujmowani w języku angielskim jako blue collar workers – 

pracownicy fizyczni – w opozycji do  white collar workers – pracowników biurowych) dzięki 

odpowiedniemu dopasowaniu nauczania zawodowego do potrzeb rynku pracy mogą uzyskać 

zarobki wyższe niż ci, którzy poświęcili na swoją edukację wiele lat, jednocześnie rozwijając się 

naukowo i dydaktycznie. Tego typu wykształcenie nie powinno być zatem stygmatyzowane 

i traktowane jako gorsze, tak jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie stwierdzono, 

że daje ono niewielkie umiejętności i jest w większości przestarzałe (New York Times, 2005). 

Jednocześnie system kształcenia zawodowego w Polsce boryka się z poważnymi bolączkami, 

zbliżonymi do problemów dotykających również absolwentów szkół wyższych. Wciąż 

niezoptymalizowana, mimo wprowadzenia procesu kopenhaskiego, relacja edukacji i rynku pracy 

przeanalizowana została między innymi w pracy Polcyna i Gawrysiaka (2018a).  

Jak wykazano w poprzednim podrozdziale, system kształcenia zawodowego na poziomie 

średnim w Polsce charakteryzuje się  bezwładnością i wysokim stopniem skomplikowania. Pod 

tym kątem stoi on w opozycji do większości systemów w Unii Europejskiej, a grupa osób z tym 

wykształceniem cechuje się relatywnie wyższym poziomem bezrobocia  (Polcyn i Gawrysiak, 

2017b). Edukacja zawodowa miała natomiast w swoim założeniu rozwiązać problem braku 

zatrudnienia i realizować się w trzech sferach: szkół zawodowych i technicznych, formalnych 

praktyk (czeladnictwa) oraz systemów dualnych. Idealnym rozwiązaniem wydaje się w tym 

kontekście bezpośrednie powiązanie rynku pracy z obszarem nauczania poprzez wsparcie 

pracodawców osobami odbywającymi praktykę. Otrzymują one co prawda niższe wynagrodzenie, 

ale nabywają odpowiednich umiejętności i uzyskują wsparcie ze strony państwa, które 

jednocześnie monitoruje jego efekty (Eichhorst i in., 2015). W rzeczywistości sytuacja jest jednak 

znacznie bardziej skomplikowana. Zatrudnienie w firmie powoduje, że status osoby odbywającej 

praktyki (czeladnicze) staje się niejasny. Pojawia się wówczas pytanie, czy jest to uczeń, czy już 

regularny pracownik (czeladnik), a co za tym idzie – po czyjej stronie leży odpowiedzialność 

za jego bezpieczeństwo oraz nadzór nad jego działaniami. Nierzadko uznaje się, że zapewnienie 

bezpieczeństwa praktykantowi stanowi dla pracodawcy dodatkowy wydatek (co ma miejsce 

w systemie duńskim), a jednocześnie podkreśla się rolę nadzoru ze strony zakładu pracy, 

umniejszając tym samym pozycję nauczyciela i szkoły (w systemie szwedzkim) (Grytnes i in., 
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2018). Takie podejście stawia pod znakiem zapytania potrzebę rozwoju kadry i autorytetu 

nauczyciela, którego motywacja, determinowana między innymi przez system wynagrodzeń, 

wpływa przecież zasadniczo na poziom kształcenia. Brak zaangażowania nauczycieli może 

prowadzić do gorszych wyników uczniów, a tym samym do niekorzystnej pozycji na rynku pracy 

(Polcyn, 2017). Dydaktycy tworzą swego rodzaju społeczność, w obrębie której wymieniają się 

doświadczeniami, zatem ich stała aktywizacja sprzyja szerzeniu innowacji i wspólnemu 

rozwiązywaniu problemów. Sami nauczyciele stanowią nośnik kapitału ludzkiego i aby doszło do 

zmiany na lepsze w obszarze edukacji, potrzebne są ukierunkowane na nich odpowiednie środki 

połączone z efektywnym planowaniem opartym na twardych dowodach i ewaluacji. Dzięki 

wprowadzeniu systemu szkoleń dla kadr kształcenie zawodowe będzie zatem znacznie lepiej 

spełniać wymogi rynku pracy (Saunders, 2012).  

Jednym z rozwiązań może być tu również wspomniana redukcja różnic między ścieżkami 

akademickimi i zawodowymi. Niestety, choć taka forma kształcenia wydaje się ciekawa dla 

uczniów, według badań Caroline Hall nie wpływa ona na wzrost zarówno zainteresowania 

studiami wyższymi, jak i wynagrodzenia w późniejszym życiu zawodowym (Hall, 2012). Inni 

autorzy dostrzegają z kolei pozytywne aspekty kształcenia ogólnego, które wiążą z nabywaniem 

konkretnych umiejętności wpływających korzystnie na przyszłość uczniów. Typowy trójpodział 

może zatem nie być uniwersalnym rozwiązaniem (Prasad i Tran, 2013). Już w 2007 roku Wendy 

Smits dowodziła, że w przypadku niedopasowania programów kształcenia zawodowego do 

konkretnych potrzeb przemysłu zatrudnieni praktykanci preferują bardziej ogólną edukację, która 

decyduje o dolnej granicy wynagrodzenia niezależnie od ostatecznie wybranej branży (Smits, 

2007). To tym bardziej istotne, że zawody wymagające ściśle określonych kompetencji (oraz 

kładące nacisk na ich uzyskanie) charakteryzują się często zwiększonym ryzykiem utraty 

zatrudnienia. Problem ten jest znacznie szerszy i wiąże się także z mobilnością samych 

pracowników (Katz i Ziderman, 1990). W przypadku, gdy pożądane są umiejętności bardziej 

ogólne –potrzebne w dużej liczbie firm, które różnią się jedynie poziomem ich zapotrzebowania 

– możliwość straty stanowiska jest znacznie mniejsza. Natomiast w momencie bankructwa samej 

firmy przed czeladnikiem stają dodatkowe problemy związane z kontynuacją kształcenia 

zawodowego i uzyskaniem stosownych kwalifikacji (Fersterer i in., 2008).  

Analiza tego zagadnienia powinna być bardzo ostrożna z uwagi na różnice między rynkami 

pracy w poszczególnych państwach. Ocena porównawcza powinna w tym przypadku obejmować 
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takie istotne mierniki społeczno-ekonomiczne jak poziom bezrobocia, stosunek liczby 

pracujących do liczby kształcących się oraz zróżnicowanie ze względu na sektor zatrudnienia 

(Franz i Zimmermann, 2002). Bardziej zaawansowane badania, oparte na wieloletnich 

obserwacjach z Wielkiej Brytanii sprzed czasu Wielkiej Recesji, wykazują ścisłą zależność 

powodzenia na rynku pracy od tła rodzinnego (na przykład wykształcenia rodziców), z której 

wynika rosnąca polaryzacja społeczeństwa w momencie przejścia z obszaru nauki do aktywności 

zawodowej (Dorsett i Lucchino, 2014). We Francji zaobserwować można z kolei wyraźną 

przewagę czeladników nad uczniami szkół zawodowych w procesie poszukiwania zatrudnienia 

(Bonnal i in., 2002). Jednocześnie w Niemczech i Szwajcarii system kształcenia dualnego 

i kształcenie zawodowe stanowią podstawę bogactwa ekonomicznego, a odpowiedzialne za ten 

sukces są nie tylko organy rządowe, ale też pozostałe instytucje, związki zawodowe czy duże 

firmy (Deissinger i Gonon, 2016). 

Przedsiębiorstwa, tak jak i państwo, oczekują zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, który 

może być  porównywalny z zyskami generowanymi przez kapitał fizyczny (Almeida, 2007). 

Zastanawiająca jest w tym przypadku rola certyfikatów, tak pożądanych w Europie Zachodniej 

(na przykład we wspomnianych Niemczech). To jedna z najważniejszych form instytucjonalnego 

wsparcia praktyk i dalszego kształcenia zawodowego, stanowiąca ogromną zachętę dla 

potencjalnych i już zatrudnionych pracowników (Acemoglu i Pischke, 2000). Brak zaufania do 

certyfikatów i dyplomów zawodowych uzyskanych w polskim systemie kształcenia budzi więc 

tym większy niepokój, zwłaszcza w kontekście finansowania tej sfery edukacji z budżetu państwa. 

Zachowanie firm w tym kontekście może mieć jednak charakter drapieżny i wynikać ze 

specyficznego rodzaju oportunizmu na etapie zawierania kontraktów. Często szkolą one 

pracowników w wąskiej specjalizacji, uzależniając ich w ten sposób od siebie i utrudniając zmianę 

pracy. Niekontrolowany udział podmiotów zewnętrznych w kształceniu w modelu skill-weights 

(dopasowania umiejętności) w przypadku zwolnienia lub upadku przedsiębiorstwa rodzi dla 

pracowników trudności związane z możliwością znalezienia pracy i uzyskania płacy na 

wcześniejszym poziomie czy też koniecznością przekwalifikowania (Lazear, 2009). W jeszcze 

gorszej sytuacji mogą znaleźć się kobiety, które nawet  bezpośrednio po ukończeniu szkoły 

zmagają się z większymi problemami w znalezieniu pracy niż mężczyźni – dzieje się tak na 

przykład w Niemczech (Brzinsky-Fay i Solga, 2016). Mimo że model niemiecki radzi sobie dobrze 

z kształceniem wewnątrz firm, edukacja szkolna okazuje się bardziej przydatna w perspektywie 
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całego okresu zdolności człowieka do pracy i potrzeby stałego dopasowania do zmieniającego się 

rynku pracy (Adda i in., 2006; Hanushek, 2011; Winkelmann, 1996).  

Sposób działania firm zewnętrznych jest szczególnie dostrzegalny w przypadku kapitału 

zagranicznego, który może nie posiadać wystarczającej wiedzy o systemie kształcenia w danym 

kraju. Niepewność i asymetria informacji powodują, że  kryteria wejściowe w procesie rekrutacji 

(ang. entry-evel requirements) są ustalane często na bardzo niskim poziomie, po czym 

w pierwszych miesiącach zatrudnienia pracownik zostaje skierowany na odpowiednie szkolenia. 

Budując nowy zakład pracy w danym miejscu, firmy nastawiają się z kolei na kształcenie lokalnej 

siły roboczej „od zera”, dzięki czemu zyskują lepiej wyszkoloną kadrę i płacą jej wyższe stawki, 

ale jednocześnie  ściślej nadzorują jej wydajność (Almeida, 2007). Taka taktyka pozwala na 

kontrolę pozyskanych przez pracowników kompetencji i monitoring wyników kształcenia, które 

są ściśle dopasowane do profilu firmy i konkretnych stanowisk wymagających obsadzenia. 

Poprzez kontakt z lokalnymi władzami i nakłady finansowe na celową edukację, firmy uzyskują 

mierzalne efekty przekładające się na korzyści dla uczniów i samych firm. Zdarza się też, że firmy 

integrują się ze szkołami lub uczelniami, wysyłając do nich swoich specjalistów, i w ten sposób 

wykorzystują istniejący system kształcenia oraz jego infrastrukturę. Pomocny jest tutaj system 

zewnętrznego egzaminowania i certyfikacji w komercyjnych ośrodkach międzynarodowych 

(Polcyn i Gawrysiak, 2018a). Udział kapitału zagranicznego znacząco zwiększa poziom 

zatrudnienia, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, jednak dotyczy to przede wszystkim osób 

już posiadających niezbędne dla firmy umiejętności. Taka sytuacja zaobserwowana została 

między innymi w Szwecji (Bandick i Karpaty, 2011) i w Polsce. W tym drugim przypadku 

względny wzrost zatrudnienia i zarobków mógł być również spowodowany zmniejszeniem 

ogólnej liczby absolwentów kształcenia zawodowego, na co wskazują wyniki badań Pawła 

Strawińskiego  (Strawiński i in., 2018). 

Firmy wywierają istotny wpływ na rynki pracy, a odpowiedni profil kształcenia staje się w 

tym wypadku niezbędnym elementem przygotowania do życia zawodowego. Do oceny stopnia 

powiązania systemu edukacji z parametrami rynku pracy wykorzystuje się narzędzie nazwane 

Barometrem Zawodów, stworzone w Szwecji w latach dziewięćdziesiątych i od tamtego czasu 

z powodzeniem wdrażane w innych krajach Europy. Wskazuje ono rozwiązania z zakresu 

przyszłych celów rozwoju technologicznego, edukacji i innowacji, a także czynników 

przyspieszających i spowalniających rozwój  (Pitukhina i Sigova, 2015). System ten został 
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również z powodzeniem zaadaptowany w pracy Polcyna i Gawrysiaka (2018a). Aby odnieść go 

do rynku pracy i systemu kształcenia zawodowego w Polsce, należało wziąć po uwagę 

klasyfikację zawodów ujętą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 

2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 poz. 622). 

Najważniejsze dla przeprowadzonego badania informacje zawarte w tym dokumencie 

uwzględniają: 1) nazwy zawodów uporządkowanych według grup odpowiadających klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy; 2) obszary kształcenia (odnoszące się do 

klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności), do których są przypisane zawody; 3) typy szkół; 

oraz 4) nazwy kwalifikacji, które im odpowiadają (Dz. U. z 2017 r, poz. 622). Kolejne istotne dla 

przytaczanych rozważań źródło stanowiła polska klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy sformułowana w roku 2014 (Dz. U. z 2018 poz. 227)7. Zawiera ona odpowiednie 

klucze i nazwy profesji pozwalające na uszczegółowienie głównych zadań zawodowych 

w poszczególnych kategoriach (MRPiPS, 2018). Punktem wyjścia w cytowanych badaniach były 

dane opisujące uczniów na poziomie powiatu (NTS-4), obejmujące szkoły ponadgimnazjalne dla 

młodzieży (bez szkół specjalnych) według podgrup kierunków kształcenia ISCED-F 2013 (ang. 

The International Standard Classification of Education Fields of education and training 2013)8. 

Autorzy nawiązali przy tym do publikacji Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia 

Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji: 

Kierunki kształcenia 2013 (POLON, 2018; UNESCO Institute of Statistics, 2015). Pozwoliło to 

na agregację danych dotyczących liczby kształconych uczniów według kierunków kształcenia 

ISCED-F 20139. Polska baza danych Barometru Zawodów pozwoliła na wprowadzenie agregacji 

dla trzech poziomów –  deficyt, nadwyżka i równowaga – opisujących zapotrzebowanie na jedną 

z dwustu klas zawodów. 

                                                           

7 Zob. Rozporządzenie z 27 kwietnia 2010 i dalsze; Rozporządzenie MEN z 13 marca 2017; „Klasyfikacja Zawodów 

i Specjalności – podstawa prawna wraz z klasyfikacją” (por. Dz.U. 2018 poz. 227).; Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 

2017 r, poz. 622).; „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145)  

8 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji wprowadzona przez UNESCO Institute of Statistics dla 

Komisji Europejskiej, która klasyfikuje programy edukacyjne i powiązane z nimi kwalifikacje według grup i podgrup 

kierunków kształcenia (Zob. UNESCO, 2015). 

9 W rezultacie udało się połączyć 214 zawodów szkolnictwa zawodowego z podgrupami kształcenia ISCED-F 2013 

” (por. Dz.U. 2018 poz. 227).; 
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Tabela 2.1. Zmienne użyte w modelowaniu liniowym liczby kształconych uczniów według 

podgrup kształcenia ISCED-F 2013 

R0 
Liczba kształconych uczniów w danej podgrupie kształcenia ISCED-F 2013 podzielona 

przez liczbę osób w wieku 15-19 lat (zmienna objaśniana) 

R1 
Wydatki w rozdziale szkoły zawodowe podzielone przez całkowitą liczbę uczniów w szkołach 

zawodowych  

R2 

Udział procentowy wśród pracujących ogółem osób pracujących w jednej z pięciu grup 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności zagregowany na pięć grup:  

1) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości; 

2) handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja; 

3) pozostałe usługi; 

4) przemysł i budownictwo; 

5) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

R3 
Procentowy współczynnik deficytowy zawodów kształcenia zawodowego z Barometru 

Zawodów dla danej grupy ISCED-F 2013  

R4 
Liczba zawodów deficytowych kształcenia zawodowego z Barometru Zawodów dla danej 

grupy ISCED-F 2013   

R5 
Dochody powiatu według działów Klasyfikacji Budżetowej powiatów na osobę w wieku 

produkcyjnym   

R6 
Liczba podmiotów gospodarczych (agregacja według Polskiej Klasyfikacji Działalności) na 

osobę w wieku produkcyjnym   

R7 
Wartość środków trwałych brutto w milionach złotych (według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności – zagregowana na pięć grup jak w R2) na osobę w wieku produkcyjnym 

R8 
Nakłady inwestycyjne w milionach złotych (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – 

zagregowane na pięć grup jak w R2)  podzielone przez liczbę osób w wieku produkcyjnym 

R9 
Udział procentowy bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w 

ogólnym współczynniku bezrobocia 

R10 Liczba podmiotów kapitału zagranicznego na osobę w wieku produkcyjnym 

R11 Kwota kapitału zagranicznego w polskich złotych na mieszkańca w wieku produkcyjnym 

Źródło: (Polcyn i Gawrysiak, 2018a) 
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Analiza modelowania wykorzystującego liniowy model z korektą heteroskedastyczności 

dla 339 obserwacji dotyczyła zmiennej objaśnianej, czyli liczby kształconych uczniów w danej 

podgrupie kształcenia ISCED-F 2013 podzielonej przez liczbę osób w wieku 15-19 lat (zmienna 

R0).  

Ogólna postać ekonometrycznego modelu regresji zastosowanego w badaniach przyjmuje 

postać (Stanisz, 2007a): 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝜀, (7) 

 

gdzie:  

y – zmienna objaśniana; 

xi – zmienna objaśniająca; 

βi – współczynnik kierunkowy – parametr strukturalny; 

ε – składnik losowy – błąd. 

 

Uzyskane rezultaty wykazały, że dla utworzonych modeli nie występowało powiązanie 

między zapotrzebowaniem na grupę zawodów z odpowiadającą podgrupą kształcenia 

ISCED-F 2013 a liczbą uczniów kształconych w danym kierunku lub, co gorsze, występowało 

działanie destymulujące zmienną objaśnianą. Autorzy pogłębili badanie, wykorzystując regresję 

logistyczną, i przyjęli, że skuteczność kształcenia zawodowego można ocenić poprzez analizę 

przypadków, gdy w zawodzie należącym do danej podgrupy kierunku kształcenia ISCED-F 2013 

występuje deficyt oraz jednocześnie prowadzone jest kształcenie zawodowe w tym kierunku 

(R0>0 oraz R3>0). Taką sytuację należy ocenić pozytywnie, podobnie jak przypadek, gdy nie 

występuje ani deficyt, ani kształcenie (R0=0 i R3=0). Z drugiej strony, jeśli brakuje kształcenia 

kierunkowego przy występowaniu deficytu albo kształcenie funkcjonuje przy braku deficytu – 

obie ewentualności powinny zostać ocenione negatywnie. 

W analizie wykorzystano model regresji logistycznej. Analityczna forma funkcji 

logistycznej użytej w regresji logistycznej  zdefiniowana jest równaniem (Stanisz, 2007a): 

 

𝑓(𝑧) =
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧
, 𝑧 ∈ 𝑅 (8) 
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Model regresji logistycznej dla zmiennej binarnej (dychotomicznej) Y określa warunkowe 

prawdopodobieństwo przyjęcia wyróżnionej wartości przez tę zmienną i wyrażone jest 

następującą relacją (Maddala i Lahiri, 1992):  

 

𝑃(𝑌 = 1 𝑋1⁄ ,… , 𝑋𝑘) =
𝑒𝛼0+𝛼1+⋯+𝛼𝑘𝑋𝑘

1+𝑒𝛼0+𝛼1𝑋1+⋯+𝛼𝑘𝑋𝑘
  (9) 

 

,gdzie 𝛼0, …, 𝛼k, są parametrami modelu, a X0, …, Xk są zmiennymi niezależnymi, które 

mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. 

Wprowadza się następnie pojęcie ilorazu szans, który wyraża stosunek 

prawdopodobieństwa, że jakieś zdanie wystąpi do prawdopodobieństwa, że ono nie wystąpi. 

Wyraża się ono wzorem (Stanisz, 2007b) : 

 

𝑆(𝐴) =
𝑃(𝐴)

1−𝑃(𝐴)
 (10) 

 

 Modele regresji logistycznej wykazały większą spójność w wynikach między 

poszczególnymi podgrupami ISCED-F 2013. Charakter wszystkich zmiennych występujących w 

modelach został zachowany, ilekroć zmienna występowała w danym modelu. Otrzymane wyniki 

ujawniły wzrost szansy na pozytywne dopasowanie w przypadku występowania większej liczby 

podmiotów kapitału zagranicznego (R10), a także zwiększenia procentowego udziału osób 

zatrudnionych w odpowiadającej zagregowanej grupie PKD (R2). Zmienna (R8) opisująca 

nakłady inwestycyjne jednoznacznie zmniejsza możliwość wystąpienia pozytywnego 

dopasowania do potrzeb rynku pracy dla dwóch podgrup kształcenia: inżynieryjno-technicznej 

oraz grupy zagregowanej reprezentującej komplet danych. W podsumowaniu swoich rozważań 

autorzy wskazują na brak zależności między istniejącymi profilami kształcenia a potrzebami rynku 

pracy. W niektórych przypadkach ujawnili natomiast destymulujący charakter zmiennych 

odnoszących się do deficytu zawodów (R3 lub R4). Najczęściej występował zaś współczynnik 

opisujący liczbę podmiotów w odpowiadającej sekcji PKD na osobę w wieku produkcyjnym (R6). 

Na potrzeby badań przygotowano graficzne przedstawienie klasyfikacji skuteczności edukacji, 

w którym ciemne obszary oznaczają miejsca o najlepszym dopasowaniu. 
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Rysunek 2.3. Klasyfikacja powiatów według oceny efektywności kształcenia dla podgrupy 

kształcenia: biznes i administracja 

Źródło: (Polcyn i Gawrysiak, 2018a) 

  

Podgrupa kształcenia „biznes i administracja”, pozytywnie dopasowana do potrzeb rynku 

pracy (klasa 1 – pozytywna), wydaje się wyraźnie skupiona w zachodniej części kraju. 

W przypadku podgrupy inżynieryjno-technicznej pozytywna klasyfikacja dominowała na terenie 

prawie całej Polski. Także pozytywnie, choć w mniejszym stopniu, oceniona została podgrupa 

usług dla ludności. W przypadku pozostałych grup dominuje już klasyfikacja negatywna. 

Agregacja wszystkich modeli, przedstawiona graficznie na rysunku 2.4.1., pozwala wysnuć tezę, 

że poziom dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy jest wyższy w rejonie zachodnim niż 

we wschodniej części Polski. Zatem kształcenie w zachodniej Polsce jest lepiej dopasowane do 

potrzeb rynku pracy.  
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Rysunek 2.4. Zagregowana klasyfikacja powiatów według poziomu dopasowania do potrzeb 

rynku pracy (im ciemniejsze tym lepsze dopasowanie) 

Źródło: (Polcyn i Gawrysiak, 2018a) 

 

Badania wykazały jednocześnie, że obecnie nie sposób stwierdzić jednoznacznie 

pozytywnej zależności między zapotrzebowaniem rynku pracy a kształceniem zawodowym na 

poziomie średnim, co potwierdzałoby jego skuteczność. Obecna struktura tego obszaru edukacji, 

połączona z malejącą liczbą uczniów stymulującą jednocześnie wzrost wynagrodzeń 

w określonych sektorach, jeszcze bardziej utrudnia taką ocenę. Duża różnorodność podgrup 

kształcenia zawodowego i specyfika każdej z nich wskazuje raczej na indywidualne problemy 

i możliwości w danym obszarze.  

Bolączka systemów edukacji, których absolwenci nie są dostosowani do potrzeb rynku 

pracy, dotyczy nie tylko omówionego kształcenia zawodowego. Ścisły związek ma z tym również 

rozwój technologiczny. Wdrażanie innowacji w kształceniu zawodowym w skali 

międzynarodowej pozostaje niejednolite, a w ramach Unii Europejskiej różni się między 
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poszczególnymi państwami. Kształcenie zawodowe jest silniej kontrolowane przez rząd 

na poziomie średnim, lecz obecnie innowacyjność wynikająca zwykle ze współpracy 

z przemysłem zaczyna tracić na rzecz ośrodków akademickich i kształcenia wyższego 

(Toner i Woolley, 2016). W rozdziałach III, IV i V autor podjął próbę opisu problemu 

dopasowania edukacji do potrzeb rynku pracy i zależności tego procesu od  poziomu 

innowacyjności. 

  

2.5. Źródła strat finansowych w systemach edukacyjnych  

 

Rynek pracy w Polsce stał się z czasem obszarem, na którym konkurują ze sobą absolwenci 

kształcenia wyższego i zawodowego. W skrajnych przypadkach coraz częściej osoby kończące 

szkoły zawodowe z różnych przyczyn rozpoczynają naukę na etapie szkolnictwa wyższego, na co 

pozwala struktura systemu edukacji. Poszerzając swoje kwalifikacje i zdobywając nowe, 

jednocześnie obniżają one skuteczność samego kształcenia zawodowego, marnotrawiąc zarówno 

nakłady budżetu państwa, jak i swój czas. Trudno powiedzieć, czy dzieje się to w wyniku 

oportunizmu i chęci wydłużenia swojego udziału w systemie edukacyjnym, czy z ograniczonej 

racjonalności i zmian zachodzących na rynku pracy. Niemniej, zainwestowane w tym przypadku 

zasoby mogą zostać bezpowrotnie stracone, co dodatkowo pogłębia i tak trudną sytuację polskiego 

systemu szkolnictwa zawodowego (Polcyn i Gawrysiak, 2017b). Co istotne, w świetle statystyk 

niemal 50% uczniów rozpoczynających kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym trafia 

właśnie do tego sektora (Polcyn i Gawrysiak, 2018a). Powinien on zatem odpowiadać na potrzeby 

rynku pracy, a jednocześnie być na tyle elastyczny, by nie generować strat, zwłaszcza z uwagi na 

jego ścisłe powiązanie z PKB państwa i jego rozwojem.  

Kształcenie zawodowe przyrównuje się często do kształcenia ogólnego, jednak według 

niektórych autorów prezentuje się ono znacznie mniej korzystnie. Jak wynika z badań Dirka 

Kruegera i Krishny Kumara, gospodarki skoncentrowane na kształceniu zawodowym w efekcie 

cechują się mniejszym tempem wzrostu niż te, które skupiają się na kształceniu ogólnym (Krueger 

i Kumar, 2004). Jednocześnie – co wydaje się sprzeczne z intuicją – różnica między nimi rośnie 

wraz z przyrostem pojawiających się technologii. Choć przykładem dla badaczy były Stany 

Zjednoczone z roku 1990, w Polsce problem może być podobny i równie nieoczywisty. Niektóre 

analizy wskazują, że kształcenie zawodowe zyskuje istotne znaczenie w krajach, w których 
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występuje duża populacja osób o wykształceniu podstawowym i średnim w trakcie tranzytu do 

studiów wyższych. Różnice w tym przypadku mogą wynikać ze stopnia rozwoju danego regionu, 

a oddziaływanie na PKB zależeć od tempa następujących tam zmian. Niestety w przypadku 

regionów wschodniej i południowej Azji kształcenie zawodowe stało się przyczynkiem do 

zahamowania rozwoju w poszczególnych krajach (Siddiqui i Rehman, 2017). W tym samym 

czasie w krajach Unii Europejskiej obserwuje się znaczne skupienie na szkolnictwie wyższym, 

a nawet włączenie elementów kształcenia zawodowego do tego systemu w Niemczech, Austrii, 

Francji czy Polsce (Hippach-Schneider i in., 2017). 

Problem niedopasowania uzyskiwanych kompetencji do oczekiwań, choć zdaje się 

mniejszy w wypadku kształcenia zawodowego, pojawia się najczęściej na początkowych etapach 

kariery i z czasem traci na znaczeniu (Verhaest i in., 2018). Nie zmienia to faktu, że nawet mimo 

pewności absolwenta względem obranego kierunku w polskich realiach pracodawcy nie ufają 

dyplomom i certyfikatom, również tym uzyskanym na poziomie szkolnictwa wyższego. Z tego 

względu zwyczajem stało się zatrudnianie młodych ludzi na czas określony, co pozwala 

zweryfikować ich przydatność w miejscu pracy (Baranowska i in., 2011). Świadomi tego zjawiska 

studenci często kontynuują naukę po uzyskaniu kwalifikacji na poziomie średnim, być może 

z uwagi na poczucie braków w swoich kompetencjach. Tranzyt ze szkół średnich do wyższych 

wymaga przemyślanej decyzji, jednak wiążą się z nim liczne uwarunkowania psychiczne i często 

nieuświadomione przeszkody, które muszą zostać w tym przypadku wyraźnie zaadresowane. 

W tym celu powstają systemy wspierające młode osoby na tym etapie, dostarczając im 

ustrukturyzowanego sprzężenia zwrotnego i udzielając konkretnego wsparcia przy wyborze 

kierunku studiów (Fonteyne i in., 2017). W szczelnie zamkniętym systemie niemieckim pojawia 

się natomiast duży problem z uczniami, którzy nie są w stanie zmienić toru swojej nauki. 

Instytucjonalne narzędzie zwane „drugą szansą” nie sprawdza się tam przy braku wsparcia 

ekonomicznego ze strony rodziny. Status społeczno-ekonomiczny wynikający z usytuowania 

rodziców zazwyczaj determinuje również późniejszy status dzieci, nie tyle w związku 

z wykonywanym przez nich zawodem, co z osiągniętym poziomem  i wybranym profilem 

edukacji. W polskim systemie nie spotyka się takich instrumentów, a próba refleksji ze strony 

studentów ma zazwyczaj miejsce w Biurach Karier uczelni, już po dostaniu się na konkretny 

kierunek kształcenia (Biewen i Tapalaga, 2017).  
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Autor niniejszej pracy przeprowadził badania w tym obszarze, analizując straty wynikające 

z wyborów studentów pierwszego roku z centrum północnej Wielkopolski, którzy ukończyli 

czteroletnie kształcenie zawodowe (Polcyn i Gawrysiak, 2018b). W tym celu prześledził ścieżki 

kształcenia i porównał je z profilami kształcenia ujętymi w klasyfikacji ISCED-F 2013 na etapie 

szkoły średniej, po czym zweryfikował, czy przystępując do pierwszego roku, studenci wybrali 

kierunek kształcenia (opisany klasyfikacją ISCED-F 2013) zgodny z uzyskanymi kwalifikacjami 

zawodowymi. Z punktu widzenia budżetu państwa istotnym dokumentem jest w tym przypadku 

publikowana corocznie  tak zwana metryczka subwencji oświatowej na dany powiat, w której 

określa się wysokość dotacji (subsydiów) na ucznia. Ma ona ugruntowanie w części edukacyjnej 

ogólnej dotacji z budżetu państwa i wynika z regulacji określonych Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  (Dz.U. 2017 poz. 1663). 

Na grupie 1644 studentów pierwszego roku aż 1030 osób podjęło studia na kierunku niezgodnym 

z ich kwalifikacjami wynikającymi z kształcenia na poziomie średnim. W dokonanej kalkulacji 

przyjęto różnicę między kwotą przeznaczoną na ucznia w szkole ponadpodstawowej o charakterze 

ogólnym a kwotą na ucznia w szkole zawodowej (technicznej).  Przyjęte ramy oceny wydają się 

jednak zaniżone, ponieważ w założeniu absolwenci szkół zawodowych docelowo powinni trafić 

wprost na rynek pracy. Kwota wynikająca z kosztów kształcenia ich przez dodatkowy rok, podczas 

gdy mogli uzyskać edukację w szkole ogólnokształcącej i dostać się na te same studia, na 

podstawie szacunków nawet dla tak małej grupy sięgnęła rzędu miliona euro. W przypadku 

uwzględnienia całego cyklu kształcenia (czyli aż czterech lat) rozpatrywana kwota staje się 

niebotyczna. Zadziwia przy tym fakt, że w badanej próbie tylko 46% osób kontynuowało 

kształcenie o charakterze technicznym ISCED-F 2013 po szkole średniej na technicznych 

kierunkach kształcenia na uczelni. Całkowity odsetek badanych, którzy wybrali kierunek studiów 

niedopasowany do wcześniejszego kształcenia zawodowego, wyniósł natomiast 62% z całej 

próby. Niestety, wynik ten pokrywa się z rezultatami uzyskanymi przez innych badaczy, zgodnie 

z którymi rozbieżność między oczekiwaniami rynku pracy a kwalifikacjami absolwentów szkół 

średnich wynosi przeważnie 50% i więcej (Béduwé i Giret, 2011). Istnieją jednocześnie silne 

zróżnicowania między poszczególnymi podgrupami kierunków kształcenia. Najlepiej z tym 

problemem radzą sobie najprawdopodobniej Finowie, wśród których tylko 1% osób absolwentów 

kształcenia zawodowego kontynuuje naukę na uniwersytetach, podczas gdy 14% wybiera 
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politechniki (Kilpi-Jakonen, 2011). Związek takich decyzji ze statusem społeczno-ekonomicznym 

i sytuacją rodzinną zdaje się niezaprzeczalny (Tieben i Wolbers, 2010).  

 

2.6. Proces wyboru studiów 

 

W procesie wyboru ścieżki edukacji istotna jest analiza czynników determinujących 

podjęcie studiów wyższych przez młodych absolwentów szkół średnich, którzy decydują się na 

taki krok po doświadczeniu opisanych wcześniej problemów systemowych (Polcyn i Gawrysiak, 

2016b). Najgorszą możliwością w tym kontekście wydaje się być ścieżka NEET (ang. young 

people not in education, employment, or training – młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia 

i edukacji), która często nie pozwala już na powrót na rynek pracy (Bynner i Parsons, 2002). 

Polskie społeczeństwo nieustannie się starzeje, zatem wybory młodych ludzi i poziom ich 

aktywności zawodowej stanowią kluczowe warunki przyszłości całego narodu. Szczególnie 

problematyczne jest w tym wypadku zjawisko skaryfikacji (ang. scarring effect) wynikające 

z długookresowego braku zatrudnienia.  

Jak dowodzą badania, analiza bezrobocia pod kątem wykształcenia osób niezatrudnionych 

jest w pełni uzasadniona, bowiem osoby z wyższym wykształceniem są przeważnie w stanie 

znaleźć zatrudnienie w zdecydowanie krótszym czasie niż osoby z wykształceniem podstawowym 

lub średnim (Pozega i in., 2013). Choć zwykle wyznacza się jeden moment tranzytu na rynek 

pracy, znacznie częściej proces przejścia rozciągnięty jest na dłuższy okres złożony z wielu 

etapów, a osoby, które nabyły doświadczenie zawodowe w młodym wieku, przeważnie lepiej 

radzą sobie na rynku pracy w kolejnych fazach życia (Ellwood, 1979). W tym miejscu należy 

jednak zwrócić uwagę na jakość uzyskanego zatrudnienia oraz sytuację określonych grup 

społecznych – badania prowadzone w Hiszpanii wykazały na przykład mniejszą aktywność 

zawodową kobiet lub częstsze zatrudnianie ich na pół etatu. Zapotrzebowanie na osoby z wyższym 

wykształceniem zwiększa jednocześnie poziom bezrobocia wśród pozostałej części obywateli, 

ponieważ dochodzi do wykluczeń osób z wykształceniem średnim poprzez zatrudnianie 

absolwentów z tytułem licencjata lub magistra na stanowiskach poniżej ich kwalifikacji 

(Oppedisano, 2014). Z kolei  nagromadzenie posiadaczy dyplomów może pogłębiać nierówności 

na rynku pracy i powodować tak zwany crowding out effect, czyli zwiększony poziom bezrobocia 

w krajach, w których dużą część społeczeństwa stanowią paradoksalnie absolwenci szkół 
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wyższych (Cadil i in., 2014). W takim wypadku w pełni świadomie młode osoby rezygnować będą 

z edukacji na uczelniach, nie dostrzegając w niej potencjalnych zysków, a jedynie koszty, 

związane między innymi z wymogiem łączenia studiów z zatrudnieniem (Mihaela i in., 2015). Jak 

pokazują analizy ze Stanów Zjednoczonych, sytuacja na rynku pracy stawia także pod znakiem 

zapytania użyteczność uzyskanego dyplomu i zmusza wiele osób (obu płci) do zmiany trybu 

studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny (Johnson, 2013). Badania przeprowadzone 

w Czechach wykazują natomiast, że absolwenci kierunków technicznych znajdują pracę w 

zawodzie częściej niż ich koledzy z kierunków ekonomicznych i obszaru nauk przyrodniczych 

(Stojanova i Blaskova, 2014).  

Młody człowiek przed rozpoczęciem studiów musi zdecydować, jak długo zamierza się 

kształcić i ile jest w stanie w tym celu zainwestować. Moment przerwania nauki można 

przedstawić za pomocą następujących zmiennych: akumulowanych kosztów edukacji (ang. 

accumulated education costs); spodziewanego okresu wejścia na rynek pracy; stawek 

wynagrodzenia na poziomie wejścia na rynek; dynamiki zarobków; zmiany wartości dyplomu 

(Bilkic i in., 2012). Istotne znaczenie ma tutaj również: wysokość kosztów pracy; zróżnicowanie 

zatrudnienia ze względu na płeć, wiek czy poziom osiągnięć edukacyjnych w grupie wiekowej 

15–24; liczba studentów przybywających z zagranicy i ich pochodzenie oraz poziom edukacyjny; 

zróżnicowanie ludzi zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym ze względu na ich 

wykształcenie; produkt krajowy brutto na mieszkańca; i wiele innych (Mihaela i in., 2015). 

W związku z powyższymi uwarunkowaniami oraz lękiem przed bezrobociem młodzi ludzie często 

akceptują pracę poniżej ich kwalifikacji i pozbawioną perspektyw (Reiter i Schlimbach, 2015). 

Uważa się, że do grupy NEET trafiają głównie osoby z niskimi osiągnięciami edukacyjnymi 

i złymi doświadczeniami zawodowymi. Może to finalnie doprowadzić do utraty celu w życiu, 

marazmu i braku satysfakcji (Bynner i Parsons, 2002), co szczególnie dotyka osoby młode do 18. 

roku życia ze źle ulokowanymi oczekiwaniami edukacyjnymi i o niższym statusie socjalno-

bytowym (Yates i in., 2011). Jako przykłady tego zjawiska podaje się często Wielką Brytanię, 

Grecję, Hiszpanię, Chorwację czy Włochy, a także miejsca, gdzie dostępna praca jest nietypowa 

i niepewna (Gontkovičová i Mihalčová, 2015). Uważa się, że problem bezrobocia ma naturę 

systemową i strukturalną, która wynika bezpośrednio z niedoskonałej konstrukcji sfery edukacji 

oraz rynku pracy. Państwo może jednak wpływać  pozytywnie na jakość systemu kształcenia 

(Vasile i Anghel, 2015), choćby za pomocą poprawnej polityki VET, studiów dualnych oraz 
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edukacji praktycznej realizowanej przy silnym wsparciu pracodawców i instytucji na poziomie 

aktualizacji programów kształcenia i materiałów dydaktycznych (Lamza-Maronic i in., 2014). 

Sposobem na uleczenie kształcenia VET i uniwersytetów w Polsce może być zatem 

zaangażowanie władz i wprowadzenie wolnorynkowego modelu wyborów dokonywanych przez 

studenta. Zalecana jest na przykład zmiana przyjętej kolejności „trening → praca” na formułę 

„najpierw praca” poprzez zatrudnianie uczestników programów na dwuletnie okresy i wypłacanie 

im benefitów przy wsparciu państwa (Klatt i in., 2015). Poszukiwanie rozwiązań jest w tej sytuacji 

tym bardziej istotne, że Polska charakteryzuje się bardzo dużym w skali całego kontynentu 

przepływem osób z grupy bezrobotnych do nieaktywnych (około dwóch tysięcy miesięcznie). 

Może to wynikać między innymi z niezdolności rynku do wchłonięcia pracowników starszych 

i z niższymi kwalifikacjami (Flek i Mysikova, 2015). Niepokoi również fakt, że współczynnik 

bezrobocia wśród osób młodych jest w Europie w większości przypadków wyższy niż ogólny 

wskaźnik braku zatrudnienia. Niezbędna wydaje się w tym świetle aktywizacja osób młodych 

połączona z reformą edukacji w postaci zmiany jej struktury, poprawy jakości, połączenia 

z praktyką i dopasowania do rynku pracy, który niestety nie jest elastyczny (Paliskova, 2014). 

W skrajnych przypadkach należy równocześnie uważać na relację systemu kształcenia z innymi 

systemami, które mogą pozbawiać obywateli motywacji do pracy poprzez udzielane im 

świadczenia (o czym pisano w Rozdziale 1.2). Ten szczególny rodzaj oportunizmu w przypadku 

Japonii sprawił, że wśród osób w wieku produkcyjnym do 34. roku życia wyodrębniły się trzy 

charakterystyczne grupy: szukających pracy, nieszukających pracy mimo wyrażanych chęci oraz 

nieszukających pracy i niemających ochoty pracować (Genda, 2007). 

Przeprowadzona przez Autora niniejszej dysertacji analiza tego zagadnienia w odniesieniu 

do Polski wykazała możliwość stworzenia modelu opisującego poziom zainteresowania studiami 

wyższymi. Wyodrębniła ona zarazem zależność warunków występujących w danym powiecie, 

która potwierdza teorię kumulatywnej przyczynowości Myrdala i jego koncepcję błędnego koła. 

Zwiększa się tym samym dystans między jednostkami administracyjnymi o wysokim stopniu 

bezrobocia, gdzie maleją szanse na rozwój, a obszarami rozwijającymi się dynamicznie, gdzie 

tempo zmian rośnie dodatkowo dzięki akumulacji kapitału ludzkiego (Polcyn i Gawrysiak, 

2016b). Ujawnia się tutaj zjawisko polaryzacji wokół centrów naukowych i kumulacji 

w pojedynczych miejscach jednostek o najwyższej jakości kształcenia. Co istotne, duże znaczenie 

dla wyników badania ma również jego „twardy czynnik”, czyli przeciętne wynagrodzenie w 
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powiecie uwarunkowane z kolei ogólną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Warto przy tym 

nadmienić, że nie istnieje predeterminowany scenariusz wyborów ścieżki życiowej przez młodych 

ludzi, jak również ich uniwersalna analiza z perspektywy racjonalności, asymetrii informacji czy 

oportunizmu. Problem ten, choć możliwy do opisania, jest zatem niezwykle złożony. W kolejnych 

rozdziałach przedstawiono próbę określenia sprawności systemu instytucji kształcenia wyższego 

w kontekście jego trzech kluczowych elementów –  uczelni, rynku pracy oraz studentów.  

 

2.7. Rynek a zarządzanie instytucjami 

 

Poprzednie podrozdziały opisują problemy systemu edukacji w perspektywie działań jego 

instytucji służących realizacji założonych celów. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty 

te powinny znajdować się w rękach państwa, czy też osiągałyby lepszą sprawność zarządzane 

prywatnie. Instytucje edukacyjne znajdują się bowiem obecnie między młotem, jakim jest rynek 

pracy, a kowadłem w postaci państwa. 

Według Joachima Jickeliego w zawodności rynku pracy można wyróżnić podejście 

określające schemat systemu kształcenia zdolny ustrzec go przed określonymi problemami 

(Jickeli, 2001). Należą do nich efekty zewnętrzne (ang. externalities) generowane przez instytucje, 

zwłaszcza udział inwestycji jednostek we własny kapitał ludzki, który następnie będzie wpływał 

na dobrostan (ang. welfare) otoczenia (Poutvaara i Kanniainen, 1999). W tym kontekście można 

wyróżnić również finansowe efekty zewnętrzne (ang. pecuniary effects), które wpływają na 

mechanizmy cenowe i transakcje, a także procesy bogacenia lub ubożenia jednych członków 

społeczeństwa poprzez edukację innych w obecności wydajnych rynków (Antonelli i in., 2011; 

Butler i Garnett, 2003). Edukacja pomaga w tym ujęciu zmniejszyć koszty transakcyjne, jeżeli 

zostają one zinternalizowane przez rynek (chociażby poprzez usunięcie bariery językowej przy 

zawieraniu kontraktów). Rozwój technologii i firm z nią związanych może też w niektórych 

przypadkach poprawić sytuację pracowników (na przykład w branży IT), ale jednocześnie 

wpłynąć na nią negatywnie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania (na przykład w wyniku 

automatyzacji procesów). W przypadku ekonomii opartej na konkurencyjności efekty te odnoszą 

się raczej do mechanizmów cenowych niż decyzji rządów, a w takiej sytuacji edukacja może bez 

problemu znaleźć swoje miejsce na rynku. Jickeli stawia tezę, że z racjonalnego punktu widzenia 

inwestycja w dzieci nie przynosi benefitów konkretnej jednostce i z tego powodu w warunkach 
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konkurencyjności zadaniem rządu i starszych pokoleń staje się powszechna inwestycja 

w najmłodszych. Uzasadnia  też w ten sposób rolę obowiązkowego kształcenia i jego wsparcia 

przez państwo.  

Istnieją szerokie niefinansowe skutki edukacyjne (ang. non-pecuniary effects) (Oreopoulos 

i Salvanes, 2011; Yamarik, 2008), których uczestnicy rynku nie mogą zinternalizować bez 

odpowiednio zdefiniowanych praw własności. Jako przykład można w tym miejscu wskazać brak 

możliwości opatentowania wyników badań w naukach przyrodniczych (Jickeli, 2001). Zdaniem 

Jickeliego kształcenie ogólne wpływa w tym przypadku na redukcję kosztów transakcyjnych, na 

przykład zwiększając zasięgi dzięki znajomości języków obcych. Niewiele mówi się natomiast 

o negatywnych efektach zewnętrznych systemu kształcenia, które nie mogą być podstawą żadnej 

regulacji. W niektórych przypadkach bowiem (na przykład żywności modyfikowanej genetycznie) 

rynek nie nadąża z przetwarzaniem nowych informacji, nie mogąc w sposób uzasadniony wdrożyć 

konkretnych ograniczeń edukacyjnych. Te odgórne zasady wynikają z fragmentaryczności lub 

całkowitego braku informacji o wpływie edukacji na rynek.  

W kontekście instytucji pozarynkowych pojawia się z kolei możliwość, że nowoczesne 

technologie albo pozbawią ludzi miejsc pracy, albo stworzą nowe obszary zatrudnienia (Jickeli, 

2001). Rozwój tego systemu przez rząd uzasadniany jest wówczas zwiększeniem produkcji dóbr 

publicznych (przykład stanowi powiązanie zajęć sportowych w szkole z przygotowaniem do 

służby wojskowej). Efekty edukacyjne mogą także dotyczyć całych ram instytucjonalnych. 

Negatywny wpływ kształcenia ujawnia się choćby poprzez zmianę światopoglądu jego 

uczestników, a gdy system nie przyczynia się do tworzenia otwartego i pluralistycznego 

społeczeństwa, regulacje ze strony państwa okazują się niezbędne. Edukacja w założeniu powinna 

zapewniać podstawowe kompetencje do funkcjonowania w demokracji (takie jak czytanie i 

pisanie) oraz wspierać wspólne działania, generując w ten sposób efekty sieciowe (ang. network 

effects) – podniesienie wartości produktu lub usługi wraz ze zwiększeniem liczby użytkowników 

(Dąbrowski, 2016). W sytuacji, gdy wiele osób inwestuje w sferę nauki pomimo jej efektów 

zewnętrznych, optymalny wynik staje się zatem możliwy do uzyskania. Jednocześnie 

w przypadku, gdy system państwowy chroni osoby niewyedukowane, pozytywne efekty zostają 

przez nie wykorzystane bez inwestycji z ich strony. Instytucje edukacyjne są również ściśle 

powiązane z grupą swoich absolwentów. Były student renomowanej uczelni może czerpać z jej 

statusu podczas poszukiwania pracy, a zarazem doprowadzić do utraty tej renomy i negatywnych 
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efektów zewnętrznych, jeśli okaże się niewystarczająco kompetentny (Jickeli, 2001). Wreszcie 

same treści kształcenia mogą wpływać na efekty zewnętrzne – zgodnie z tym założeniem edukacja 

w obszarze nauk politycznych (na przykład prawa) oddziałuje na ramy instytucjonalne, 

a kształcenie techniczne reguluje odpowiednie działy gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że takie ujęcie nie tłumaczy potencjalnych wpływów innych kierunków kształcenia takich jak 

choćby filozofia, historia czy fizyka (Rees, 2001). 

Według Jickeliego państwo powinno brać czynny udział w finansowaniu edukacji, jednak 

powinien on stopniowo maleć na kolejnych etapach kształcenia. Autor wspomina przy tym 

o dwóch istotnych faktach. Zawarcie kontraktu z pojedynczą osobą rozpoczynającą naukę jest 

procesem skomplikowanym i obejmuje znaczny obszar niepewności wynikający 

z niekompletnych informacji, zwłaszcza że wiąże się przede wszystkim z kosztami. W przypadku 

dystrybucji kształcenia na niedoskonałych rynkach przewagę zyskują zatem osoby zdolne do 

samodzielnego finansowania własnej edukacji, co z kolei prowadzi do zwiększenia dysproporcji 

w społeczeństwie.  

Na wczesnych etapach edukacji trudno oczywiście mówić o niezależności czy możliwości 

zawierania indywidualnych kontraktów. Rolę agenta przejmują wówczas rodzice, a dziecko staje 

się pryncypałem. Nie może ono jednak wyrazić swoich preferencji ani wpłynąć na agentów czy 

szkołę, a zamiast tego samo ulega ich wpływom (Becker i in., 2014). Istnieje również podejście, 

w którym to rodzice znajdują się w pozycji pryncypała (ang. principal), a szkoła agenta. Państwo 

na początkowych szczeblach nauczania realizuje raczej własne cele i plany, stawiając 

jednocześnie wymagania wobec rodziców, co pomaga zredukować negatywne efekty niskiego 

poziomu ich własnych osiągnięć edukacyjnych i wynikającej z tego ograniczonej racjonalności. 

Na poziomie wyższym można natomiast wstępnie przyjąć, że rolę agenta pełni uniwersytet, 

a pryncypała – państwo, po czym uczelnia staje się z kolei pryncypałem dla agentów – nauczycieli 

akademickich. W teorii to student mógłby przyjąć rolę pryncypała wobec uczelni, lecz 

w rzeczywistości problem ten jest znacznie bardziej złożony (Auld, 2010; Kivistö i Zalyevska, 

2015). Tak skomplikowana sytuacja tłumaczy funkcjonowanie rad rodziców czy samorządów 

studenckich współtworzących do pewnego stopnia instytucje edukacyjne. Z drugiej strony pada 

stwierdzenie, że skoro pojawił się świadomy aktor – student – a wraz z nim zniknęły problemy 

obecne na poprzednich etapach kształcenia, udział państwa może stać się zbędny (Rees, 2001).  
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Na początkowych szczeblach edukacji łatwo o monopole wynikające z ograniczonej 

mobilności młodych osób, jednak wraz z ich awansem wewnątrz systemu coraz większą rolę 

zaczyna odgrywać konkurencyjność szkół. Lokalizacja oraz otoczenie społeczne zarówno w 

miejscu zamieszkania, jak i w samej szkole, wpływa bezpośrednio na koszty transakcyjne. Jickeli 

twierdzi na przykład, że w sytuacji zerowych kosztów transakcyjnych o przynależności uczniów 

do danej klasy mogłyby decydować właśnie koszty transportu, podobnie jak ich zdolności 

i charakter zgodnie z założeniem sieciowych efektów zewnętrznych. Z drugiej strony 

różnorodność w grupie sprzyja osiąganiu efektów społecznych związanych z odmiennym tłem 

kompetencyjnym czy społeczno-ekonomicznym poszczególnych osób. Istotną rolą rządu w tym 

zakresie jest zatem zapobieganie nierównościom, choć problem ten nie jest tożsamy na wszystkich 

poziomach edukacji (Jickeli, 2001; Rees, 2001).  

Kształcenie obowiązkowe reguluje niepewność wynikającą z sytuacji, w której to rodzice, 

odpowiedzialni za edukację swoich dzieci, musieliby podlegać monitoringowi w kontekście 

stopnia realizacji efektów nauczania. Pośrednio chroni się też w ten sposób dzieci przed 

przymusową pracą. Instytucje edukacyjne przejmują zatem odpowiedzialność za wykształcenie 

każdego młodego obywatela i choć to rodzice ponoszą koszty związane z umożliwieniem 

dzieciom korzystania z tych usług (na przykład transportem), w zamian dostają czas na własną 

realizację zawodową. Z drugiej strony, jeśli rodzice nie są świadomi znaczenia edukacji, mogą 

pełnić rolę „złych agentów”, którzy nie działają w najlepszym interesie dzieci, zniechęcając je do 

kształcenia, a nawet nie wysyłając do szkół i zlecając im inne zajęcia lub nie zapewniając 

odpowiedniej opieki (Koch i in., 2015). Obowiązek nauki staje się oczywiście źródłem tarć między 

systemem edukacji a rodzicami oraz samymi uczniami, zwłaszcza na początku kształcenia, gdy 

nie można jeszcze zagwarantować uzyskania oczekiwanych efektów. Korzyści wynikające 

z działalności instytucji szkolnictwa znacznie przewyższają jednak możliwe negatywne efekty, co 

widać przede wszystkim na etapie nauczania przedszkolnego i podstawowego – trwającego w 

Polsce łącznie 9 lat – nawet jeśli nie przekłada się ono wprost na wyższe zarobki i lepszą pozycję 

na rynku pracy. Ostatnim szczeblem edukacji, na którym władzę decyzyjną posiadają rodzice, jest 

kształcenie ponadpodstawowe (średnie). Powinno być ono obowiązkowe tym bardziej, że 

dokonane w jego trakcie wybory przekładają się już bardziej wyraźnie na późniejsze możliwości 

zawodowe i związane z nimi perspektywy finansowe. Kompetencje nabyte na tym etapie 
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w szczególny sposób profilują także światopogląd młodych ludzi i przygotowują do życia 

w społeczeństwie obywatelskim (Olaniyan i Okemakinde, 2008).  

Powyższe argumenty nie obejmują już jednak kształcenia na poziomie wyższym, gdzie to 

potencjalny student dokonuje wyboru swojej drogi życiowej (choć oczywiście ma na to wpływ 

również jego zaplecze społeczno-ekonomiczne, o czym pisano w Rozdziale 2.6.). Bezpośrednią 

motywacją staje się w tym przypadku rezultat zakończonej nauki w postaci profesji 

o przewidywalnym poziomie wynagrodzenia. Zróżnicowane programy kształcenia, formy zajęć 

i metody weryfikacji osiągnięć utrudniają jednak wprowadzenie ogólnych regulacji 

charakterystycznych dla zunifikowanych metod kształcenia obowiązkowego (jak na przykład 

egzamin dojrzałości). Niestety, niepewność tej sytuacji przekłada się na jej kolejne elementy, 

obejmując zarówno studenta, jak i uczelnię oraz rynek pracy (Altonji, 1993). Każdy z tych 

komponentów może okazać się zawodny, choćby przez oportunizm czy ograniczoną racjonalność 

działań. System finansowania na tym poziomie staje się przez to bardziej skomplikowany. 

W założeniu ma on uwzględniać przewidywany poziom zarobków, a w przypadku zawodnych 

rynków to najbardziej utalentowani studenci (a na takich najbardziej zależy uczelniom 

w kontekście swojej reputacji) będą mieli największą szansę na uzyskanie tak zwanego 

konkurencyjnego statusu społecznego (Chattopadhyay, 2012; Marginson, 2004). Wprowadzenie 

w pełni państwowego finansowania kształcenia wyższego rodzi jednocześnie ryzyko wydłużenia 

okresu studiowania czy potencjalnie niewłaściwego wyboru kierunku kształcenia i jego częstych 

zmian, ale też nadużyć systemu wsparcia socjalnego i rozmaitych ulg dla studentów. Wskazane 

problemy przemawiają za tym, by kształcenie wyższe nie było obowiązkowe, a uczelnie 

konkurowały między sobą w walce o najlepszych studentów, tworząc dla nich atrakcyjne systemy 

stypendialne. Niektórzy autorzy podkreślają, że publiczne finansowanie szkół wyższych zwiększy 

dostępność edukacji na tym szczeblu, co z kolei przełoży się pozytywnie na sytuację całego 

państwa, nawet pomimo niekompletności zawieranych kontraktów. Jickeli nie przedstawia 

równocześnie dowodów na to, by kształcenie wyższe realizowane przez prywatne podmioty 

działało w jakikolwiek sposób lepiej niż w instytucjach państwowych (Rees, 2001).  

Jak zauważył Rees, ujęcie tego zagadnienia jednocześnie przez pryzmat modeli agentów 

i niekompletnych kontraktów może być wewnętrznie sprzeczne. Jego zdaniem perspektywa 

posługująca się kontekstem agentów stanowi bowiem odpowiedź na problemy delegowanego 

wyboru w warunkach asymetrii informacji, ale z kompletnymi kontraktami. Mimo tego wskazuje 
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on, że w analizie systemu edukacji podejścia te mogą się uzupełniać, zwłaszcza z punktu widzenia 

kwestii praw własności, nadając rezydualne prawa do kontroli w sytuacji niekompletnych 

kontraktów (Hart i Moore, 1990). Takie podejście otwiera zatem pole do rozstrzygnięcia dylematu 

finansowania publicznego lub prywatnego kształcenia wyższego. Według Reesa należałoby przy 

tym rozpoznać wielozadaniowość uczelni jako instytucji (biorąc pod uwagę prowadzone badania, 

kształcenie, współpracę z gospodarką, wytwarzanie kultury) i położyć nacisk na mierzalne 

rezultaty w świetle skomplikowanych relacji agentów-pryncypałów. Jego propozycja boryka się 

jednakże z problemami dotyczącymi struktur motywacyjnych i powstałych w ten sposób zaburzeń 

co do wysiłków agentów na tle powierzonych im zadań (Rees, 2001). Jak zatem widać, system 

edukacji wyższej wymaga krytycznej i rygorystycznej analizy jako model wielopryncypałowy 

z wielozadaniową hierarchią agencji. Podobną problematykę podejmuje też między innymi  

Derlacz. Stanowi ona jednocześnie punkt wyjścia do badania sprawności instytucjonalnej uczelni 

wyższych w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy. 
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Rozdział 3. Metodyka badań 

 

 Przedstawiona problematyka należy do złożonych zjawisk i aby ją przeanalizować, należy 

uwzględnić wiele czynników. Niezbędna w tym celu jest metoda opisująca grupy zmiennych 

odnoszące się do konkretnych pojęć, których nie da się zaobserwować wprost, takich jak potencjał 

uczelni lub potencjał studenta na rynku pracy. Obecnie w naukach ekonomicznych i społecznych 

obserwuje się rosnącą popularność narzędzi, które pozwalają na stosowanie konstruktów 

stanowiących kombinację kilku zmiennych. Przykładem takiej metody może być modelowanie 

równań strukturalnych przedstawione w kolejnym podrozdziale. 

 

3.1. Modele równań strukturalnych i konfirmacyjna analiza czynnikowa 

 

 W badaniach wykorzystano metody statystyczne i ekonometryczne, w tym między innymi 

modelowanie równań strukturalnych ze szczególnym zastosowaniem konfirmacyjnej analizy 

czynnikowej. Wykorzystano modele o dwóch zmiennych nieobserwowalnych związanych 

korelacją i w których występuję współdzielona zmienna obserwowalna. Modele te należą do grup 

modeli niestandardowych ze skomplikowanymi wskaźnikami  (Kline, 2011).  

 

3.1.1. Modelowanie Równań Strukturalnych – informacje wstępne 

 

SEM nie jest uznawany za określoną technikę statystyczną, stanowi raczej pewne ramy dla 

przeprowadzonego w tym zakresie modelowania. Integruje zatem wiele odmiennych 

i wielowymiarowych technik w ramach jednego dopasowywanego wzorca, opierając się 

na różnych dziedzinach nauki. Począwszy od psychologii i związanej z nią teorii pomiarów 

(ang. measurment theory) oraz analizy czynnikowej (ang. factor analysis) (Anderson i Rubin, 

1965; Spearman, 1904; Thurstone, 1934), wykorzystuje także zaczerpniętą z biologii analizę 

ścieżek (ang. path analysis) (Duncan, 1966; Koopmans, 1945; Wright, 1918), modelowanie 

regresji (ang. regression modelling) wykorzystywane w statystyce, a także równoległe 

rozwiązywanie równań (ang. simultaneous equations) znane z ekonometrii (Joreskog, 1971; 

Morgan, 1990; NCRMUK, 2016). Metody te tworzą wspólnie środowisko określane właśnie jako 
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modelowanie równań strukturalnych (SEM), rozwijające się dynamicznie wraz z ciągłym 

udoskonalaniem jego poszczególnych elementów.  

 SEM znajduje wykorzystanie przede wszystkim w przypadku skomplikowanych, 

wieloaspektowych i wielopłaszczyznowych konstruktów związanych z utrudnionym lub 

niemożliwym do wykonania pomiarem bezpośrednim, który jednocześnie obarczony jest błędem 

(Hoyle, 2012). Stosuje się go w przypadku koncepcji niemożliwych do bezpośredniego 

zaobserwowania, czego doskonały przykład stanowi psychologiczna koncepcja ludzkiej 

inteligencji. Dostępne obecnie testy nie są w stanie wyznaczyć jej w sposób bezpośredni,  

ponieważ mierzą jedynie część lub jeden z jej aspektów(na przykład inteligencję obliczeniową, 

rozpoznawanie wzorów, inteligencję emocjonalną), z których każdy może mieć zupełnie inną 

strukturę i być odmiennie skorygowany w zależności od wieku (Brown, 2015). Stosownym jest 

zatem wdrożenie SEM w przypadku problemów o charakterze systemowym, wymagających 

analizy relacji między poszczególnymi elementami zamiast pojedynczej zmiennej objaśnianej na 

bazie zmiennych objaśniających. Metoda ta sprawdza się szczególnie w badaniach nad wpływem 

jednego czynnika na drugi w sposób  pośredni (Gunzler i in., 2013; Pearl, 2010). Mowa tutaj 

o sytuacji, w której dana zmienna X niekoniecznie wpływa bezpośrednio na zmienną Y, może 

natomiast oddziaływać na zmienną Z, która z kolei wpływa bezpośrednio na Y. Zjawisko takie 

występuje często zwłaszcza w naukach społecznych. SEM bywa także określany jako analiza 

struktury kowariancji (ang. covariance structure analysis) – z racji jego zastosowania w analizie 

matrycy kowariancji – analiza struktury momentów (ang. analysis of moment structures), analiza 

struktury relacji liniowych (ang. analysis of linear structural relationshipsh – LISREL) czy 

modelowanie przyczynowe (ang. casual modelling). Dostępnych jest wiele aplikacji 

komputerowych wykorzystujących te funkcje, w tym między innymi pakiety 

w oprogramowaniach R i STATA, z których ostatnie wykorzystano na potrzeby niniejszej pracy.  

SEM może być postrzegany jako analiza ścieżek wykorzystująca tak zwane zmienne 

latentne (ang. latent variables), które stanowią ukrytą przyczynę zmiennych obserwowalnych, 

czyli zawartych w zbiorach danych (Hoyle, 2012),  i opisują hipotetyczne, niemierzalne 

bezpośrednio koncepcje (jak wspomnianą wcześniej inteligencję). Mogą one zostać wyznaczone 

jedynie przy pomocy obserwowalnych wartości innych zmiennych (indykatorów) je opisujących, 

choć wynikających z nieobserwowalnego, czyli latentnego konstruktu. Przykład takiej metody 

stanowi kwestionariusz ankietowy, w którym na pytanie w określonej skali (na przykład od 1 do 
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10) respondenci mogą odpowiadać w różny sposób (na przykład oceniając temperaturę w pokoju). 

Zmienność uzyskanych danych, czyli wariancja, może być konsekwencją faktycznego wyniku 

pomiaru (na przykład dokładnego pomiaru temperatury, która zmieniała się w czasie), ale też 

błędu wynikającego z niedoskonałości instrumentu pomiarowego (błąd systematyczny), 

subiektywnej oceny respondenta (w tym jego niechęci czy z innych osobistych pobudek) lub 

różnego rodzaju zewnętrznych zaburzeń przy wskazywaniu odpowiedzi (błąd losowy). 

Mimo że średni błąd systematyczny w tym wypadku nie będzie zbliżony do zera,  błąd losowy  

będzie mógł osiągnąć taką wartość, gdy rozbieżności in plus i in minus wzajemnie się 

wyeliminują). Sytuację taką opisuje równanie (Bollen, 1989a; Hoyle, 2012): 

 

𝑋 = 𝑡 + 𝜀 (11) 

 

gdzie (X) to wartość wskazana przez respondenta (pomiar), (t) to prawdziwy wynik (ang. true 

score) lub inaczej konstrukt, a (e) (ang. error) to ogólny błąd, na który składają się błąd 

systematyczny oraz błąd losowy. W konwencji SEM opisuje się taką relację w sposób graficzny, 

wykorzystując notację wynikającą z analizy ścieżek w następujący sposób: 

 

 

 

Rysunek 3.1. Graficzna interpretacja równania (11)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bollen, 1989a; Hoyle, 2012) 
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 Przedstawione równanie nie jest rozwiązywalne ze względu na to, że dana jest zwykle 

wartość obserwowana (X), brakuje natomiast informacji o pozostałych dwóch elementach, 

których co do zasady nie można rozdzielić. Aby je określić, należy wprowadzić na przykład więcej 

indykatorów zmiennej latentnej i wykorzystując jej określony model (w zależności od metody 

pomiaru wartości – metryki), umożliwić podział wariancji na części. Zastosowanie modelu 

z wieloma zmiennymi może pozwolić na redukcję liczby występujących elementów i finalną 

ocenę obserwowanych powiązań, czyli uzyskanie prawdziwego wyniku przyjętego konstruktu czy 

koncepcji. Przykład stanowi tutaj przedstawiony na rysunku 3.1.1.2. model analizujący wspólne 

czynniki (ang. common factor model), w którym jeden konstrukt (na przykład inteligencja) 

wpływa na cztery wartości obserwowane (Y) obarczone błędami (ε). Dodatkowy parametr 

R opisuje tak zwane ładunki czynnikowe (ang. factor loadings), czyli element reprezentujący 

korelację między zmienną latentną (L) a indykatorem (Y). Jeśli indykatory dobrze opisują zmienną 

latentną, parametr R może być bliski 1 (Brown i Moore, 2012).  

 

 

 

Rysunek 3.2. Model wspólnych czynników, w którym jeden konstrukt wpływa na cztery 

wartości obserwowane. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Zmienne latentne są szczególnie przydatne w analizie złożonych i wielopłaszczyznowych 

konceptów w naukach społecznych i ekonomii. Wykluczają one zasadniczo stosowanie 

pojedynczych miar, a zarazem wymuszają przekrojowe podejście do problemu. Wykorzystanie 
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wielu elementów ogranicza, a w niektórych wypadkach całkowicie niweluje błąd losowy 

wynikający z pomiaru konstruktu. Osłabia on z kolei związane ze zmiennymi objaśniającymi 

współczynniki regresji, zbliżając je do zera i powodując niedoszacowanie ich rozmiarów (Bielby 

i in., 1977; Lomax, 1986). 

Wykorzystanie analizy ścieżek pozwala na graficzne przedstawienie modelów 

teoretycznych za pomocą wystandaryzowanych notacji zastępujących zestawy równań. 

Jednocześnie metoda ta ilustruje właśnie równania między mierzonymi wartościami, czyli 

systemy ich wzajemnych powiązań zarówno na poziomie bezpośrednim, jak i pośrednim oraz 

ogólnym. Podczas gdy elipsa identyfikuje zmienną latentną, a prostokąt obserwowaną wartość, 

małe koła odpowiadają za miarę zaburzenia, czyli wariancję. Diagram przedstawia także 

kowariancję (czyli ścieżkę bez kierunku) jako łuk ze strzałkami skierowanymi w obie strony. Linie 

proste z jedną strzałką reprezentują ścieżkę kierunkową, czyli regresję (Bollen, 1989b). 

 

3.1.2. Analiza ścieżek 

 

Ścieżki to bezpośrednie relacje pomiędzy zmiennymi, a ich szacowane współczynniki są 

analogiczne do współczynników regresji. Jeśli równanie regresji ma postać (Hoyle, 2021): 

 

𝑌 = 𝛽 ∗ 𝑋 + 𝜀  (12) 

 

jego postać w układzie graficznym diagramu ścieżek jest następująca: 

 

 

 

Rysunek 3.3. Postać równania regresji w analizie ścieżek (ang. path analysis) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Hoyle, 2012) 

 

 W tym wypadku zmienna zależna (Y) stanowi funkcję niezależnej zmiennej (X). Za ich 

pomocą rozwiązujemy równanie, wyznaczając parametr (β), który podsumowuje wpływ jednej 
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zmiennej na drugą, oraz uwzględniając (ε) jako miarę błędu. Na kolejnym rysunku przedstawiono 

przykład, w którym między zmiennymi latentnymi (L1) i (L2) mierzonymi na podstawie trzech 

obserwowalnych zmiennych występuje pewien związek, ale nie został określony jego kierunek. 

 

 

 

Rysunek 3.4. Schemat modelu dwóch zmiennych latentnych z korelacją pomiędzy nimi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Brown i Moore, 2012)  

 

Na poniższej ilustracji związek elementów uwzględnia z kolei błąd (d1) w formie wariancji 

oraz – zamiast korelacji – wpływ (L2) na (L1) w  formie regresji.  

 

 

  

Rysunek 3.5. Schemat modelu dwóch zmiennych latentnych z pomiędzy nimi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bollen i Hoyle, 2012) 
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 Zmienne endogeniczne (ang. endogenous, do których prowadzi przynajmniej jedna 

strzałka) w równaniach stanowią zatem wynik działania zmiennych znajdujących się w systemie 

i są zdeterminowane przez system równań, podczas gdy zmienne egzogeniczne (ang. exogenous, 

do których nie prowadzą żadne strzałki) wynikają ze zmiennych spoza systemu. W SEM zmienne 

mogą być zarówno wynikiem, jak i predyktorem, co określa się z kolei mianem zmiennych 

mediacyjnych (Ho i in., 2012).  

 

3.1.3. Ewolucja modelowania równań strukturalnych 

 

 W modelowaniu SEM można wyróżnić dwa etapy, z których pierwszy dotyczyć będzie 

pomiarów konstruktów, a drugi określać ich wzajemne powiązania. Ponieważ każdy pomiar 

obarczony jest błędem, w pierwszym kroku istotne jest wyizolowanie „prawdziwego wyniku” (t) 

na przykład poprzez podsumowanie wszystkich elementów. Oszacowanie zmiennej latentnej 

wymaga już z kolei bardziej zaawansowanej metody (Hoyle, 2012).  

 Geneza rozwiązania wywodzi się z analizy czynnikowej, dla któej bazą jest tak zwana 

analiza głównej składowej (ang. principal component analysis – PCA). Główne składniki zbioru 

punktów w przestrzeni liczb rzeczywistych (przestrzeni (p)) są sekwencją wektorów 

kierunkowych (p), gdzie i-ty wektor jest kierunkiem prostej najlepiej dopasowanej do danych 

i pozostającej ortogonalną do pierwszych i-1 wektorów. Najlepiej dopasowaną prostą definiuje się 

przykładowo jako tę, która minimalizuje średni kwadrat odległości między punktami na niej 

umieszczonymi (alternatywę stanowi z kolei maksymalizacja odległości do początku nowego 

układu współrzędnych, co jest obliczeniowo łatwiejsze i daje miarę dystansu (d)). Najlepiej 

dopasowana prosta staje się główną składową (ang. principal component – PC), a jej kierunki 

tworzą podstawę ortonormalną, w której różne indywidualne wymiary danych nie są skorelowane 

liniowo. PCA jest procesem obliczania składników głównych i wykorzystania ich do dokonania 

zmian danych w bazie (układzie współrzędnych), zatem aby utworzyć PC, należy wykonać 

kombinację liniową wartości w oryginalnych zmiennych (oryginalnym układzie współrzędnych). 

Skalowanie tego wektora pozwala na wprowadzenie wektora jednostkowego (ang. eigenvector) 

zachowującego proporcje między oryginalnymi zmiennymi dla PC. Elementy wektora 

jednostkowego (eigenvector) nazywa się powszechnie ładunkami PC. Wartości PC (ang. PC 

scores) są z kolei interpretowane jako współczynniki kombinacji liniowej oryginalnych 
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zmiennych, na bazie których powstaje określony wynik na składowej głównej (PC) (Jolliffe 

i Cadima, 2016). Alternatywnie są to proporcje między zmiennymi dla tego punktu (w postaci 

finalnego kierunku i długości wektora), czyli wektory jednostkowe zeskalowane według 

wariancji. Każda kolejna główna składowa (PC1, PC2, PC3 i tak dalej) jest ortogonalna do 

poprzedniej, dzięki czemu unika się korelacji.  

 Wykorzystanie PCA czasami wymaga użycia tylko kilku pierwszych składowych 

głównych oraz pominięcia pozostałych. Ta metoda jest zazwyczaj wykorzystywana przy redukcji 

wymiarowości poprzez rzut każdego punktu danych na składowe główne, aby otrzymać dane 

określane przez mniejszą liczbę wymiarów, zachowując jednocześnie możliwie największą 

ich zmienność. Pierwsza składowa główna może być tym przypadku zdefiniowana jako kierunek, 

który maksymalizuje wariancje rzutowanych danych – postrzega największe wariancje jako 

najważniejsze (Jolliffe, 2002; Kassambara, 2017). PCA okazuje się szczególnie przydatne,  

gdy oryginalne zmienne są wysoce skorelowane. Wariancję danej zmiennej można wówczas 

zdefiniować jako sumę wariancji wspólnej (wyjaśnionej przez czynniki ukryte) i wariancję 

swoistą, charakterystyczną tylko dla danej zmiennej w badanych obserwacjach. PCA nie rozróżnia 

przy tym rodzaju wariancji. 

 Wyliczenie głównych składowych oparte jest na wartościach oraz wektorach własnych tak 

zwanej macierzy kowariancji oryginalnych danych i określa stopień liniowej zależności pomiędzy 

zmiennymi (ewentualnie miarę rozproszenia danych). Kowariancja leży także u podstaw analizy 

SEM. Może być ona zdefiniowana za pomocą dwóch ciągłych, obserwowanych zmiennych (X) i 

(Y) w następujący sposób (Kline, 2011): 

 

𝑠𝑋𝑌 = 𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 = 𝑟𝑋𝑌𝑆𝐷𝑋𝑆𝐷𝑌  (13) 

 

gdzie: 

 sXY = cov XY – kowariancja; 

 rXY – współczynnik korelacji Pearsona; 

 SDX – odchylenie standardowe zmiennej (X)  

 SDY – odchylenie standardowe zmiennej (Y). 
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 Macierz kowariancji dla trzech zmiennych (kolejne indeksy 1,2,3) przyjmuje z kolei postać 

ogólną (Σ)  (Jolliffe, 2002): 

𝛴 = (

𝜎11 𝜎12 𝜎13
𝜎21 𝜎22 𝜎23
𝜎31 𝜎32 𝜎33

)  (14) 

 

gdzie: 

 σij – kowariancja zmiennej (i) i (j); 

 Σ – macierz kowariancji. 

 Zaobserwować można w tym przypadku symetryczność macierzy, zgodnie z którą jej 

prawa górna część stanowi powtórzenie informacji zawartej w lewej dolnej części. Na przekątnej 

otrzymujemy w efekcie wartość wariancji. Tę zasadę potwierdza również alternatywny wzór 

nakowariancję dla zmiennych (X) i (Y) (Jolliffe, 2002) : 

 

𝜎𝑋𝑌 = 𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 =
1

𝑁
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)(𝑌𝑖 − 𝑌)
𝑁
1=1   (15) 

 

gdzie: 

 N – liczba obserwacji w populacji dla próby (N=n-1), gdzie (n) to rozmiar próby; 

 X i Y – odpowiednie zmienne i ich średnie oznaczone akcentem. 

 

Przy założeniu (covXX ) wzór ten opisuje wariancję.  

 

 PCA wykorzystywana jest w tworzeniu modelów predykcyjnych i wiąże się z analizą 

czynnikową – dobrze ugruntowaną metodą służącą określaniu ukrytych konstruktów takich jak 

postawy czy wartości, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Model standardowy 

zakłada, że mierzone zmienne (pozycje lub wskaźniki) stanowią liniowe, addytywne funkcje 

nieobserwowanych (utajonych) czynników i składowej błędu, w związku z czym stosuje się wobec 

niego określenie modelu czynnika wspólnego (ang. common factor model). Ogólny układ równań  

to w tym przypadku pozycji (Schmidt i Herrmann, 2011):  

 

𝑦𝑗 = 𝜆1𝜂1 + 𝜆2𝜂2 +⋯+ 𝜆𝑚𝜂𝑚 + 𝜀𝑗  (16) 
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gdzie:  

 yj – obserwowalne zmienne od 1 do (j) mierzone na próbie (n) niezależnych podmiotów;  

 η1... ηm – od 1 do (m) ukrytych konstrukcji (czynników) w modelu;  

 λ1…λjm – ładunek czynnikowy (częściowy współczynnik regresji) wiążący zmienną od 

1 do (j) ze współczynnikami od 1 do (j);  

 ε1… εj – składowa błędu (niepowtarzalność).  

 

 Zakłada się, że składnik błędu jednego wskaźnika lub pozycji jest niezależny od 

wszystkich czynników i od wszystkich składników błędu pozostałych pozycji (Schmidt 

i Herrmann, 2011). Przykładowa zależność między diagramem a zapisem w formie równań została 

przedstawiona poniżej: 

 

 

 

Rysunek 3.6. Przykład modelu opisanego równaniem (17) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Schmidt i Herrmann, 2011) 

 

 Zaproponowany diagram można również zapisać w formie następującego układu równań 

(Schmidt i Herrmann, 2011): 
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{
 
 

 
 

𝑌1 = 𝜆1𝐼 + 𝜀1
𝑌2 = 𝜆2𝐼 + 𝜀2
𝑌3 = 𝜆3𝐼 + 𝜀3

𝐼 = 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀4
𝑋2 = 𝛽3𝑋1 + 𝜀5

 (17) 

   

 Kolejną istotną dla niniejszego wywodu metodą jest eksploracyjna analiza czynnikowa 

(ang. exploratory factor analysis – EFA, tak zwana nieograniczona analiza czynnikowa) 

określająca ładunki czynnikowe, które najlepiej odwzorowują korelację między obserwowanymi 

zmiennymi. EFA wyodrębnia ukryte, niewidoczne wprost zmienne (czynniki i zmienne latentne) 

w przeciwieństwie do PCA, która skupia się na relacjach między wartościami mierzonymi wprost 

poprzez ich optymalną kombinację liniową. W odniesieniu do EFA mówi się nieintuicyjnie 

o efektach wywieranych przez czynnik na mierzalne zmienne. Relacja między zmienną 

a czynnikiem jest ważona podobnie jak w PCA, natomiast sam proces analizy czynnikowej służy 

wyznaczeniu optymalnej wartości tych wag. Liczba czynników odpowiada tu liczbie 

obserwowanych zmiennych, a wszystkie elementy są ze sobą wzajemnie powiązane 

(Wiktorowicz, 2016). Następnie dochodzi do zmniejszenia liczby czynników poniżej liczby 

obserwacji (<n), ale nadal pozostaje ich dość, by uzyskać satysfakcjonującą wartość wyjaśnionej 

przez nich wariancji (na przykład 70% zmienności). Znaczenie samych czynników wskazanych 

w procesie analizy określa się na podstawie ich relacji z obserwowanymi wartościami (np. 

korelacji). W przypadku więcej niż jednego czynnika nie można jednak przyjąć uniwersalnego 

rozwiązania, przez co EFA obarczona jest ograniczeniami – skoro to dane określają teorię, ma ona 

charakter indukcyjny (ateoretyczny) i podlega subiektywnej ocenie oraz determinacji przez 

heurystyczne reguły. Zazwyczaj opisuje się w ten sposób relację zmiennych obserwowalnych do 

określonych zmiennych latentnych.  

 W opozycji do EFA występuje konfirmacyjna analiza czynnikowa (ang. confirmatory 

factor analysis – CFA), która stosuje ograniczony model czynnikowy wyznaczany bez udziału 

danych. W ramach CFA analizuje się korelacje między poszczególnymi czynnikami oraz określa 

się, które zmienne mierzą konkretne czynniki, stanowią ich rezultat lub też nie są z nimi w żaden 

sposób powiązane (korelacje wynoszą zero a priori).  Niniejszą metodę uznaje się za ograniczony 

model czynnikowy, ponieważ w jej przypadku ładunki czynnikowe mogą wynosić zero dla 

wskaźników, które nie mierzą danego czynnika, a teoria wyrażona jest poprzez nałożone 

ograniczenia. Tym samym poprzez odgórne określenie  pewnych parametrów można 
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zmodyfikować model, by stał się on nadidentyfikowany (ang. over-identified, wyjaśnione 

w dalszej części), a następnie przetestować jego dopasowanie do obserwowanej matrycy (s). 

Istotne jest wprowadzenie odpowiedniej skali dla zmiennych latentnych, na przykład poprzez 

odgórne ustalenie wariancji zmiennej latentnej na jeden lub ładunku czynnikowego jednej ze 

zmiennych na jeden. W drugim przypadku staje się ona tak zwanym punktem odniesienia dla 

interpretacji pozostałych ładunków, co pozwala na ustalenie wystandaryzowanego rozwiązania 

i dzięki temu znajduje szerokie zastosowanie.  

 Analiza SEM składa się z modelu pomiarowego (ang. measurment model) i modelu 

strukturalnego (ang. structural model). Model pomiarowy mierzy ukryte zmienne (latentne) lub 

zmienne złożone, podczas gdy model strukturalny testuje wszystkie teoretyczne założenia 

i hipotezy w oparciu o analizę ścieżek (Hoyle, 2012; Kline, 2011). Razem łączą się, tworząc tak 

zwany model hybrydowy (Brown i Moore, 2012; Kenny i Milan, 2012). 

 

 

Rysunek 3.7. Model EFA (po prawej) oraz model CFA (po lewej) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Brown i Moore, 2012) 

 

 W ramach CFA istnieje założenie, że zmienna latentna wywołuje efekt na wskaźnikach 

obserwowanych zmiennych – stąd kierunki strzałek na przedstawionej grafice – jednak 

nie sprawdza się to we wszystkich przypadkach. Jeśli  obserwowaną zmienną jest edukacja, to ona 

może wywierać efekt na latentnym pojęciu, na przykład statusie społeczno-ekonomicznym. 

Wskaźniki mają wówczas charakter formatywny (ang. formative indicators) i wchodzą w skład 

konstruktu niezależnie od wartości innych pozycji, a zmienna latentna nie jest obarczona miarą 

zaburzenia (błędem) (Bollen, 2007). Podczas gdy formatywne wskaźniki nie mogą być 

skorelowane, reflektywne indykatory odzwierciedlają dla odmiany zmienną latentną (Kline, 

2011).  

 Kierunki strzałek w modelach wynikają z przyjętej w nich koncepcji. W przypadku dużej 

liczby wskaźników (zmiennych) zaburzających przejrzystość schematu  niezbędny okazuje się 



114 

 

podział tych elementów na grupy (ang. item parceling). Zakłada on jednowymiarowość 

poszczególnych składników (Bandalos, 2002), co w skrajnym przypadku może prowadzić do 

powstania struktury hierarchicznej, w której jedna ze zmiennych latentnych nie jest wyznaczona 

przez żadną ze zmiennych obserwowalnych, natomiast wynika z innych zmiennych latentnych 

(Boomsma i in., 2012). Dotyczy to przede wszystkim konstruktów wielowymiarowych (na 

przykład inteligencji, osobowości i tym podobnych) i związanych z nimi czynników wyższego 

rzędu (ang. higher-order factors). Przykład przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

Rysunek 3.8. Przykład konstruktu wielowymiarowego w modelowaniu SEM. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bovaird i Koziol, 2012) 

 

 Jedną z odmian modelów analizy jest tak zwany model wielu indykatorów, wielu przyczyn 

(ang. Multiple Indicators Multiple Causes – MIMIC), określany również często jako CFA ze 

współzmiennymi (ang. covariates). W tym wypadku zmienne latentne wraz z indykatorami 

podlegają regresji na fikcyjną zmienną w postaci kodu określającego przynależność do grupy. 

Bezpośredni wpływ fikcyjnej zmiennej (współzmiennej) na zmienną latentą wskazuje 

zróżnicowanie w populacji (różnice między grupami na średnie zmiennej latentnej), a istotny 

fikcyjny wpływ kodowania na indykator stanowi dowód na niezmienność pomiaru. W przypadku 

analizy MIMIC stosuje się pojedynczą matrycę wejściową, która zawiera zarówno wariancje i 

kowariancje indykatorów zmiennej latentnej, jak i kowariancje oznaczające przypisanie do grupy, 

przy czym indykatory średnich nie są brane pod uwagę. W większości przypadków współzmienna 

jest zmienną nominalną reprezentującą znane grupy (na przykład płeć, wtedy: 0 = kobiety, 1 = 

mężczyźni), ale może też występować w formie zmiennych ciągłych (na przykład wieku). Zakłada 

się jednocześnie, że współzmienna jest wolna od błędu pomiaru (wariancja jest ustawiona na zero). 
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Podejście MIMIC odzwierciedla zatem specyfikację zmiennej latentnej, traktując ją jako wynik 

przewidywany przez współzmienną, co oddaje z kolei odpowiedni kierunek strzałki na schemacie 

(Brown, 2015):  

 

Rysunek 3.9. Przykład modelu MIMIC, w którym zmienna latentna jest przewidywana 

przez zmienną obserwowalną X1. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Brown, 2015)  

 

3.1.4. Identyfikacja modeli, założenia i miary dobroci 

 

 Jednym z istotnych kroków w procesie analizy SEM jest identyfikacja modelu. Oznacza 

to, że do unikatowego oszacowania nieznanych parametrów niezbędna jest wystarczająca liczba 

znanych parametrów umożliwiających rozwiązanie równania. W tym przypadku dane są 

wariancje, kowariancje oraz wartości średnie obserwowanych zmiennych, które determinują 

możliwość dalszego określenia nieznanych parametrów. Poziom identyfikacji wyróżnia modele: 

niezidentyfikowane (ang. unidentified), gdy liczba niewiadomych przekracza liczbę wiadomych 

(nie można określić nieznanych parametrów); jednoznacznie lub dokładnie zidentyfikowane (ang. 

just identified), gdy liczba wiadomych równa się liczbie niewiadomych (nie można wyznaczyć 

miar dopasowania); oraz nadmiernie zidentyfikowane lub nadidentyfikowane (ang. over-

identified), gdy liczba wiadomych jest większa niż liczba niewiadomych (Kenny i Milan, 2012; 

Sagan, 2003). W analizie SEM wymagane jest zazwyczaj zastosowanie modelów nadmiernie 
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zidentyfikowanych, które pozwalają na ocenę poziomu dopasowania danego modelu w stosunku 

do innych. Wzór, który opisuje poziom identyfikacji modelu, przedstawia się następująco (Brown, 

2015; Lei i Wu, 2012): 

 

𝑡 >
1

2
∗ 𝑠(𝑠 + 1)  (18) 

  

 W przedstawionym równaniu (s) oznacza liczbę obserwowanych zmiennych w modelu, 

podczas gdy (1/2s*s(s+1)) określa liczbę niepowtarzających się parametrów, a (t) odpowiada 

liczbie parametrów do oszacowania. Jeżeli powyższe równanie jest spełnione, model okazuje się 

niezidentyfikowany. W innym wypadku wzór może przybrać postać (Brown, 2015; Lei i Wu, 

2012):  

 

𝑡 <
1

2
∗ 𝑠(𝑠 + 1)  (19) 

 

 Spełnienie niniejszego równania wskazuje na model nadmiernie zidentyfikowany. Zgodnie 

z tym wzorem w zaprezentowanym poniżej przykładowym modelu (1/2*s(s+1)=6), gdzie (s=3), 

ponieważ szacowanymi parametrami są trzy błędy – wariancje, dwa ładunki czynnikowe oraz 

jedna zmienna latentna ((L1) = 6). Model posiada zero stopni swobody, gdyż (6-6=0), a zatem jest 

jednoznacznie zidentyfikowany. 

 

 

 

Rysunek 3.10. Model posiadający zero stopni swobody. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Lei i Wu, 2012) 



117 

 

 

 Poprzez zwiększanie liczby wiadomych i usuwanie niewiadomych można kontrolować 

poziom identyfikacji danego modelu. Dodanie obserwowanych zmiennych wpływa na liczbę 

wiadomych, a nałożenie więzów (ang. constraints) pozwala na usunięcie niewiadomych (np. β1=β2 

lub β1=0). W przypadku SEM głównym celem jest najczęściej podsumowanie matrycy wariancji-

kowariancji obserwowalnych zmiennych (S) poprzez określenie prostszej struktury. Uzyskany w 

ten sposób model powinien posiadać matrycę wariancji-kowariancji porównywalną z matrycą (S). 

 Szacowanie nieznanych parametrów (na przykład (β)) odbywa się na rozmaite sposoby, 

między innymi metodą najmniejszych kwadratów w standardowej regresji. Do głównych założeń 

SEM w tym wymiarze należą: duży rozmiar próby, wielowymiarowa normalność rozkładu oraz 

właściwa specyfikacja modelu. W omawianym procesie analizy stosuje się maksymalizację 

podobieństwa (prawdopodobieństwa) (ang. maximum likelihood – ML), która szacuje nieznane 

parametry poprzez maksymalizację funkcji podobieństwa (ang. likelihood – L) dla danej próbki 

danych (Brown i Moore, 2012; Jöreskog, 1969). (L) jest matematyczną funkcją opartą 

na wspólnym prawdopodobieństwie ciągłej próbki obserwacji, zatem szacowanie (ML) ma 

charakter asymptotyczny i wymaga zastosowania dużej próby danych. Umożliwia ona z kolei 

poprawne oszacowanie nieznanych parametrów, które będą zbiegać się z prawdziwymi 

wartościami w populacji (Lei i Wu, 2012). Przyjmowany w tym przypadku minimalny rozmiar 

próby waha się w zależności od autorów. Uznaje się, że powinna ona liczyć co najmniej dwieście 

obserwacji, choć w niektórych przypadkach można ich przyjąć nawet sto. Istotny jest tutaj również 

wpływ zmiennych obecnych w modelu warunkujący właściwy stosunek liczby obserwacji 

do liczby wolnych parametrów w proporcjach od 5:1 aż do 20:1 (Huber, 2016; Lei i Wu, 2012). 

Wykorzystanie (ML) pozwala na niezwykle dokładne oszacowanie tych parametrów, ale jest 

jednocześnie mniej skuteczne, gdy zmienne w zbiorach danych nie mają charakteru ciągłego. 

W takich sytuacjach należy użyć innych estymatorów, choć wielu autorów wskazuje, że założenie 

normalności rozkładu zmiennych może być „zrelaksowane” i dane nie muszą spełniać 

go całkowicie (oczywiście z zachowaniem odpowiedniej ostrożności). W założeniu ciągłości 

danych można następnie wykorzystać jeszcze inną miarę – logarytm wartości podobieństwa (L), 

czyli (log)likelihood, który pozwala na analizę prawdopodobieństwa uzyskania macierzy 

kowariancji danych empirycznych (S) i przyrównanie jej do parametrów oszacowanych, czyli 
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macierzy kowariancji (Σ). Innymi słowy, niezbędnym jest obliczenie prawdopodobieństwa 

uzyskania macierzy (S) mając daną macierz (Σ) (Crisci, 2012; Joreskog, 1971).  

 Prawdopodobieństwo dla macierzy (S) zostało zdefiniowane przez Johna Wisharta, przy 

założeniu przykładowej matrycy kowariancji (S) składającej się z elementów (sij) – jak podano 

w przykładzie z Rozdziału 3.1.1 – w postaci (Wang i Wang, 2012; Wishart, 1928): 

 

 

(20) 

 

gdzie:  

 S – macierz wariancji-kowariancji z próby;  

 E – macierz wariancji-kowariancji populacji;  

 n=N-1, gdzie (N) to wielkość próby;  

 K – liczba zmiennych;  

 Γ – funkcja gamma   

 

 Jeżeli model jest idealnie dopasowany, to (S=Σ). Funkcja opisująca stosunek funkcji dla 

modelu wybranego i idealnego (czyli dystans między modelem hipotetycznym i teoretycznie 

idealnym) przyjmuje zatem formę (Wang i Wang, 2012): 

 

 (21) 

 

gdzie (C) to stała. 

 

 W dalszej kolejności (Wang i Wang, 2012): 

 

(22) 

 

gdzie (q) jest liczbą zmiennych (X), a (p) liczbą zmiennych (Y).  
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 Prawą stronę równania poprzedza minus maksymalizacji funkcji oznaczający 

minimalizację wartości w nawiasie, zatem (Wang i Wang, 2012): 

 

(23) 

 

Przedstawione równanie nazywane jest funkcją minimalnej rozbieżności, która stanowi wartość 

funkcji dopasowania ocenianą przy ostatecznych szacunkach, jak pisze Hayduk na przykładzie 

oprogramowania LISREL (Hayduk, 1987).  

 Finalnie można określić tę funkcję w następujący sposób (Crisci, 2012): 

 

(24) 

 

gdzie (t) to liczba wolnych parametrów (do oszacowania). 

 Miara ta pomaga  w szacowaniu nieznanych parametrów, ale też wskazuje, jak wybrany 

model radzi sobie na tle innych, bardziej lub mniej restrykcyjnych. SEM zakłada, że nie zostały 

pominięte żadne istotne elementy równań, ponieważ przeoczenie skorelowanych ze sobą 

zmiennych niezależnych może wpłynąć na  regresję liniową uzyskanego modelu. Istotny w tym 

świetle jest pomiar tak zwanych indeksów modyfikacyjnych (ang. modification indices), które 

wskazują na przekłamania modelu wynikające między innymi właśnie z takich pomyłek. 

Odzwierciedla on wpływ przybliżenia poprzez model i szacuje, o ile obniżyłaby się wartość (chi2), 

gdyby ograniczony lub ustawiony a priori parametr został „uwolniony” i oszacowany bez tych 

ram (Brown i Moore, 2012; Kenny i Milan, 2012). 

 W metodzie SEM szczególnie istotne jest kontrolowanie parametrów modelów, czyli 

wyznaczanie ich stałych wartości lub określonych granic. Wielkości danych elementów można 

zwykle określić jako 0 lub 1 lub powiązać je z innymi tak, by były im na przykład równe. Zaletą 

tego sposobu jest możliwość identyfikowania modelów celem ich późniejszego porównania. Z tej 

praktyki wynika anglojęzyczne pojęcie nested models, czyli modelów zagnieżdżonych, w których 

jeden zestaw parametrów stanowi podzbiór drugiego, a zatem model A stanowi model B 

z pewnymi ograniczeniami (na przykład β1=β2) (Bentler i Satorra, 2010). Podczas gdy takie 

modele są porównywalne, w przypadku pojawienia się modelu C zawierającego inne zmienne – 

a zatem oddzielny zbiór parametrów – nie jest już możliwe zestawienie ze sobą ich miar dobroci 
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(omówionych poniżej). Wiąże się z tym bezpośrednio proces dopasowania modelów (ang. model 

fit) oparty o logarytm funkcji podobieństwa modelów zagnieżdżonych. W przypadku, gdy model 

A jest zagnieżdżony w modelu B (Lee i in., 2012; Bentler, 1990; Schermelleh-Engel i in., 2003; 

West i in., 2012): 

 

𝑙𝑜𝑔𝐿𝐴 − 𝑙𝑜𝑔𝐿𝐵 = 𝛸
2, 𝑜𝑟𝑎𝑧𝑑𝑓 = 𝑑𝑓𝐴 − 𝑑𝑓𝐵   (25) 

gdzie : 

 

logLA – logarytm z funkcji podobieństwa dla modelu A (log of likelihood A);  

logLB – logarytm z funkcji podobieństwa dla modelu B (log of likelihood B); 

dfA, dfB – liczba stopni swobody (ang. degrees of freedom) odpowiedniego modelu;  

df – różnica między stopniami swobody (A) i (B) oraz liczba stopni swobody dla (Χ2). 

 

 Można zatem wykorzystać rozkład (Χ2), by przetestować dopasowanie modelu (A) do (B). 

Jeśli (Χ2) ma wartość (p) większą niż 0,05, zakłada się, że podobieństwo (czyli ang. log of 

likelihood) obu modelów jest do siebie zbliżone (nie różnią się). W takim wypadku preferowany 

będzie prostszy (bardziej oszczędny) model (A), który szacuje mniej parametrów. Gdy model (B) 

odpowiada obserwowanym danym (matrycy) – a zatem nie ma różnicy między obserwowanymi 

i domniemanymi danymi – oznacza to, że został dopasowany właściwie.  

 Powszechnie w praktyce wprowadza się następujące definicje modelów: 

1) model nasycony (ang. saturated model) – zakłada, że wszystkie zmienne 

są skorelowane i posiada najlepsze dopasowanie (Hoyle, 2012), 

2) model bazowy (ang. baseline model) – zakłada, że żadna ze zmiennych nie jest 

skorelowana i nie dopuszcza kowariancji pomiędzy mierzonymi zmiennymi (poza 

obserwowanymi egzogenicznymi zmiennymi w przypadku, gdy endogeniczne zmienne 

są obecne) (West i in., 2012), 

3) model wyznaczony (ang. specified model) – jest dopasowywany. 

 Najczęściej stosowane miary dobroci to: 

 porównanie modelu bazowego i nasyconego poprzez wartość relacji podobieństwa 

(Likelihood Ratio Χbs
2 – baseline vs saturated models): 

𝛸𝑏𝑠
2 = 2 ∗ {𝑙𝑜𝑔𝐿𝑠 − 𝑙𝑜𝑔𝐿𝑏} (26) 
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 porównanie modelu wyznaczonego i nasyconego poprzez wartość relacji 

podobieństwa (Likelihood Ratio Χms
2 – specified vs saturated models): 

 

𝛸𝑚𝑠
2 = 2 ∗ {𝑙𝑜𝑔𝐿𝑠 − 𝑙𝑜𝑔𝐿𝑚}  (27)  

gdzie: 

  Lb – logarytm podobieństwa dla modelu bazowego (baseline); 

  LS – logarytm podobieństwa dla modelu nasyconego (saturated);  

  Lm – logarytm podobieństwa dla modelu wyznaczonego (specified).  

 

 Przy czym dobre dopasowanie wskazuje wartość p > 0,05 w ramach (Schermelleh-Engel 

i in., 2003; Bentler, 1990; Schermelleh-Engel i in., 2003; West i in., 2012): 

 

𝑑𝑓𝑏𝑠 = 𝑑𝑓𝑠 − 𝑑𝑓𝑏  (28) 

𝑑𝑓𝑚𝑠 = 𝑑𝑓𝑠 − 𝑑𝑓𝑚  (29) 

   

 Kolejnym kryterium dobroci modelu jest Akaike’s Information Criterion (AIC), które 

wskazuje model najmniej odległy od prawdziwego (ang. true model) i dzięki temu sprawdza się 

w przypadku dużych prób (Akaike, 1987; Schermelleh-Engel i in., 2003): 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝐿𝑚 + 2𝑑𝑓𝑚  (29) 

 

 Swartz’s Bayesian Information Criterion (BIC) wskazuje z kolei model, który 

z największym prawdopodobieństwem wygeneruje dane w sensie Bayesowskim według wzoru 

(Bollen i in., 2014): 

 

𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝐿𝑚 + 𝑙𝑛(𝑁)𝑑𝑓𝑚  (30) 

 

gdzie (N) to rozmiar próby, (AIC) i (BIC) służą do porównywania wartości między modelami, 

a najbardziej pożądana jest najmniejsza możliwa wartość (West i in., 2012). 
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 Współczynnik determinacji (R2) określa miarę dopasowania obserwacji do modelu. Mieści 

się ona w zakresie od 0 do 1 – przy czym dobry model osiąga wartości bliższe 1 – i oznacza, ile 

zmienności wariancji zmiennej zależnej wyjaśnia zestaw predyktorów (West i in., 2012): 

 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑌
  (31) 

 

gdzie: 

SSE – miara odchylenia wartości z modelu od obserwowanych wartości (ang. sum of 

squares – SS); 

SSY – miara zmienności wartości wokół przewidywanej wartości. 

 

 W tym obszarze stosuje się także Comparative Fit Index (CFI), który porównuje obecny 

model z modelem bazowym i występuje w zakresie unormowanym od 0 do 1. Za dobre 

dopasowanie uznaje się tutaj wartości CFI >0,95 (czasem >0,90) (West i in., 2012; Kline, 2011): 

 

𝐶𝐹𝐼 = 1 −
𝛸𝑚𝑠
2 −𝑑𝑓𝑚𝑠

𝛸𝑏𝑠
2 −𝑑𝑓𝑏𝑠

  (32) 

 

 Tucker-Lewis Index (TLI) porównuje natomiast obecny model z modelem bazowym 

w zakresie nieunormowanym i może wykraczać poza skalę od 0 do 1. Dobre dopasowanie w tym 

przypadku osiąga wartości TLI >0,95 (czasem 0,95) (West i in., 2012): 

 

𝑇𝐿𝐼 = 1 −

𝛸𝑏𝑠
2

𝑑𝑓𝑏𝑠
−
𝛸𝑚𝑠
2

𝑑𝑓𝑚𝑠

𝛸𝑏𝑠
2

𝑑𝑓𝑏𝑠
−1

  (33) 

 

 Wykorzystuje się także Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), który 

porównuje obecny model z modelem saturated przy założeniu hipotezy zerowej, że model pasuje. 

Uznaje się, że model jest dobrze pasowany gdy RMSEA <0,05 i wartość (p) >0,05 (Browne 

i Cudeck, 1992; Hu i Bentler, 1999). Równanie ma znany rozkład i kompensuje efekt poziomu 

skomplikowania modelu (Kline, 2011): 
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𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √
𝛸𝑚𝑠
2 −𝑑𝑓𝑚𝑠

(𝑁−1)𝑑𝑓𝑏𝑠
  (34) 

 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) określa średnią różnicę między 

korelacjami obserwowanymi a tymi implikowanymi przez model. Wartość bliska zeru wskazuje 

w tym przypadku dobre dopasowanie modelu, a Hu i Bentler sugerują, że docelowe wartości 

są bliskie 0,08 lub mniejsze (Hu i Bentler, 1999; Bentler, 2006;  Kline, 2011): 

 

𝑆𝑅𝑀𝑅 = √2∑ ∑ {
(𝑠𝑖𝑗−𝜎𝑖𝑗^ )

(𝑠𝑖𝑖𝑠𝑗𝑗)

1

2
}

2

𝑖
𝑗=1 𝑡⁄𝑖

𝑖=1  (35) 

 

gdzie: 

 sii i sjj – obserwowane wariancje próbki zmiennych (i) oraz (j);  

 sij – obserwowane kowariancje; 

 σij – odtworzone kowariancje; 

 t – przedstawiona we wcześniejszych wzorach wartość, która określa liczbę parametrów 

do oszacowania, i wynosząca (p(p+1)). 

 

3.1.5. Modelowanie równań strukturalnych – testowanie i wybór modelu 

 

 Testowanie teorii i hipotez na parametrach modelów opiera się na przedstawionych w SEM 

równaniach (na przykład regresji). Modelowanie strukturalne pozwala jednak na uwzględnienie 

bardziej skomplikowanych relacji, w tym wspomnianych wcześniej efektów pośrednich 

i mediacyjnej roli zmiennych. Należą do nich modele rekursywne, które nie posiadają pętli 

sprzężenia zwrotnego lub skorelowanych błędów; nierekursywne, które analogicznie 

charakteryzują się wymienionymi właściwościami, oraz częściowo rekursywne (Kline, 2012). Tak 

duża liczba możliwości pozwala twierdzić, że nawet model, którzy uzyskał dobre wartości 

dopasowania i został uznany za prawdziwy, przy zmianie kierunku danej zależności może 

osiągnąć zbliżony lub nawet większy stopień dobroci. Dotyczy to tak zwanych modelów 

równoważnych (ang. equivalent models), dla których nie ma empirycznego dowodu wskazującego 
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ich poprawność przy zachowaniu tej samej liczby nieznanych parametrów (Kline, 2012; Williams, 

2012). 

 Wyróżnić można kilka rodzajów testowania modelów. Jednym z nich będzie podejście 

ściśle konfirmacyjne (ang. Strictly Confirmatory – SC), w ramach którego badacz sformułował 

jeden model i uzyskał dane empiryczne do jego przetestowania w celu późniejszej akceptacji lub 

odrzucenia. Drugi sposób stanowi metoda wyboru alternatywy (ang. Alternative Models – AM), 

gdy badacz określił kilka modelów alternatywnych (lub konkurencyjnych) i na podstawie analizy 

pojedynczego zbioru danych empirycznych dokonał wyboru jednego z nich. Ostatnią opcją jest 

generowanie modelów (ang. Model Generating – MG), które zachodzi, gdy  początkowa 

propozycja badacza nie pasuje do podanych danych ze statystycznego punktu widzenia i wymaga 

modyfikacji oraz ponownego przetestowania. Specyfikacja może być tu oparta na teorii lub 

danych, ale każdy parametr modelu powinien zostać opatrzony merytorycznie istotną 

interpretacją. Chociaż model może być testowany w każdej rundzie, całe podejście polega raczej 

na jego generowaniu, a nie samej weryfikacji (Hoyle, 2012).  

W tym ujęciu można również przyjąć strategię dwukrokową (ang. two-step strategy) – 

w pierwszym kroku oddzielić modele pomiarowe od konstruktów, a w drugim wykonać pełne 

SEM, wybrać optymalny model, a następnie go testować i modyfikować (Hayduk i Glaser, 2000; 

Herting i Costner, 2000; Kline, 2011). Jak opisują Luiz Mesquita i Sergio Lazzarini (2008), na 

początkowym etapie stosuje się CFA, żeby określić, czy wybrane zmienne opisujące każdy z 

konstruktów ulegają walidacji pod kątem zbieżności (to znaczy czy indykatory są ze sobą 

względnie skorelowane), a zatem czy badany model ma szansę uzyskać dobre miary dopasowania. 

Następnie dochodzi do obliczenia modelu strukturalnego w oparciu o wyznaczony model 

pomiarowy oraz porównania powstałego rezultatu do najlepszego powiązanego (constrained) 

i kolejnego najlepszego niepowiązanego modelu. W tym miejscu stosuje się wspomnianą 

wcześniej metodę porównywania modelów zagnieżdżonych, na przykład modelu nasyconego 

(saturated) i modelu podstawowego (baseline). Poprzez porównanie wartości (Χ2) dla kolejnych 

modelów, w tym kolejnego bardziej ograniczonego (constrained) i bardziej nieograniczonego 

(unconstrained), istnieje możliwość wyznaczenia drzewa decyzji, które prowadzi do powstania 

modelu teoretycznego o najlepszych rezultatach (Anderson i Gerbing, 1988; Mesquita i Lazzarini, 

2008; Ullman i Bentler, 2012).  



125 

 

Kroki podejmowane w analizie STATA przedstawia poniższy diagram. Obejmują one 

indywidualną definicję konstruktów oraz rozwinięcie ogólnego modelu pomiarowego jako 

zestawu relacji między egzo- i endogenicznymi zmiennymi. Na następnym etapie ma miejsce 

zaprojektowanie badania do odtworzenia rezultatów empirycznych oraz ocena jego poprawności 

(CFA). Finalnie, po wyznaczeniu połączeń między zmiennymi latentnymi oraz analizie modelu 

według opisanych wcześniej miar, określony zostaje gotowy model strukturalny. 

 

 

Rysunek 3.11. Diagram dwu-etapowego procesu przygotowywania modelów SEM.  

Źródło. Opracowanie własne na podstawie: (Hameed i in., 2018; Kline, 2011) 

 

3.2. Zbiory danych 

 

 Aby rozpatrzyć sprawność instytucjonalną uczelni w relacji do rynku pracy wyrażanej 

średnim wynagrodzeniem ich absolwentów, zdecydowano się przeanalizować możliwość 

uzyskania niezbędnych do badań danych, które objęłyby możliwie największy obszar w skali 

kraju. Informacje te musiały spełniać istotne założenia – przede wszystkim pozwolić na 

wspomniane określenie mierzalnego związku pomiędzy sprawnością instytucji kształcenia 

wyższego a rynkiem pracy, a także umożliwić dokonanie analizy danych na poziomie ogólnym 

systemu kształcenia wyższego oraz w odniesieniu do kierunków kształcenia w powiązaniu 

przygotowanie 

modelu

pomiarowego

• indywidualna definicja konstruktów

• określenie zestawu relacji pomiędzy egzo- i endogenicznymi 
zmiennymi

• próba odtworzenia rezultatów empirycznych

• ocena poprawności modelu

przygotowanie

modelu

SEM

• wyznaczenie połączenia pomiędzy zmiennymi latentnymi

• próba odtworzenia rezultatów empirycznych

• ocena poprawności modelu
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z rynkiem pracy. Jednocześnie powinny były przystawać do przedstawionej w poprzednim 

podrozdziale metody zastosowania zmiennych latentnych w SEM, co miało ułatwić ocenę trudno 

definiowalnych pojęć takich jak potencjał uczelni czy pozycja absolwenta na rynku pracy. 

Ustalono, że uczelnie wyższe na terenie Polski w roku 2017 objęte zostały ankietą ewaluacyjną 

jednostki wraz z SEDN-em (Systemem Ewaluacji Dorobku Naukowego) i badaniami ELA 

(Ogólnopolskim systemem monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych), w szczególności za lata 2013-2016. Możliwa stała się zatem analiza na poziomie 

całego zbioru danych, z wyróżnieniem typów uczelni oraz grup kierunków kształcenia 

w bezpośredniej relacji do sytuacji zawodowej ich absolwentów. Kolejne podrozdziały opisują 

uzyskane dane oraz sposób utworzenia finalnego zbioru do modelowania równań strukturalnych.  

 

3.2.1. Ośrodek Przetwarzania Informacji 

 

 Dane dotyczące uczelni zostały uzyskane dzięki uprzejmości Działu Zasobów 

Informacyjnych OPI (Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego). 

Zbiory te, w większości niepublikowane, składały się głównie z indywidualnych ankiet za lata 

2013-2016 zebranych w ramach Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN-a) oraz systemu 

POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON, 

2020). Podstawą do gromadzenia tych danych były dwa główne rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 

i uczelniom (Dz.U. 2016 poz. 2154) oraz w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 

944) Strukturę przeprowadzonej ankiety przedstawia w skrócie rysunek 3.12. 

Dzięki współpracy z OPI udało się uzyskać następujące zbiory danych: 

1) pracownicy – dane pochodzące z ankiety jednostki złożonej na potrzeby ewaluacji za 

lata 2013-2016 z Działu B1 „Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac 

rozwojowych” (5443 obserwacje): 

 obszar, dziedzina, dyscyplina działalności naukowej – dominujące, wskazane przez 

jednostkę; 
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Rysunek 3.12.  Struktura ankiety jednostki za lata 2013-2016 

Źródło: (POLON, 2016)  

 

 tytuł przypisany pracownikowi – w przypadku posiadania więcej niż jednego 

tytułu/stopnia przypisano wartość wyższą w hierarchii stopni/tytułów naukowych,  

2) publikacje – dane pochodzące z ankiety jednostki złożonej na potrzeby ewaluacji za 

lata 2013-2016 (1975 obserwacji). Uwzględniono publikacje, które weszły do karty 

oceny: 

 liczba punktacji – liczba punktów przyznanych publikacjom w ramach 

kompleksowej oceny parametrycznej; 

 suma punktów – suma punktów przyznanych publikacjom w ramach 

kompleksowej oceny parametrycznej; 

 liczba pracowników z jednostki (profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, 

pozostałych) – liczba pracowników z jednostki jako autorów w publikacjach 

wpodziale na stopień/tytuł zawodowy. W przypadku publikacji wieloautorskich 

wartość będzie stanowiła sumę pracowników z jednostki przypisanych do 

publikacji; 
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 punkty pracowników z jednostki – suma punktów z publikacji w podziale na 

stopień/tytuł zawodowy. W przypadku publikacji wieloautorskich wartość została 

wyliczona na podstawie liczby pracowników w jednostce pomnożonej przez liczbę 

punktów; 

 grupa nauki – grupa, w jakiej publikacja została poddana parametryzacji; 

 parametr:  

◦ wykaz publikacji naukowych w czasopismach naukowych zamieszczonych 

w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 

1 rozporządzenia; 

◦ wykaz publikacji naukowych w czasopismach naukowych zamieszczonych 

w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 

2. rozporządzenia; 

◦ wykaz publikacji naukowych w czasopismach naukowych zamieszczonych 

w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 

3. rozporządzenia; 

◦ wykaz publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4. 

rozporządzenia; 

◦ wykaz publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5. 

Rozporządzenia,  

3) studenci – dane za lata 2016 i 2018 (10755 obserwacji) – liczba studentów według 

stanu na dzień RRRR-12-31 zaraportowanych na semestr zimowy danego roku 

akademickiego (RRRR/RRRR+1),  

4) nakłady i wynik finansowy jednostki naukowej – dane za rok 2017 (427 obserwacji): 

 nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez 

jednostkę naukową w złotych (ogółem); 

 nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę 

naukową w złotych  (ogółem),  

5) koszty działalności dydaktycznej – dane z wykonania sprawozdania rzeczowo-

finansowego za rok 2017 złożonego przez instytucje publiczne i kościelne. Dane na 

poziomie agregacji instytucji głównej (137 obserwacji): 

 koszty działalności dydaktycznej ogółem, suma wierszy 47. i 48. sprawozdania; 
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 koszty kształcenia na stacjonarnych: studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz stacjonarnych studiach 

doktoranckich; 

 koszty kształcenia na niestacjonarnych: studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz niestacjonarnych 

studiach doktoranckich, 

6) koszty działalności badawczej – dane z wykonania sprawozdania rzeczowo- 

finansowego za rok 2017 złożonego przez instytucje publiczne i kościelne. Dane 

na poziomie agregacji instytucji głównej (137 obserwacji):  

 koszty działalności badawczej ogółem, suma wierszy 52. i 53. sprawozdania; 

 koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa; 

 koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych, 

7) wykaz zorganizowanych konferencji naukowych – konferencje organizowane przez 

więcej niż jedną jednostkę zostały wykazane jako osobny wiersz dla każdej z nich 

(47379 obserwacji), 

8) wykaz projektów naukowych – projekty realizowane przez więcej niż jedną jednostkę 

zostały wykazane jako osobny wiersz dla każdej z nich ; w przypadku projektów 

realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę kolumna „Środki finansowe ogółem” 

odnosi się do całości projektu (84178 obserwacji), 

9) wykaz patentów i praw ochronnych – patenty przypisane więcej niż jednej jednostce 

zostały zaprezentowane jako osobny wiersz dla każdej z nich (22670 obserwacji), 

10) wykaz nagród i wyróżnień (39316 obserwacji). 
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3.2.2. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów 

szkół wyższych 

 

 Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych (ELA) powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prowadzone na jego 

potrzeby badania oparte są na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on, 

gdzie dostarczają ich same uczelnie wyższe. System ELA korzysta ze wskaźników względnych, 

które pozwalają na przeprowadzenie różnego rodzaju porównań w czasie i dotyczą odmiennych 

wskaźników gospodarczych w Polsce na poziomie powiatów. Ograniczenia danych wynikają z ich 

założeń, w tym: ukierunkowania na zadania administracyjne, a nie badawcze; braku możliwości 

badania opinii absolwentów i pracodawców; braku ewidencji umów o dzieło i umów zleceń 

podpisywanych ze studentami do 26. roku życia; braku osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w rejestrach ZUS-u; braku danych o ocenie dyplomowej w 

systemie POL-on. Do zalet systemu należy natomiast: przedstawienie rzetelnych wskaźników 

sukcesu na rynku pracy (na przykład bezrobocia czy wynagrodzenia); obiektywna ocena danych 

administracyjnych; konstrukcja wskaźników według precyzyjnych definicji administracyjnych; 

obniżenie kosztów badań z uwagi na brak konieczności kontaktu z absolwentami; analiza całej 

populacji absolwentów; analiza rejestrów ZUS-u opierających się na miesięcznych składkach 

ubezpieczonych osób i ich dynamice. Raporty dla zbiorowości liczących mniej niż dziesięć osób 

nie są generowane zgodnie z warunkiem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), dzięki 

czemu nie jest możliwe powiązanie badanych z konkretnymi wskaźnikami  (ELA, 2018).  

 Pozyskane w badaniach dane udostępniane są na poziomie kierunku, szkoły wyższej i całej 

Polski, a podstawową jednostkę analizy stanowi w nich poziom programu studiów. W kontekście 

uzyskanych danych prezentuje się definicje między innymi: bezrobocia – odsetka osób, które choć 

raz w okresie objętym monitoringiem miały doświadczenie bycia bezrobotnym czy ryzyka 

bezrobocia – średniego odsetka miesięcy w okresie objętym badaniem, w których absolwenci byli 

zarejestrowani jako bezrobotni. Dla każdego absolwenta instytucji szkolnictwa wyższego 

wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego 

bezrobocia w jego powiecie zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika 

prezentowanego w raporcie jest równa średniej tych proporcji i posiada bardzo intuicyjną 

interpretację. Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętne ryzyko bezrobocia wśród absolwentów 
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jest niższe niż stopa bezrobocia w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 wskazują, 

że jest ono odpowiednio wyższe. Pojęcie doświadczenia pracy odnosi się z kolei do odsetka 

absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu mieli doświadczenie jakiejkolwiek pracy, pracy na 

umowę o pracę lub samozatrudnienia. Informacje dotyczące wynagrodzenia uzyskanego poprzez 

samozatrudnienie absolwentów są niestety niedostępne ze względu na brak odpowiednich danych 

w rejestrach ZUS-u. Wśród zasadniczych powodów takiego pominięcia przedstawia się: brak 

aktywności na rynku pracy, pracę wyłącznie w formach nierejestrowanych w ZUS-ie, pracę 

wyłącznie za granicą oraz wspomniane ubezpieczenie w ramach KRUS-u.  

 Badaniem objęte są natomiast osoby zarejestrowane jako bezrobotne, zatrudnione na 

umowę o pracę oraz prowadzące działalność gospodarczą, ale pozarolniczą. Do 

charakterystycznych elementów rozważań należą tutaj:  

 czas poszukiwania pracy – liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu 

a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie. Wskaźnik przyjmuje wartość 

równą zero wyłącznie w przypadku, gdy absolwent pracował w miesiącu uzyskania 

dyplomu i nie utracił tego zatrudnienia w następnym miesiącu. Osoby, które nie 

podjęły pracy po uzyskaniu dyplomu, są pomijane przy wyznaczaniu wskaźnika;  

 czas poszukiwania pracy na umowę o pracę – liczba miesięcy pomiędzy miesiącem 

uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę 

po dyplomie. Osoby, które nie podjęły pracy na umowę o pracę po dyplomie, są 

pomijane przy wyznaczaniu wartości wskaźnika. Wskaźnik przyjmuje wartość równa 

zero wyłącznie w przypadku, gdy absolwent pracował na umowę o pracę w miesiącu 

uzyskania dyplomu i nie utracił tego zatrudnienia w następnym miesiącu.  

 Dla każdego absolwenta systemu kształcenia wyższego wyznacza się proporcję jego 

średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiecie zamieszkania w okresie objętym 

badaniem. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) prezentowany w raporcie jest równy średniej 

tych proporcji i posiada bardzo intuicyjną interpretację. Wartości powyżej 1 oznaczają, 

że absolwenci zarabiają przeciętnie powyżej średniej wynagrodzeń w ich powiatach zamieszkania, 

zaś wartości poniżej 1 wskazują na przeciwieństwo tego zjawiska (Jasiński i in., 2017; ELA, 2016, 

2018).  

 Wykorzystane w analizie dane dotyczą absolwentów i obejmują stan na rok po uzyskaniu 

dyplomu (przy czym rokiem ukończenia studiów był 2016). Uwzględniono przede wszystkim ich 
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średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł oraz względny wskaźnik bezrobocia w 

pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu w sytuacji, gdy po uzyskaniu dyplomu nie podjęli już 

studiów. Wszystkie zmienne wykorzystane w przygotowaniu finalnego modelu objęły 9609 

obserwacji absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z 365 

uczelni. 

 

3.2.3. Bank Danych Lokalnych 

 

 Do pozyskania danych dotyczących warunków panujących na rynku pracy wybrano Bank 

Danych Lokalnych (BDL) w ramach następującego zestawienia: przeciętne miesięczne 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według PKD 2007 – rok 2017 – poziom: 

województwa – wybrane dane: sekcje według PKD 2007 i odpowiadające im średnie wartości 

wynagrodzenia. Skrót PKD 2007 odpowiada tak zwanej Polskiej Klasyfikacji Działalności, która 

wynika z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885). Ma ona charakter hierarchiczny oraz 

stanowi zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej realizowanych przez podmioty 

gospodarcze, a jednocześnie wyznacza sposób opisu tych podmiotów w Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowej Ewidencji Podatników. PKD 2007 

wyróżnia pięć poziomów. Pierwszy z nich, zwany sekcją, określany jest za pomocą 

jednoliterowego symbolu i zawiera 21 kategorii wskazujących czynności wynikające z ogólnego 

podziału pracy. Należą do nich:  

• Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

• Sekcja B – górnictwo i wydobywanie 

• Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe 

• Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

• Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

• Sekcja F – budownictwo 

• Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 
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• Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 

• Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

• Sekcja J – informacja i komunikacja 

• Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

• Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

• Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

• Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

• Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

• Sekcja P – edukacja 

• Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

• Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

• Sekcja S – pozostała działalność usługowa 

• Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

•  Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne   

 Na następny poziom składa się 88 działów opisanych dwucyfrowym kodem 

numerycznym, które wskazują czynności o zasadniczym znaczeniu przy rozpatrywaniu powiązań 

występujących w gospodarce narodowej. Dla Sekcji A będą to na przykład: uprawy rolne, chów 

i hodowla zwierząt, łowiectwo oraz działalność usługowa; leśnictwo i pozyskiwanie drewna; 

rybactwo. Poziom trzeci oznaczony trzycyfrowym kodem zawiera 272 grupy wyróżnione ze 

względu na zastosowany proces produkcyjny. Poziom czwarty wyróżnia specjalizację procesu 

produkcyjnego i ujmuje w jej ramach 615 grup. W ramach tych szczebli PKD pokrywa się 

z klasyfikacją NACE Rev.2 (ang. Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Community NACE Rev.2 – Statystyczną Klasyfikacją Działalności Gospodarczych w Unii 

Europejskiej) (EUROSTAT, 2008). Zebrane dane dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia 

w odpowiedniej Sekcji PKD finalnie objęły ponad 300 obserwacji z 16 polskich województw. 
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3.2.4. Opis metod łączenia zbiorów danych 

 

 W celu porównania średniego wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych do średniego 

wynagrodzenia w danej sekcji PDK konieczne było pokonanie głównej przeszkody technicznej 

związanej z odniesieniem zmiennych z poszczególnych kierunków kształcenia na poszczególnych 

uczelniach do danych dotyczących rynku pracy. Zastosowane podejście uwzględniało 

przynależność danego programu kształcenia do wyróżnionej dyscypliny, którą następnie 

umiejscowiono (także wspierając się grupowaniem ISCED-F 2013) w odpowiedniej sekcji PKD. 

Było to niezbędne, ponieważ w systemie ELA figurują jedynie nazwy kierunków, a te mogą być 

mylące10.  

 Na bazie dyscypliny można określić zarówno obszar wiedzy, jak i dziedzinę naukową 

zgodną z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 

(Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065). Tak ścisła klasyfikacja pozwala na powiązanie danej dyscypliny 

z odpowiednią podgrupą, odnosząc ją jednocześnie dzięki wcześniejszym badaniom do informacji 

zawartych w programach i standardach słownika ISCED-F 201311 (UNESCO, 2015). Bazując na 

danych źródłach oraz poprzednich doświadczeniach przedstawionych w autorskich publikacjach, 

podjęto zatem z sukcesem próbę odniesienia uzyskanej typizacji kierunków kształcenia do 

odpowiednich Sekcji PKD (Polcyn i Gawrysiak, 2018a). Umożliwiły to stosowane przez 

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urzędu Statystycznego w Gdańsku klucze 

powiązań oraz dogłębne analizy dostępnych programów i definicji. Proces tej afiliacji 

przedstawiony został schematycznie na rysunku 3.13. 

Dzięki przygotowanemu powiązaniu możliwe stało się odniesienie pozyskanych danych do 

bazy systemu ELA. Parowanie odbyło się poprzez przypisanie do danego kierunku z danej uczelni 

w bazie ELA kodu sekcji PKD na bazie uzyskanego dla niej wcześniej powiązania z systemem 

POL-on. Schemat przedstawiono na rysunku 3.14. 

                                                           

10 Nazwy samych kierunków mogły być w zasadzie dowolne, a kody ISCED-F 2013 dla wskazanego okresu 

nie były dostępne. O zastosowanych w tym przypadku zapisach uczelnia i tak decydowała wówczas samodzielnie 

(przydzielając kody według własnego uznania), co zmieniła dopiero Ustawa 2.0 z 2018 roku (cytat XXXX). 

11 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji wprowadzona przez UNESCO Institute of Statistics 

dla Komisji Europejskiej, która klasyfikuje programy edukacyjne i powiązane z nimi kwalifikacje według grup i 

podgrup kierunków kształcenia (zawody nie są bezpośrednio powiązane). 
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Rysunek 3.13. Schemat łączenia danych z systemu POL-on z BDL 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Dysponując kodem sekcji PKD przypisanym w bazie ELA do konkretnego kierunku, 

można było przyrównać wartość średniego wynagrodzenia absolwentów kierunków o tożsamej 

sekcji PKD do średniego wynagrodzenia w danym województwie, w którym znajduje się badana 

uczelnia, w odpowiadającej im sekcji PKD z bazy BDL. Przedstawia rysunek 3.15. 

 

 

Rysunek 3.14. Schemat łączenia danych z systemu POL-on z ELA 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na tym etapie uzyskano bezpośrednie powiązanie między bazami danych z systemu POL-

on, ELA i BDL. Na jego podstawie wyznaczono z kolei pierwsze statystyki, na przykład różnicę 

między wartościami średnimi, w której od średniej wartości z BDL odejmuje się wartość z ELA 

(absolwentów). Rozważania na ten temat zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale.  
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Rysunek 3.15. Schemat łączenia danych z systemu ELA z BDL 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Włączenie do analizy danych udostępnionych przez OPI – PBI przebiegało płynnie dzięki 

wcześniejszemu ich powiązaniu z danymi z systemu POL-on. Wszystkie informacje pozyskane 

z Ośrodka Przetwarzania Informacji posiadały odpowiednie odniesienia, w tym nazwę uczelni, 

a często również wydziału czy kierunku, które pozwalały na odpowiednie zawężenie danych 

i przypisanie wartości odpowiednich zmiennych do konkretnych kierunków kształcenia. Finalny 

zbiór danych z tego źródła  objął niemal 2000 obserwacji. Ostateczny schemat powiązań 

poprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy przedstawiono poniżej: 

 

 

Rysunek 3.16. Schemat łączenia danych - całość 

Źródło: Opracowanie własne 

  

Dzięki technicznemu przygotowaniu danych możliwym stało się przejście do kolejnego 

kroku badań. W rozdziale 4 przedstawiono zastosowaniem przedstawionej wcześniej metody SEM 

do danych opisujących sytuację absolwenta na rynku pracy oraz potencjał uczelni.  
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Rozdział 4. Sprawność instytucji kształcenia wyższego a pozycja absolwentów 

na rynku pracy – wyniki modelowania 

 

 Sprawność uczelni zdefiniować można jako szereg wskaźników składających się na 

realizację ustawowych celów instytucji kształcenia wyższego. W tym kontekście została ona 

określona jako relacja pomiędzy parametrami opisującymi sposób zarządzania zasobami uczelni 

i jej potencjałem dydaktyczno-badawczym do funkcjonowania absolwenta na rynku pracy. Cechy 

samego rynku obejmują z kolei szansę na znalezienie pracy, czas spędzony na poszukiwaniu 

zatrudnienia na umowę o pracę oraz poziom wynagrodzenia absolwentów względem 

wynagrodzenia w powiecie i w ramach danej sekcji PKD.  

 Związek wyrażany w postaci sprawności można określić w przypadku istnienia istotnej 

statystycznie korelacji pomiędzy odpowiadającymi poszczególnym elementom zmiennymi 

latentnymi. Jednocześnie można też wyznaczyć osobne korelacje i szczegółowe powiązania dla 

poszczególnych parametrów zarówno samych uczelni, jak i sytuacji absolwenta na rynku pracy. 

W zaproponowanym podejściu wprowadzono także zmienną obserwowaną kształtowaną 

jednocześnie przez obie wspomniane zmienne latentne w postaci różnicy pomiędzy przeciętnym 

wynagrodzeniem absolwenta a przeciętnym wynagrodzeniem w odpowiadającej jego dyscyplinie 

sekcji PKD na poziomie województwa, w którym znajduje się ukończona przez niego uczelnia. 

Weryfikacja znaku poszczególnych relacji (kierunku) z założenia może różnić się pomiędzy 

danymi dyscyplinami nauki w zależności od programu kształcenia, relacji z otoczeniem, specyfiki 

zawodu oraz kadry administracyjnej i dydaktyczno-badawczej, co wynika z kolei z różnych 

sposobów organizacji i zarządzania uczelnią. 

 W procesie analizy statystycznej podjęto próbę wyznaczenia determinant sprawności 

instytucjonalnej szkolnictwa wyższego w odniesieniu do pozycji absolwenta na rynku pracy. 

W tym celu zaproponowano wyróżnienie dwóch zmiennych latentnych, kierując się literaturą 

przedmiotu oraz ogólnymi zasadami dotyczącymi tworzenia wskaźników na instytucjach 

kształcenia wyższego przedstawionymi w zaleceniach UNESCO Institute of Statistics (Martin 

i in., 2011). Pierwsza z nich, oznaczona jako sytuacja absolwenta na rynku pracy, opiera się na 

zmiennych wynikających z dyscypliny klasyfikującej kierunek kształcenia. Drugą stanowi 

potencjał uczelni, który odnosi się do sfer działalności uczelni związanych z kształceniem 

studentów, pracą badawczą i współpracą z otoczeniem. Dane uzyskane zostały na różnych 
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poziomach agregacji, w tym na poziomie dyscypliny/kierunku, grupy nauk, dziedziny, wydziału 

i całej uczelni.  

 Rynek pracy został opisany poprzez elementy zebrane z bazy ELA i odnoszące się do 

powiatu zamieszkania:  

 względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu 

dyplomu (oznaczenie zmiennej: P1_34);  

 ryzyko bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, jeśli nie 

studiowali na innym kierunku ani stopniu studiów po uzyskaniu dyplomu (oznaczenie 

zmiennej: P1_26);  

 średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na 

umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (oznaczenie zmiennej: P1_19);  

 względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu 

(oznaczenie zmiennej: P1_164).  

Z wymienionych zmiennych obserwacyjnych do określenia sprzężenia zwrotnego rynku pracy 

korzystało chociażby samo istniejące do końca roku 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Miarę tę stosuje się między innymi jako kryterium w ramach konkursu „Dydaktyczna 

inicjatywa doskonałości”, które wprost opiera się na wynikach monitoringu wspomnianych w art. 

352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, b.d.). Dotyczą on karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających 

się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, a obejmują właśnie badania względnego 

współczynnika bezrobocia lub wskaźnika zarobków oraz szczegółowe informacje dotyczące 

okresu trwania bezrobocia lub kod PKD płatnika składek (ust. 6) (Dz.U. 2018 poz. 1669). 

Podobnie powszechnie mierniki te są wykorzystywane w  analizie naukowej w polskiej literaturze 

(Bożykowski i in., 2014; Jasiński i in., 2017; Rocki, 2018; Wolszczak-Derlacz, 2019) ,  w skali 

Europy w licznych raportach o stanie edukacji na poziomie wyższym (Agencia Ejecutiva en el 

Ámbito Educativo, 2020; Joint Research Centre, 2019; Navracsics, 2019), a także w wielu 

publikacjach światowych (Guerrero i Urbano, 2012; Oreopoulos i in., 2012; Tomlinson, 2008). 

 Zmienna latentna oznaczona jako potencjał uczelni opisywana jest poprzez dane uzyskane 

z baz POL-on oraz SEDN. Poniżej przedstawiono skrótowy opis wskaźników wraz z 

uzasadnieniem ich zastosowania w literaturze.  
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 Proporcja liczby studentów do liczby etatów dydaktycznych uczelni w podstawowym 

miejscu pracy (opisana jako S_T, ang. student to teacher ratio) – ogólnie przyjęty miernik 

opisujący nie tylko obciążenie dydaktyków, ale też możliwość wnioskowania co do 

rozmiarów grup zajęciowych, jakości prowadzonych zajęć czy rozłożenia kosztów 

działalności dydaktycznej. W polskim ustawodawstwie wprowadzono próg określający 

maksymalną możliwą wartość tego wskaźnika w relacji do wzoru opisującego algorytm 

przyznawania środków finansowych uczelniom. Mowa tutaj o parametrze d, tak zwanym 

wskaźniku dostępności dydaktycznej, który określa liczbę studentów przypadających na 

nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni akademickiej w odniesieniu do 

referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w grupie 

publicznych uczelni akademickich (w praktyce w poprzednich latach liczba ta oscylowała 

wokół 13) (Dz.U. 2018 poz. 1669). Wadą tego wskaźnika jest brak informacji o rozkładzie 

na poziomie dyscypliny (kierunku), w przypadku gdy różnica pomiędzy poszczególnymi 

przypadkami może być zasadnicza – na niektórych kierunkach grupy ćwiczeniowe bywają 

bardzo duże, a jednocześnie zajęcia w centrach symulacji medycznych czy laboratoriach 

chemicznych i fizycznych wymagają bardzo małych zespołów. Mimo to miernik ten jest 

powszechnie stosowany  (EAC, 2019; EUROSTAT, 2021; OECD, 2019; Loukkola i in., 

2020). Aby uwzględnić w analizie charakter wykształcenia, wyznaczono w tym przypadku 

relację liczby studentów kształcących się w danej dyscyplinie do liczby pracowników 

dydaktycznych wyspecjalizowanych w odpowiedniej dziedzinie nauki. Podobne 

zestawienia można znaleźć w bazach EUROSTAT-u. 

 Proporcja liczby studentów do liczby etatów dydaktycznych uczelni niezależnie od 

tego, czy jest zatrudniony na uczelni w podstawowym miejscu pracy (oznaczona jako 

S_TN) wyznaczona na poziomie uczelni, dziedziny i dyscypliny. Jest analogiczna do 

poprzedniej, jednak ze względu na zmianę w algorytmie podziału środków (czyli 

uwzględnienie osób, które nie deklarują uczelni jako podstawowego miejsca pracy) 

postanowiono ująć ją jako odrębną zmienną. 

 Proporcja liczby etatów dydaktycznych do liczby etatów pracowników badawczych 

(oznaczona jako T_R, ang. teacher to researcher ratio) wyznaczona na poziomie uczelni, 

dziedziny i dyscypliny. Ze względu na złożoność pojęcia pracownika badawczego, 

dydaktycznego oraz dydaktyczno-badawczego zdecydowano się na odrębne ujęcie także 



140 

 

tego wskaźnika. Jest on również powszechnie stosowany w literaturze i określa w pewnym 

sensie profil uczelni/wydziału oraz sposób zarządzania, który można odnieść chociażby do 

poziomu obciążenia nauczyciela akademickiego spełniającego często wielorakie role: 

dydaktyka, badacza oraz osoby nawiązującej i utrzymującej współpracę z otoczeniem, w 

tym przedsiębiorstwami (Geschwind i Broström, 2014; Wolszczak-Derlacz, 2019). 

 Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta (oznaczone jako CD_S, 

ang. didactics costs per student) analizowane na poziomie uczelni. Obejmują między 

innymi koszty utrzymania procesu dydaktycznego, kształcenia kadry i utrzymania uczelni, 

w tym koszty remontów opisane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej uczelni publicznych. Miara ta jest szeroko stosowana w literaturze 

oraz często występuje jako składnik różnego rodzaju innych wskaźników 

(Brzezicki i Wolszczak-Derlacz, 2015; EAC, 2018; Johnes i in., 2009). Nie zastosowano 

przy tym wykorzystywanej czasami miary porównania kosztów do przychodów (próby 

wykonania modeli nie odniosły sukcesu dla tej zmiennej). 

 Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na nauczyciela akademickiego 

(oznaczone jako CD_T, ang. didactics costs per teacher). Analogicznie do poprzedniego 

wskaźnika zaproponowano nową zmienną przeliczeniową – próby wykonania poprawnych 

modeli SEM niestety nie odniosły sukcesu w tym przypadku.  

 Stosunek liczby studiujących studentów do liczby absolwentów w danym roku na 

poziomie kierunku danego wydziału na uczelni (oznaczony jako S_G, ang. student to 

graduate). Jest określany często jako wynik działalności uczelni (ang. outcome), ale jego 

wysoki poziom może jednocześnie informować o stopniu poniesionych nakładów bez 

uzyskania efektu w postaci absolwenta (Johnes i in., 2009; Powell i in., 2012; Loukkola 

i in., 2020). 

 Stosunek sumy liczby dydaktyków z tytułami profesora lub stopniem doktora 

habilitowanego do ogólnej liczby dydaktyków na poziomie dziedziny w danym 

wydziale (oznaczony jako PH_A). Wykorzystanie tej zmiennej określa zarówno podział 

środków według wspomnianego wcześniej algorytmu, który zakłada większe środki 

finansowe dla profesorów i doktorów habilitowanych, jak i udział kadry o najwyższych 

kwalifikacjach w perspektywie stosowanego powszechnie zmniejszanie pensum (wymiaru 

godzin zajęć) ze względu na stopień naukowy. Ta swego rodzaju miara profesjonalizmu 



141 

 

sfery dydaktycznej pozwala na wyciąganie wniosków poprzez porównanie jej wartości z 

innymi w modelu. Wpływa także na koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli 

akademickich na umowie cywilno-prawnej, co niestety nie jest możliwe do określenia 

wprost na podstawie dostępnych danych (Brzezicki i Wolszczak-Derlacz, 2015; Newlyn, 

2015; Piper, 1994; Loukkola i in., 2020). 

 Koszty działalności badawczej w przeliczeniu na 1 punkt z publikacji naukowych na 

poziomie wydziału (oznaczone jako CR_PP, ang. research costs per publication point). 

Choć wskaźniki bibliograficzne stanowią zawsze przedmiot kontrowersji, uznaje się, że 

stymulowanie publikacji dodatkowym finansowaniem powoduje wzrost jej wpływu 

określany mianem impact factor (Stern i in., 2014; Wang i Shapira, 2015). Jednocześnie 

punkty z publikacji stanowią podstawowe kryterium ewaluacyjne instytucji kształcenia 

wyższego ze strony organów rządowych (Dz.U. 2019 poz. 392). 

 Liczba projektów na pracownika badawczego na poziomie wydziału (oznaczona jako 

NP_R). Realizacja projektów także podlega ocenie ewaluacyjnej zarówno władz uczelni, 

jak i jej pracowników, a jednocześnie określa poziom obciążenia pracowników 

badawczych realizacją projektów (Dz.U. 2019 poz. 392; Abramo i D’Angelo, 2014; Bloch 

i Sørensen, 2015a) . 

 Suma punktów z publikacji w przeliczeniu na pracownika badawczego na poziomie 

wydziału (oznaczona jako PP_R, ang. publication points per researcher). Liczba punktów 

z publikacji stanowi istotną część w ewaluacji zarówno nauczycieli akademickich, 

jak i pracowników badawczych, i ma odzwierciedlać ich produktywność (Dz.U. 2019 poz. 

392; Carpenter i in., 2014). 

 Suma punktów z publikacji z listy ministerialnej A na pracownika badawczego 

(oznaczona jako PA_R, ang. publication points from A list per researcher). Uzasadnienie 

wprowadzenia tego miernika jest analogiczne do poprzedniego, jednak ogranicza się on do 

tak zwanej listy A i tym samym znajduje zastosowanie do pomiaru publikacji 

o zdecydowanie większym zasięgu (Kulczycki, 2019). 

 Środki finansowe przeznaczone na badania z przychodów własnych podzielone przez 

ogólną liczbę środków na badania uwzględniając dotację (oznaczone jako COR_CAR). 

Zmienna ta informuje o stopniu niezależności badań od dotacji państwa i jest często 
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stosowana w literaturze, określając jednocześnie poziom autonomii instytucji 

(Santiago i in., 2008; Hicks, 2012; OECD, 2018; Loukkola i in., 2020). 

 Koszty działalności badawczej w przeliczeniu na jednego pracownika badawczego 

(oznaczone jako CR_R, ang. research costs per researcher) na poziomie uczelni. W tym 

przypadku uwzględnia się koszty pracy jako miarę produktywności pracowników 

badawczych oraz zachętę do wysiłku (Abramo i D’Angelo, 2014, 2011; Bloch i Sørensen, 

2015b; Hicks, 2012). 

 Liczba projektów w przeliczeniu na kierunek (oznaczona jako PJ_F, ang. projects per 

field) – może być miarą zarówno rozwoju naukowego i produktywności badaczy, jak 

i współpracy wewnętrznej przy realizacji projektów na uczelni w porozumieniu z innymi 

jednostkami, w tym administracją  (OECD, 2019). 

 

 Jak wspomniano, dla obu zmiennych nieobserwowalnych wprowadzona została ponadto 

wspólna zmienna oznaczona jako DS, ang. difference in salary. Określa ona różnicę pomiędzy 

średnim wynagrodzeniem absolwentów danego kierunku studiów na danej uczelni w danej 

dyscyplinie a średnim wynagrodzeniem w odpowiadającej mu sekcji PKD na poziomie danego 

województwa. Dla porównania wcześniejsze analizy wykorzystywały na przykład wynagrodzenie 

w relacji do średniej krajowej (Rocki, 2018). Na potrzeby przeprowadzonych badań postanowiono 

podzielić uczelnie według grup uwzględniających poszczególne dziedziny nauki 

i reprezentowanych przez możliwie największą liczbę obserwacji. W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę, że klasyfikacja dyscyplin uległa zmianie w roku 2018, a ta zastosowana w pracy wynika 

ze stanu na czas przygotowania przez uczelnię niezbędnych danych, między innymi na potrzeby 

systemu POL-on. 

 

 4.1. Analiza sprawności na poziomie kraju 

  

 Zgodnie z przyjętą w literaturze procedurą w pierwszym kroku przeanalizowano 

niezależnie modele CFA opisujące poszczególne zmienne latentne celem określenia, czy na bazie 

zgromadzonych obserwacji możliwe jest określenie modelu spełniającego warunki dobroci 

osobno dla każdej z nich (tzw. two-step analysis). Warto nadmienić, że w przypadku analizy 

parametru Χ2 (chi kwadrat, testującego zerową hipotezę, że model oszacowany jest równy 
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modelowi nasyconemu) wartość parametru p będzie wrażliwa na liczbę badanych obserwacji 

i może nie oddawać we właściwy sposób jakości badanego modelu. Dla dużej liczby obserwacji 

(w niektórych przypadkach z literatury dla n >200) wartość parametru p będzie statystycznie 

istotna, jednak w tym kontekście powinno się uwzględnić również pozostałe parametry dobroci 

modelu, czyli wspomniane wcześniej RMSEA, SRMR, CFI, TLI czy CD (Kline, 2011, 2012).  

 Obie zmienne latentne przeanalizowano, wykorzystując możliwie największą liczbę 

zmiennych przy możliwie największej dostępności danych. W przypadku braku informacji na 

temat absolwentów z danego kierunku kształcenia odpowiednie wiersze w zaprezentowanych 

wynikach zostały pominięte. Finalnie uzyskano zbiór zawierający 2 318 obserwacji, na podstawie 

których wyznaczono modele CFA opisujące sytuację absolwenta na rynku pracy (oznaczenie RP) 

oraz modele potencjału uczelni PU, a następnie utworzono dla nich wspólny model SEM. Miary 

dobroci poszczególnych modeli zawiera poniższa tabela: 

 

Tabela 4.1. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki – RP Wyniki – PU Wyniki – SEM 

( Χ2) Modelu (chi-square): 

hipoteza zerowa wskazuje, że model 

szacowany jest równy modelowi 

nasyconemu 

Chi2(3)=18,99 

p >chi2=0,618 

Chi2(2)=0,961 

p >chi2=0,618 

Chi2(2)=155 

p >chi2=0 

Tucker Lewis Index (TLI) 0,978 1,005 0,934 

Comparative Fit Index (CFI) 0,993 1 0,964 

Średnia kwadratowa błędu przybliżenia 

(ang. Root Mean Square Error of 

Approximation [RMSEA]) 

0,048 0 0,056 

Wystandaryzowana średnia kwadratowa 

rezyduum 

(ang. Standardized Root Mean Square 

Residual [SRMR]) 

0,022 0,005 0,039 

Współczynnik determinacji 

(ang. Coefficient of Determination [CD]) 
0,808 0,737 0,997 

Źródło: Opracowanie własne.  
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4.1.1. Model rynku pracy 

 

 Według przedstawionych w tabeli 4.1. statystyk można uznać, że model został bardzo 

dobrze dopasowany pod kątem wszystkich analizowanych zmiennych. Poniżej znajduje się 

stosowny diagram:  

 

 

Rysunek 4.1. Wystandaryzowane szacunki parametrów modelu SEM - CFA opisującego 

sytuację absolwenta uczelni wyższej na rynku pracy  

Legenda: Błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami oznaczono poziom istotności 

statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; P1_26 – ryzyko bezrobocia, P1_34 – 

względne bezrobocie, P1_19 – czas na znalezienie pracy, P1_164 – względna wartość wynagrodzenia, D_S – różnica 

pomiędzy średnim wynagrodzeniem absolwenta a średnim wynagrodzeniem w danej sekcji PKD. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Model o bardzo dobrych parametrach dobroci potwierdza istnienie teoretycznych 

zależności pomiędzy zmiennymi oraz słuszność zastosowania w analizie wybranych mierników. 

Wspólnie składają się one na zmienną latentną opisującą rynek pracy jako parametr, w którym 

istnieje ścisła zależność i korelacja pomiędzy ryzykiem bezrobocia a względnym bezrobociem 

w powiecie. Jednocześnie maksymalizacja parametru wynagrodzenia wiąże się z minimalizacją 

parametru względnego bezrobocia, co wynika z kolei z ogólnej tendencją do łatwiejszego 

znajdowania pracy przez osoby, których kwalifikacje pozwalają później na otrzymanie wyższego 

wynagrodzenia. Uzyskany model posiada wysoki współczynnik determinacji na poziomie 0,8. 

Ładunki czynnikowe dla zmiennej latentnej dla trzech parametrów także osiągnęły 
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satysfakcjonujące wartości (na poziomie >0,3). Zaskakuje natomiast przeciwny znak zmiennej 

opisującej czas na znalezienie pracy w formie umowy o pracę, po którym można wnioskować, że 

w lepszej sytuacji na rynku znaleźli się ci absolwenci, którzy poświęcili dłuższy czas na 

znalezienie zatrudnienia. Co również ciekawe, ładunki czynnikowe miar opisujących ryzyko 

bezrobocia i względnego bezrobocia nie okazały się wystarczające, by uznać je za główne 

determinanty kondycji absolwenta na rynku pracy. Na tym etapie przedstawiony model wyczerpał 

wszystkie kryteria i pozwolił na wykorzystanie go w późniejszej analizie.  

 

 4.1.2. Model potencjału uczelni  

 

 Według przedstawionych w tabeli 4.1. statystyk można uznać, że model został bardzo 

dobrze dopasowany pod kątem wszystkich analizowanych zmiennych. Przedstawiony na rysunku 

4.2. model został sporządzony na podstawie analiz wielu modeli z możliwie największą liczbą 

parametrów, lecz o niewystarczających wartościach parametrów dobroci. Zauważono przy tym, 

że niektóre z elementów mają niemal zerowy wpływ na zmienną latentną i nie dostarczają 

dodatkowych informacji o badanych zależnościach, zatem ich eliminacja w kolejnych etapach 

pozwoliła na uzyskanie lepszych parametrów dobroci dla pozostałych czynników. Inne modele 

porównano z kolei pod kątem największego stopnia współczynnika determinacji. Do zmiennych, 

których wartość p przekroczyła próg minimalny (p<0,1), należała zmienna T_R opisująca 

stosunek liczby pracowników dydaktycznych do liczby pracowników badawczych oraz S_G 

oznaczająca stosunek liczby studentów do liczby absolwentów (tak zwaną „wykruszalność”). 

 W następstwie licznych analiz uzyskano model o bardzo dobrych parametrach dobroci 

potwierdzający istnienie teoretycznych zależności pomiędzy zmiennymi oraz słuszność 

zastosowania wybranych mierników. Wśród nich można wyróżnić co najmniej cztery, dla których 

ładunki czynnikowe uzyskały satysfakcjonujące wartości (>0,3, przy czym w zbiorze 

występowały zarówno politechniki jak i uniwersytety). Wyznaczono ponadto wysoki 

współczynnik determinacji na poziomie ponad 0,7, bardzo wysokie wartości parametrów CFI i 

TLI, a także bardzo dobre dopasowanie parametru chi-kwadrat. Widoczna jest z kolei negatywna 

korelacja pomiędzy parametrami S_T oraz PP_R wskazująca na wzrost punktów z publikacji na 

badacza w przypadku, gdy maleje liczba studentów na pracownika dydaktycznego, a ładunki 
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czynnikowe zmiennej COR_CAR poniżej wartości 0,3 oznaczają możliwy problem w 

zastosowaniu tego miernika w późniejszej analizie. 

 

 

Rysunek 4.2. Wystandaryzowane szacunki parametrów modelu SEM-CFA opisującego 

potencjał uczelni 

Legenda: Błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach i kursywą; gwiazdkami oznaczono poziom 

istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; CD_S – koszt działalności 

dydaktycznej w przeliczeniu na studenta, S_T – liczba studentów przypadająca na jeden etat dydaktyczny, PP_R – 

suma punktów z publikacji przypadająca na jednego pracownika badawczego, PH_A – proporcja pomiędzy sumą 

liczby pracowników dydaktycznych z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego do ogólnej sumy 

pracowników dydaktycznych, COR_CAR – środki finansowe przeznaczone na badania w przeliczeniu na jednego 

pracownika badawczego. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Na tym etapie przedstawiony model spełnił wszystkie niezbędne kryteria (odpowiednie 

miary dobroci), by znaleźć zastosowanie w finalnym modelu łączącym zmienne latentne opisujące 

potencjał uczelni oraz rynek pracy. 
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 4.1.3. Modele SEM 

 

 Po potwierdzeniu słuszności modelów CFA osobno dla poszczególnych zmiennych 

nieobserwowalnych skonstruowano model łączący parametry opisujące sytuację absolwenta 

na rynku pracy oraz potencjał uczelni. W finalnym modelu wykorzystano 2 318 obserwacji. 

Diagram modelu przedstawia się następująco: 

 

 

 

Rysunek 4.3. Wystandaryzowane szacunki parametrów modelu SEM-CFA opisującego 

sprawność instytucji kształcenia wyższego rozumianą jako połączenie potencjału uczelni z 

sytuacją jej absolwenta na rynku pracy  

Legenda: Błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami oznaczono poziom istotności 

statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne zgodne z oznaczeniami 

z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Przedstawiony model wyróżnia dwie zmienne nieobserwowalne związane korelacją, dla 

których występuje współdzielona zmienna obserwowalna. Należy on do grup modelów 

niestandardowych ze skomplikowanymi wskaźnikami, w tym wypadku wskaźnikiem DS 

(Kline, 2011).   

 W procesie budowy modelu odrzucone zostały mierniki opisujące stosunek liczby 

nauczycieli dydaktycznych do liczby pracowników badawczych oraz stosunek liczby studentów 

do absolwentów. Okazały się one statystycznie nieistotne w przypadku modelów, które uzyskały 

zbieżność (ang. convergence), lub ich wprowadzenie zaburzało modele na tyle, że algorytm 
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numeryczny nie był w stanie ustalić optymalnych parametrów. Przy tak dużym zróżnicowaniu 

pomiędzy uczelniami oraz dużej liczbie zmiennych i tak zaskakującym jest, że udało się uzyskać 

zadowalający rezultat. Wynika to zapewne z ze skali obserwacji, które z jednej strony powodują, 

że dla wartości p>chi2 uzyskano wartość 0, a z drugiej – wpływają na wartość współczynnika 

determinacji. Uzyskany ostatecznie model jest zatem bardzo skomplikowany i wykazuje liczne 

zależności pomiędzy przyjętymi elementami. Jego dominującą cechą jest w tym przypadku 

korelacja między zmiennymi latentnymi PU i RP, która potwierdza hipotezę H 1., że możliwym 

jest wyznaczenie zależności korelacyjnej pomiędzy cechami uczelni wynikającymi z jej 

zarządzania a sytuacją absolwenta na rynku pracy. Jednocześnie, choć znak tej relacji w modelu 

jest dodatni, należy zwrócić uwagę na znaki poszczególnych ładunków czynników przypisanych 

do parametrów tworzących zmienne nieobserwowalne. Istotnym jest, że udało się tutaj uzyskać aż 

8 na 10 ładunków czynnikowych z satysfakcjonującymi wartościami (czyli bliskimi lub 

większymi od 0,3, wyjątkiem jest zmienna D_S → 0,29 przy p=0). Potwierdza to z kolei hipotezę 

H 2., że głównymi czynnikami kształtującymi sprawność instytucjonalną uczelni są mierniki 

uwzględniające punkty z publikacji naukowych (H 2.3.), koszty działalności dydaktycznej (H 

2.1.), dydaktyczną strukturę zatrudnienia (H 2.4.) oraz liczbę studentów w relacji do liczby etatów 

dydaktycznych (H 2.2.). Występowanie korelacji potwierdza wpływ uczelni na względne 

bezrobocie, czas poszukiwania pracy i wysokość wynagrodzenia absolwentów, potwierdza zatem 

prawdziwość hipotezy H 2., ale nie wskazuje na pozytywny kierunek tej zależności. Związana jest 

ona bezpośrednio ze znakami poszczególnych ładunków czynnikowych, ale nie wydaje się być 

prosta w ocenie, czego przykładem może stanowić analiza korelacji pomiędzy parametrami CD_S 

(koszty działalności dydaktycznej) oraz P1_164 (wynagrodzenie absolwentów względem średniej 

w powiecie). Zaobserwowany w tym przypadku silny związek może wynikać z zależności 

obejmującej współczynnik kosztochłonności związany osobno z każdym kierunkiem kształcenia 

na uczelniach wyższych. W tym ujęciu grupy kierunków o wysokiej kosztochłonności 

(sprofilowane wydziały) wymagają większych nakładów i otrzymują wyższą dotację 

w przeliczeniu na studenta na danym kierunku, co w sposób uśredniony wiąże się z wysokością 

przeciętnego wynagrodzenia w danym zawodzie. Na tej podstawie wyodrębnić można także drugą 

zależność korelacyjną pomiędzy CD_S a D_S, czyli relację do przeciętnego wynagrodzenia w 

ramach sekcji PKD, a zatem w sferze wynagrodzeń bliższych danemu zawodowi. Mimo że można 

tu zaobserwować pozytywny znak korelacji, jest już ona znacznie słabsza, a zmienna DS okazuje 
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się zachowywać inaczej w modelu oraz względem P1_164. Potwierdza to potrzebę wprowadzenia 

odpowiedniego miernika (D_S).  

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na znaki pomiędzy zmiennymi latentnymi 

a zmiennymi obserwowanymi. Zmienna latentna opisująca rynek pracy posiada największy 

ładunek czynnikowy przypisany do miary opisującej względne wynagrodzenie absolwentów, 

a jednocześnie znak mu odpowiadający jest ujemny. Wynika z tego, że mimo dodatniej korelacji 

pomiędzy zmiennymi latentnymi oczekiwany wzrost sprawności instytucjonalnej ma powodować 

wzrost samego wynagrodzenia. Po stronie cech instytucjonalnych uczelni szukalibyśmy zatem 

minimalizacji poszczególnych ładunków czynnikowych wynikających z tworzących je zmiennych 

obserwowalnych, w związku z czym relacja ta staje się bardzo skomplikowana, potwierdzając 

znaczną heterogeniczność zbioru, w którym znajdują się zarówno kierunki techniczne czy 

społeczne, jak i medyczne czy przyrodnicze. Każdy z nich cechuje się inną specyfiką nauczania 

i prowadzenia badań, a jednocześnie sytuacja ich absolwentów na rynku pracy staje się 

uwarunkowana dynamicznymi zmiennymi niezależnymi od sytuacji samych uczelni wyższych. W 

takim ujęciu relacje pomiędzy ładunkami czynnikowymi przewidują maksymalizację 

wynagrodzenia w odniesieniu do średniej w powiecie w momencie, gdy PU jest najmniejsze, co 

ma z kolei miejsce przy względnie dużej liczbie punktów z publikacji na pracownika oraz 

strukturze zatrudnienia, w której mniejszy udział mają profesorowie i doktorzy habilitowani. 

Jednocześnie kierunki, na których udział studentów w stosunku do liczby etatów dydaktycznych 

jest większy, korzystniej oddziałują na sytuację absolwentów na rynku pracy. Taki wynik pozwala 

odrzucić przesłankę, jakoby małe grupy dydaktyczne przekładały się na późniejszy sukces 

zawodowy, natomiast negatywna korelacja pomiędzy punktami z publikacji a liczbą studentów 

potwierdza niekorzystne efekty znacznego obciążenia wykładowców.. Duża heterogeniczność 

oraz możliwość interpretacji zmiennych stanowi bardzo interesujący element badań, a 

jednocześnie wskazuje na potrzebę wydzielenia grup obserwacji pozwalających na ustalenie 

szczegółowych zależności w kontekście sprawności instytucjonalnej uczelni. 

W modelu znaki wszystkich ładunków i parametrów uległy odwróceniu, stąd właściwy sposób 

interpretacji wymaga przekształcenia ich na przeciwne. W poniższej tabeli ujęto zbiorcze 

zestawienie badanych w pracy hipotez: 
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Tabela 4.2. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja 
Oczekiwany 

wynik  
Wynik SEM Wniosek 

H 1. 
Sprawność instytucjonalna kształcenia na poziomie wyższym jest 

skorelowana z sytuacją absolwenta na rynku pracy (PU ↔ RP) 
Istotny, nd. 

Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 2.1. 
Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta są 

indykatorem PU (PU→CD_S) 
Istotny, nd. 

Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 2.2. 
Liczba studentów dydaktycznych przypadająca na etat dydaktyczny jest 

indykatorem PU (PU→S_T) 
Istotny, nd. 

Istotny , znak 

pozytywny (+) 
potwierdzona 

H 2.3. 
Poziom badań rozumiany jako liczba punktów z publikacji na 

pracownika badawczego jest indykatorem PU  (PU→PP_R) 
Istotny, nd. 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 
potwierdzona 

H 2.4. 

Struktura zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej rozumiana jako 

stosunek liczby profesorów i doktorów habilitowanych do ogólnej 

liczby pracowników dydaktycznych jest indykatorem PU (PU→PH_A) 

Istotny, nd. 
Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 2.5. 

Średnie wynagrodzenie absolwentów w relacji do średniego 

wynagrodzenia w sekcji PKD odpowiadającej danej dyscyplinie jest 

indykatorem PU (PU→DS.) 

Istotny, nd. 
Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 3.1. 

Wysokość średniego wynagrodzenia absolwentów względem powiatu 

oraz jej różnica do odpowiadającej sekcji PKD są pozytywnymi 

indykatorami RP (RP→DS & RP→ P1_164) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 
potwierdzona 

H 3.2. 
Wskaźnik względnego bezrobocia absolwentów względem bezrobocia 

w powiecie jest negatywnym indykatorem RP (RP→P1_34) 

Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 3.3. 
Czas poszukiwania zatrudnienia na umowę o pracę jest negatywnym 

indykatorem RP (RP→P1_19) 

Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny, znak 

negatywny (-) 
potwierdzona 

H 4.1. 

Koszty działalności dydaktycznej silnie i pozytywnie korelują ze 

względnym wskaźnikiem średniego wynagrodzenia absolwentów 

względem powiatu (εP1_164 ↔ εCD_S) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny , znak 

pozytywny (+) 
potwierdzona 

H 4.2. 

Koszty działalności dydaktycznej silnie i pozytywnie korelują z różnicą 

między średnim wynagrodzeniem absolwentów a średnim 

wynagrodzeniem w odpowiadającej sekcji PKD (εDS ↔ εCD_S) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

odrzucona 

(mała wartość 

<0,15) 

 

 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. Oczekiwany wynik to istotność i znak, skrót „nd.” oznacza „nie dotyczy”. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 4.2.  Analiza sprawności na poziomie typu uczelni  

 

 Na kolejnych etapach analizy statystycznej  poszczególne modele CFA nie będą 

przedstawiane oddzielnie ze względu na zbyt dużą liczbę wykresów. Analogicznie tabele również 

zostaną przedstawione w sposób uproszczony. Wszystkie uzyskane modele osiągnęły bardzo 

dobre poziomy parametrów dobroci, co umożliwiło wykonanie wspólnego modelu zawierającego 

obie zmienne nieobserwowalne (ang. latent variables). Jednocześnie na tym etapie ograniczono 

szczegółowość interpretacji modelów, która zostanie przedstawiona zbiorczo w rozdziale 4.5., 

uwzględniając wszystkie ładunki czynnikowe i ich zależności wraz z wynikami parametrów 

i weryfikacją hipotez. 

 

 4.2.1. Typ uczelni – uniwersytety  

 

 W analizowanym zbiorze danych przeważała liczba obserwacji uzyskanych 

z uniwersytetów (n=1 477). W badanej grupie znalazły się 83 dyscypliny, wśród których trudno 

wyróżnić dominującą zbiorowość. W przypadku obszarów nauki największą częstotliwością 

występowania wykazały się społeczne (n=541), humanistyczne (n=296), przyrodnicze (n=167), 

techniczne (n=159) oraz rozpatrywane wspólnie rolnicze, leśne i weterynaryjne (n=106). Miary 

dobroci opisujące uzyskany model przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 4.3. Statystyki modelu SEM – uniwersytety – miary dobroci (goodnes-of-fit).   

Testowana miara Wyniki 

 Χ2  Chi2(22)=127,67; p >chi2=0 

TLI 0,925 

CFI 0,954 

RMSEA 0,057 

SRMR 0,044 

CD 0,988 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Diagram modelu kształtuje się zaś następująco: 
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Rysunek 4.4. Model SEM-CFA dla uniwersytetów  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Miary dobroci modelu pozwalają uznać, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. Uwagę może zwrócić niska wartość p>chi2=0, jednak jest ona uzasadniona dużą 

liczebnością badanej próby (n>200) (Kyriazos, 2018). Jednocześnie rozległa baza obserwacji 

pozwoliła na wprowadzenie do modelu aż dziewięciu zmiennych obserwowalnych. 

 Ze wszystkich wyznaczonych ładunków czynnikowych tylko trzy nie osiągnęły 

satysfakcjonującego progu (>0,3), ale ponieważ uzyskały wartość p na poziomie <0,01, 

postanowiono zachować je w modelu. W procesie analizy nie udało się natomiast wykorzystać 

zmiennych opisujących koszty związane z pracą badawczą (CR_R, COR_CAR) czy też relację 

liczby pracowników dydaktycznych do liczby pracowników badawczych. Niemożliwe okazało się 

także uzyskanie istotnego ładunku czynnikowego przy zmiennej opisującej stosunek liczby 

studentów do liczby absolwentów.  

 W przypadku zmiennej latentnej RP opisującej sytuację absolwenta na rynku pracy 

najmniejszy ładunek czynnikowy przypisany został wskaźnikowi przedstawiającemu względne 

bezrobocie absolwentów względem bezrobocia w powiecie pomimo ich istotnej zależności. 

Największą wartość ładunku czynnikowego można z kolei odnaleźć przy zmiennej P1_164 

opisującej względne średnie wynagrodzenie absolwentów w porównaniu do powiatu, w którym 

znaleźli zatrudnienie (-0,96). Wraz z czynnikiem D_S odnoszącym się do różnicy pomiędzy 
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średnim wynagrodzeniem absolwentów a wynagrodzeniem w danej sekcji PKD oraz wskaźnikiem 

P1_19, czyli miarą opisującą czas na znalezienie pracy w powiecie, w dominujący sposób składa 

się ona na uzyskaną zmienną latentną.  

  

Tabela 4.4. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja Oczekiwany 

wynik) 

Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) odrzucona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.1. RP→DS & RP→ 

P1_164 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny negatywny (-) odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednie mierniki przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny indykator 

uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dla wyznacznika potencjału uczelni największy ładunek czynnikowy wskazuje na dominujący 

wpływ liczby studentów na etat dydaktyczny (-0,76). Kolejne istotne zmienne to w tym przypadku 

koszty działalności dydaktycznej na studenta (0,38), struktura zatrudnienia według stopni 

naukowych (0,44) oraz parametr D_S (0,33). Ujęta w modelu liczba punktów z publikacji w 
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przeliczeniu na pracownika badawczego również posiada niewielkie, choć zauważalne 

przełożenie na tworzenie zmiennej latentnej.  

 W modelu wykazano silną i pozytywną korelację pomiędzy zmiennymi latentnymi, jednak 

do tych wniosków należy  podchodzić ostrożnie, zwracając uwagę na znaki ładunków 

czynnikowych poszczególnych zmiennych obserwowalnych. Obserwacja kierunków (zwrotów) 

wskazuje na bardzo skomplikowane zależności, które zostaną przeanalizowane zbiorczo dla 

wszystkich modeli w podrozdziale 4.5. W analizowanym przypadku można dostrzec istotną 

i pozytywną korelację pomiędzy wartościami P1_164 oraz CD_S, co wskazuje na istotny wpływ 

udziału kosztów działalności dydaktycznych na późniejszy sukces absolwenta na rynku pracy. W 

przypadku relacji miernika CD_S z parametrem D_S, czyli różnicą wynagrodzenia absolwenta 

względem średniego wynagrodzenia w sekcji PKD na dane województwo, korelacja ta była już 

znacznie słabsza, choć nadal istotna statystycznie (p<0,01). Pomiędzy pozostałymi zmiennymi 

obserwowanymi nie udało się uzyskać istotnej i znaczącej korelacji. 

 W modelu znaki wszystkich ładunków i parametrów uległy odwróceniu, stąd właściwy 

sposób interpretacji wymaga przekształcenia ich na przeciwne. W tabeli 4.4 ujęto zbiorcze 

zestawienie badanych w pracy hipotez: 

 

4.2.2. Typ uczelni – politechniki 

 

 W analizowanym zbiorze danych liczba obserwacji uzyskanych z politechnik była trzy 

razy mniejsza niż w przypadku uniwersytetów (n=512). W badanej grupie obserwacji znalazły się 

34 dyscypliny, wśród których najczęściej występowały: budowa i eksploatacja maszyn (n=54), 

informatyka (n=41) oraz automatyka i robotyka (n=40). W przypadku obszarów nauk największą 

częstotliwością wykazały się techniczne (n=423), społeczne (n=44) i ścisłe (n=34). Miary dobroci 

opisujące uzyskany przedstawiono w tabeli 4.5. 

Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji, nawet pomimo niskiej wartości p>chi2=0,001 wskazującej na dużą liczebność próby 

(Kyriazos, 2018). Dzięki znacznej puli danych wprowadzono do modelu aż osiem zmiennych 

obserwowalnych. 
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Tabela 4.5. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 Chi2(17)=36,79; p >chi2=0,001 

TLI 0,949 

CFI 0,974 

RMSEA 0,056 

SRMR 0,047 

CD 0,971 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Diagram modelu przedstawiono na rysunku 4.5. 

 

 

Rysunek 4.5. Model SEM-CFA dla politechnik  

Legenda: wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1; Zmienne 

zgodnie z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Zaobserwować można, że tylko dwa z dziewięciu otrzymanych ładunków czynnikowych 

przypisanych do odpowiednich zmiennych latentnych nie uzyskały satysfakcjonującego poziomu 

(>0,3), jednocześnie najczęściej wykazując dużą istotność statystyczną (p<0,01). Pozwoliło to na 

zachowanie ich w modelu oraz dalszą analizę. Nie udało się z kolei wykorzystać zmiennych 

opisujących stosunek liczby studentów do absolwentów czy relację liczby dydaktyków do 

pracowników badawczych. Brak możliwości uzyskania poprawnego modelu uwzględniającego te 
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zmienne wskazuje na skomplikowany charakter relacji i dużą heterogeniczność próby. Istotną 

różnicą w stosunku do modelu dla uniwersytetów jest w tym przypadku brak korelacji pomiędzy 

CD_S a P1_164, a tym samym brak możliwości utworzenia poprawnego numerycznie modelu 

przy tak znacznym zróżnicowaniu danych. Utworzone modele równoważne o gorszych 

parametrach dobroci potwierdziły stwierdzoną poprzednio pozytywną silną korelację tych 

zmiennych, natomiast pomiędzy zmiennymi PH_A i S_N stwierdzono brak korelacji. 

 Podobnie jak w przypadku uniwersytetów najmniejszy ładunek czynnikowy dla zmiennej 

latentnej opisującej sytuację absolwenta na rynku pracy przypisany został do wskaźnika 

przedstawiającego względne bezrobocie absolwentów względem bezrobocia w powiecie, jednak 

jego wartość jest w tym wypadku większa i wynosi 0.2. Pomimo p<0,01 miara ta nadal nie buduje 

zatem w znaczny sposób zmiennej latentnej RP. 

 Największą wartość ładunku czynnikowego można odnaleźć ponownie przy zmiennej 

P1_164 opisującej względne średnie wynagrodzenie absolwentów w porównaniu do powiatu, w 

którym znaleźli zatrudnienie (-0,94). Analogicznie do poprzedniego modelu przypisany tu ładunek 

czynnikowy wraz z ładunkiem D_S odnoszącym się do różnicy pomiędzy średnim 

wynagrodzeniem absolwentów a wynagrodzeniem w danej sekcji PKD oraz P1_19, czyli miarą 

opisującą czas na znalezienie pracy w powiecie, w dominujący sposób składa się na utworzoną 

zmienną latentną. 

 W przypadku politechnik największy ładunek czynnikowy dla potencjału uczelni wskazuje 

na zdecydowany wpływ struktury zatrudnienia dydaktyków według stopni naukowych (PH_A 

z wartością 0,66). Do kolejnych istotnych mierników należą:  stosunek liczby studentów do etatów 

dydaktycznych (-0,5), liczba punktów z publikacji z listy A na pracownika badawczego (0,47) 

oraz koszty działalności dydaktycznej na studenta (0,47). Jednocześnie zaobserwować można 

słaby, ale istotny statystycznie wpływ parametru D_S (0,11).  

 W modelu nie występuje istotna statystycznie korelacja pomiędzy zmiennymi latentnymi 

pomimo występowania związków między poszczególnymi zmiennymi obserwowalnymi. 

Wymaga to ponownie wyjątkowo ostrożnej analizy, ponieważ obserwowana istotna i negatywna 

korelacja zmiennej dotyczącej wynagrodzeń w odniesieniu do sekcji PKD i kosztów działalności 

dydaktycznej, choć nieintuicyjna, wskazuje na skomplikowany charakter ogólnych powiązań 

systemu kształcenia wyższego z rynkiem pracy. Zostaną one przeanalizowane i zinterpretowane 
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Tabela 4.6. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja 
Oczekiwany 

wynik (znak) 
Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Nieistotny (-/+) odrzucona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak 

negatywny (-) 

Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Istotny negatywny (-) odrzucona 

H 5.1. Liczba realizowanych projektów podzielona przez liczbę 

kierunków jest indykatorem PU na kierunkach ścisłych i 

technicznych (PU→PJ_F) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Nie występuje odrzucona 

H 5.2. Koszty działalności badawczej w przeliczeniu na 

pracownika badawczego są indykatorem PU na kierunkach 

ścisłych i technicznych (PU→CR_R) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Nie występuje odrzucona 

H 5.3. Udział środków finansowych przeznaczonych na badania 

z przychodów własnych podzielony przez ogólna liczbę 

środków na badania jest indykatorem PU na kierunkach 

ścisłych i technicznych (PU→COR_CAR) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Nie występuje odrzucona 

H 5.4. Koszt prowadzenia działalności badawczej w przeliczeniu 

na punkt z publikacji jest indykatorem PU na kierunkach 

ścisłych i technicznych (PU→CR_PP) 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 

Nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 6.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednie mierniki przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny indykator 

uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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zbiorczo dla wszystkich modeli w podrozdziale 4.5. Pomiędzy pozostałymi zmiennymi 

obserwowanymi nie udało się uzyskać istotnej i znaczącej korelacji. 

 W modelu znaki wszystkich ładunków i parametrów uległy odwróceniu, stąd właściwy 

sposób interpretacji wymaga przekształcenia ich na przeciwne. W tabeli 4.6. ujęto zbiorcze 

zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

 4.3. Analiza sprawności na poziomie obszarów nauki 

 

 W związku z ograniczoną liczebnością poszczególnych prób przeprowadzono analizę 

modelów dotyczącą następujących obszarów nauk: humanistycznych (n=305), przyrodniczych 

(n=182) i technicznych (n=621). W procesie analizy statystycznej nie udało się natomiast uzyskać 

poprawnych i istotnych statystycznie modeli dla obszaru nauk społecznych, ścisłych oraz 

medycznych, co mogło być uwarunkowane małą liczbą obserwacji i dużym zróżnicowaniem 

pomiędzy poszczególnymi uczelniami i dyscyplinami. Przykład stanowią tu zwłaszcza nauki 

społeczne, dla których przy względnie dużej liczbie obserwacji (n=724) w analizowanej próbce 

znajdują się jednocześnie absolwenci pedagogiki, prawnicy czy księgowi. Ich sytuacja na rynku 

pracy oraz sama specyfika zawodu są od siebie bardzo odległe, a to generuje skrajne różnice 

w podejściu do struktury zatrudnienia kadry, kształcenia oraz współczynników kosztochłonności. 

Z kolei w przypadku obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu ze względu na małą liczbę 

obserwacji zdecydowano się wyizolować dyscypliny medycyny i stomatologii oraz ująć je 

w osobnym, zawężonym zestawieniu omówionym w rozdziale 4.4.  

 

 4.3.1. Obszar nauk humanistycznych 

 

 Model dla obszaru nauk humanistycznych objął 244 obserwacje i skupił w sobie głównie 

dziedzinę nauk humanistycznych. Dominujące w zbiorze dyscypliny to: językoznawstwo (n=52), 

historia (n=49), literaturoznawstwo (n=39) i kulturoznawstwo (n=38), przy czym większość 

stanowiły dane dotyczące absolwentów uniwersytetów i ich uczelni (n=235). 

 Miary dobroci opisujące uzyskany model przytoczono w tabeli 4.7. 
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Tabela 4.7. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

 Χ2  chi2(2)=11,35; p >chi2=0,331 

TLI 0,991 

CFI 0,996 

RMSEA 0,024 

SRMR 0,034 

CD 0,996 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Diagram modelu kształtuje się natomiast następująco: 

 

 

Rysunek 4.6. Model SEM-CFA dla dla obszaru nauk humanistycznych 

Legenda: Błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami oznaczono poziom istotności 

statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; Zmienne zgodne z oznaczeniami z 

poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. W procesie analizy uwzględniono wpływ zmiennej opisującej względne bezrobocie 

względem powiatu, jednak okazała się ona jednocześnie znikoma i statystycznie nieistotna 

(p=0,96), w związku z czym została usunięta z modelu. Podobnie pominięto tu parametry 
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dotyczące relacji liczby studentów do nauczycieli akademickich oraz relacji liczby dydaktyków 

do pracowników badawczych, a także poziomu prac badawczych w odniesieniu do ich kosztów. 

Korelacja pomiędzy zmiennymi latentnymi jest w tym przypadku bliska zeru (p=0,68), co 

odzwierciedla brak zależności pomiędzy potencjałem uczelni a rynkiem pracy. Widać natomiast 

silną pozytywną korelację pomiędzy kosztami działalności dydaktycznej a względnym 

wynagrodzeniem w powiecie jako wyraz zróżnicowania zarówno zarobków względem kierunków 

kształcenia, jak i współczynników kosztochłonności w odniesieniu do odpowiednich dyscyplin. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na silne ładunki czynnikowe, z których aż sześć przekracza 

wartość 3. Wskazują one między innymi na pozytywny wpływ struktury zatrudnienia na potencjał 

uczelni, co ciekawi tym bardziej, że w modelu został wyeliminowany stosowny parametr ze 

względu na jego niski efekt i brak istotności statystycznej. Pojawia się też tutaj interesująca 

 

Tabela 4.8. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja Oczekiwany wynik (znak) Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Nieistotny (+/-) odrzucona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Nieistotny (+/-) odrzucona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak negatywny (-) Nie występuje odrzucona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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pozytywna korelacja tego miernika ze znacznikim D_S opisującym różnicę w wynagrodzeniach, 

która mimo niewielkiej siły dowodzi lepszej finansowej sytuacji absolwentów prowadzonych 

przez kadrę składającą się w większym stopniu z profesorów lub doktorów habilitowanych. 

Występujący przy zmiennej latentnej potencjału uczelni parametr D_S niestety nie wykazuje dla 

tego obszaru nauki silnego ładunku czynnikowego, a wręcz odwrotnie – jest on bliski zeru. 

W tabeli 4.8. ujęto zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

 4.3.2. Obszar nauk przyrodniczych 

 

 Model dla obszaru nauk przyrodniczych objął 182 obserwacje oraz skupił w sobie 

dziedzinę nauk biologicznych i nauk o ziemi. Dominujące w zbiorze dyscypliny to: geografia 

(n=55), biologia (n=47), biotechnologia (n=35) i ochrona środowiska (n=23), przy czym 

większość stanowiły dane dotyczące absolwentów uniwersytetów i ich uczelni (n=167). 

 Miary dobroci uzyskanego modelu okazały się następujące: 

 

Tabela 4.9. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(2)=1,637; p >chi2=0,315 

TLI 1,104 

CFI 1 

RMSEA 0 

SRMR 0,019 

CD 0,902 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. Diagram modelu przedstawiono na rysunku 4.7. W procesie jego przygotowania 

przeanalizowano znaczenie zmiennej opisującej względne bezrobocie względem powiatu, jednak 

jej wpływ okazał się jednocześnie znikomy i statystycznie nieistotny, w związku z czym została 

usunięta z modelu. Nie wystąpiła również korelacja pomiędzy zmiennymi latentnymi, choć 

jednocześnie wszystkie ładunki czynnikowe osiągnęły satysfakcjonujące wartości (>0,3). 

Zaskakujące jest przy tym, że w modelu opisującym zależności w obszarze nauk przyrodniczych 
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największy ładunek czynnikowy dotyczy stosunku liczby nauczycieli dydaktycznych do 

pracowników badawczych. 

  

 

 

Rysunek 4.7. Model SEM-CFA dla obszaru nauk przyrodniczych  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 Ten sam parametr określony jest silną negatywną korelacją z badanym wynagrodzeniem 

względem powiatu, a co za tym idzie – wpływa na wyższe zarobki absolwentów tych uczelni, na 

których wśród kadry dominują pracownicy badawczy. Jednocześnie bardzo mocny ładunek 

wskazuje na istotny wpływ potencjału uczelni na wynagrodzenie absolwentów w porównaniu do 

danej sekcji PKD.  

 Choć nie stwierdzono korelacji pomiędzy kosztami działalności dydaktycznej a 

parametrami rynku pracy, w modelu silnie zaznaczono wpływ tej zmiennej, wskazując tym samym 

na wzrost potencjału uczelni w kontekście wynagrodzeń przy jej minimalizacji. Ten sam znak i 

kierunek zachowuje także parametr określający strukturę zatrudnienia pracowników 

dydaktycznych, sugerując względny pozytywny wpływ większego udziału pracowników ze 

stopniem naukowym powyżej doktora nauk. Zaskakująca jest silna pozytywna korelacja pomiędzy 

zmiennymi określającymi skład kadry oraz koszty działalności dydaktycznej, których ładunki 

czynnikowe mają przeciwne znaki. Wskazuje to na skomplikowaną relację związaną być może z 
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poziomem wynagrodzeń dydaktyków, a zarazem ich kwalifikacjami oraz problemem 

optymalizacji kosztów. W tabeli 4.10. ujęto zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

Tabela 4.10. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów. 

Numer Relacja 
Oczekiwany 

wynik (znak) 
Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Niestotny (+/-) odrzucona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.1. 
RP→DS & RP→ 

P1_164 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 
Istotny, znak 

negaywny (-) 
Nie występuje potwierdzona 

H 3.3. RP→P1_19 
Istotny, znak 

negaywny (-) 
Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Nie występuje Odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.3.3. Obszar nauk technicznych 

 

 Model dla obszaru nauk technicznych objął 621 obserwacji oraz skupił w sobie dziedzinę 

nauk technicznych. Zbiór ten zawiera w sobie 20 dyscyplin, z czego dominują: budowa i 
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eksploatacja maszyn (n=80), informatyka (n=79), inżynieria środowiska (n=58), automatyka i 

robotyka (n=47), inżynieria materiałowa (n=46) oraz budownictwo (n=44). 

Większość zbioru stanowiły dane dotyczące absolwentów politechnik i ich uczelni (n=403), 

następnie uniwersytetów (n=126) oraz akademii (n=92). Miary dobroci dla uzyskanego modelu 

określono w tabeli 4.11. 

 

Tabela 4.11. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(2)=47,58; p >chi2=0 

TLI 0,907 

CFI 0,975 

RMSEA 0,083 

SRMR 0,05 

CD 0,989 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Diagram tego modelu wygląda zaś następująco: 

 

 

Rysunek 4.8. Model SEM-CFA dla obszaru nauk technicznych  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Tabela 4.12. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja 
Oczekiwany wynik 

(znak) 
Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.1. 
RP→DS & RP→ 

P1_164 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 
Istotny, znak 

negatywny (-) 
Nie występuje odrzucona 

H 3.3. RP→P1_19 
Istotny, znak 

negatywny (-) 
Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny negatywny (-) odrzucona 

H 5.1. PU→PJ_F 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Nie występuje odrzucona 

H 5.2. PU→CR_R 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 5.3. PU→CAR_CAR 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 5.4. PU→CR_PP 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 6.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. W procesie jego przygotowania przeanalizowano wpływ zmiennej opisującej 

względne bezrobocie względem powiatu, jednak z racji jej znikomego wpływu i statystycznej 

nieistotności została ona pominięta. W uzyskanym modelu można natomiast zaobserwować 

istotną pozytywną korelację pomiędzy zmiennymi latentnymi, przy czym decydujące znaczenie 

ma ona w przypadku stosunku wynagrodzenia absolwentów do wynagrodzenia w sekcji PKD. 

Ładunki czynnikowe, które dla większości obserwowanych zmiennych przyjmują wartości 

znacznie powyżej 0,3, w tym wypadku kształtują się na poziomie -0,2. Wszystkie te parametry 

uzyskały jednocześnie istotność statystyczną p=0. Ujemny znak ładunku czynnikowego D_S 

wskazuje natomiast na skomplikowaną relację wynagrodzeń absolwentów do rynku pracy 

w ramach sekcji PKD i względem średniego wynagrodzenia ogółem w powiecie. Silny wpływ na 

potencjał uczelni mają tutaj koszty działalności dydaktycznej, ale też zmienne powiązane 

z czynnikiem badawczym, wśród których dominuje udział środków na badania pochodzących 

z własnych przychodów (COR_CAR) oraz koszty prowadzenia działalności badawczej 

w przeliczenia na pracownika. Zmienna CR_R jest w tym ujęciu pozytywnie skorelowana 

z obserwowanym względnym wynagrodzeniem absolwenta do sytuacji w powiecie, a ujemnie do 

jego wynagrodzenia w odpowiedniej sekcji PKD. Wynik ten wydaje się nieintuicyjny i sugeruje 

złożoność powiązań między badaniami prowadzonymi przez uczelnię a sytuacją absolwentów na 

rynku pracy. Spójny z tym rezultatem byłby także ujemny znak stosunku liczby dydaktyków do 

badaczy wskazujący na wzrost potencjału uczelni wraz ze wzrostem liczby pracowników 

badawczych (ładunek czynnikowy na poziomie z wartością niemal -0.3). W tabeli 4.12 ujęto 

zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

4.4 Analiza sprawności na poziomie wybranych dyscyplin 

 

 Pomimo ograniczenia liczby dyscyplin do obszarów nauk według klasyfikacji 

obowiązującej do 2018 roku uzyskane modele ujawniają skomplikowaną strukturę relacji 

zmiennych latentnych. Uwzględniając powyższe, zdecydowano się przeprowadzić analizę na 

mniejszych zbiorach danych, zawężając je do konkretnych dyscyplin nauki oraz grupując je pod 

kątem dziedzin, zbliżonych do siebie programów kształcenia, a ostatecznie liczebności grup 

dyscyplin. 
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4.4.1 Grupa dyscyplin ekonomicznych 

 

 Pierwsza grupa dyscyplin objęła ogółem 253 obserwacje. Znalazły się w niej między 

innymi nauki o zarządzaniu (n=112), ekonomia (n=107), finanse (n=27) i towaroznawstwo (n=7), 

przypisane jednocześnie do dziedziny nauk ekonomicznych. Dominowały dane pozyskane z 

kierunków kształcenia prowadzonych przez uniwersytety (n=191). Uzyskane miary dobroci 

przedstawiono w tabeli 4.13. 

 

Tabela 4.13. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(2)=11,65; p >chi2=0,234 

TLI 0,976 

CFI 0,99 

RMSEA 0,034 

SRMR 0,035 

CD 0,936 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. W procesie jego przygotowania przeanalizowano wpływ zmiennej opisującej 

względne bezrobocie względem powiatu, który okazał się jednak znikomy i statystycznie 

nieistotny, w związku z czym został usunięty z finalnego wyniku.  

Diagram modelu przedstawiono na rysunku 4.9. W przedstawionym modelu można 

zaobserwować istotną i silną pozytywną korelację pomiędzy zmiennymi latentnymi, a wszystkie 

ładunki czynnikowe uzyskały satysfakcjonujące wartości (>0,3) i wyniki istotne statystycznie 

(p<0,01). Uwagę przykuwa fakt, że dla nauk ekonomicznych ładunek czynnikowy opisujący 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem absolwentów a średnimi zarobkami w danej sekcji PKD na 

województwo osiąga najwyższą wartość spośród wszystkich występujących w modelu. 



168 

 

 

Rysunek 4.9. Model SEM-CFA dla grupy dyscyplin ekonomicznych  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 Jednocześnie przy pozytywnej korelacji pomiędzy zmiennymi nieobserwowalnymi 

zmienna D_S ma znak ujemny. Ponownie interesująco kształtuje się korelacja między kosztami 

działalności dydaktycznej a różnicą w relacji wynagrodzeń. Zwiększenie kosztów na studenta 

powoduje w tym przypadku spadek wartości parametru D_S, czyli różnicy pomiędzy średnim 

wynagrodzeniem absolwentów a średnią w danej sekcji PKD w województwie, przy jednoczesnej 

pozytywnej korelacji z względnym wynagrodzeniem w powiecie ogółem. W tabeli 4.14. ujęto 

zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

4.4.2 Grupa dyscyplin: informatyka, matematyka i telekomunikacja 

 

 Kolejna grupa dyscyplin objęła ogółem 155 obserwacji oraz dyscypliny takie jak 

informatyka (n=87), matematyka (n=60) i telekomunikacja (n=8). Przypisane były one do 

kierunków kształcenia występujących zarówno na uniwersytetach (n=77) – z czego ponad połowę 

stanowiła matematyka (n=40) – politechnikach (n=64) – gdzie dominowała informatyka z n=41 – 

oraz akademiach (n=12), w przypadku których dominowała informatyka z n=8. 
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Tabela 4.14. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja Oczekiwany wynik (znak) Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak negatywny (-) Nie występuje odrzucona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  Istotny, znak pozytywny (+) Istotny negatywny (-) odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy  5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Miary dobroci w dla grup dyscyplin informatyka, matematyka i telekomunikacja zostały 

przedstawione tabeli 4.15. 

 

Tabela 4.15. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(15)=16.21; p >chi2=0,368 

TLI 0,995 

CFI 0,997 

RMSEA 0,023 

SRMR 0,04 

CD 0,933 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Odpowiedni diagram uzyskał natomiast postać: 
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Rysunek 4.10. Model SEM-CFA dla grupy dyscyplin: informatyka, matematyka i 

telekomunikacja  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodni z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. W procesie jego tworzenia pominięto natomiast wiele zmiennych. Miara opisująca 

strukturę zatrudnienia dydaktyków ze względu na stopień naukowy (PH_A) została usunięta ze 

względu na niski ładunek czynnikowy oraz zbyt wysoką wartość parametru p, przez którą nie 

mogła ona stanowić czynnika budującego zmienną PU. Wartości bliskie zeru przyjmowały 

parametry opisujące korelację PH_A ↔ P1_34 i CD_S ↔ P1_164, które z tego powodu również 

musiały zostać potraktowane jako nieistotne. Podobnie nie zaobserwowano wpływu na 

kształtowanie zmiennej latentnej PU obserwowanych miar względnych związanych ze 

studentami, czyli liczby studentów na etat dydaktyczny S_N oraz stosunku liczba studentów do 

absolwentów S_G. 

 W procesie przygotowania modelu, w przeciwieństwie do poprzednich, ujęto z 

powodzeniem wpływ zmiennej obserwowanej opisującej ryzyko bezrobocia oraz względne 

bezrobocie absolwentów względem poziomu bezrobocia w powiecie, które są ze sobą pozytywnie 

skorelowane. W uzyskanych wynikach można zaobserwować istotną i silną pozytywną korelację 
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między zmiennymi latentnymi. Wszystkie ładunki czynnikowe osiągnęły satysfakcjonujące 

wartości (>3) i wyniki istotne statystycznie (p<0,01), z wyjątkiem parametru D_S, który ze 

względu na istotę analizy został ujęty w modelu, ale posiadał ładunek czynnikowy bliski zeru przy 

parametrze p przekraczającym dopuszczalne normy. Stanowi to przeciwieństwo względem 

modelu dla dyscyplin ekonomicznych, gdzie czynnik ten najsilniej oddziaływał na zmienną 

latentną.  

 

Tabela 4.16. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego wynagrodzenie.  

Numer Relacja Oczekiwany wynik (znak) Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Nieistotny (+/-) odrzucona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak negatywny (-) Nie występuje odrzucona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak negatywny (-) Istotny ujemny (+) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 5.1. PU→PJ_F Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 5.2. PU→CR_R Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 5.3. PU→CAR_CAR Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 5.4. PU→CR_PP Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 6.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Wskaźnikiem o największym ładunku czynnikowym budującym zmienną latentną RP jest 

tu, podobnie jak w poprzednich modelach, P1_164 z wartością 0,8, a kolejnym – ładunek 

czynnikowy dla D_S (0,6). Zmienne opisujące parametry związane z bezrobociem osiągnęły 
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poziom bliski -0,5. W tym przypadku nie występuje natomiast istotna korelacja pomiędzy 

kosztami działalności dydaktycznej a innymi zmiennymi, nawet w obliczu stosunkowo silnego 

ładunku czynnikowego. Zmienna latentna została z kolei opisana przez trzy parametry związane 

stricte z pracami rozwojowymi i badaniami, w tym udział środków na badania z przychodów 

własnych do środków ogółem, wysokość wcześniej wymienionych środków w przeliczeniu na 

punkt z publikacji oraz liczbę projektów na kierunek. Każdy z ładunków czynnikowych posiada 

przy tym dodatni znak oraz wysoki poziom istotności (p=0), a zarazem widać istotną pozytywną 

korelację pomiędzy udziałem środków na badania z przychodów własnych do środków ogółem a 

różnicą wynagrodzeń absolwentów względem danej sekcji PKD. Zaobserwować można również 

pozytywną istotną korelację pomiędzy liczbą realizowanych projektów w przeliczeniu na liczbę 

kierunków do wynagrodzenia absolwentów względem średniego w powiecie. W tabeli 4.16. ujęto 

zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

4.4.3 Grupa dyscyplin mechaniczno-technicznych 

 

 Grupa dyscyplin zogniskowana wokół technicznych aspektów budowy maszyn objęła 

ogółem 120 obserwacji. Znalazły się w niej między innymi budowa i eksploatacja maszyn (n=90) 

oraz mechanika (n=30), a przypisane do niej kierunki kształcenia występowały zarówno na 

politechnikach (n=76) – z czego większość stanowiła budowa i eksploatacja maszyn (n=58) – 

uniwersytetach (n=27), gdzie dominowała z n=22, jak i akademiach (n=17) z n=10. Miary dobroci 

dla uzyskanego w ten sposób modelu prezentują się następująco: 

 

Tabela 4.17. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(11)=13,17; p >chi2=0,282 

TLI 0,983 

CFI 0,991 

RMSEA 0,041 

SRMR 0,052 

CD 0,992 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Sporządzony diagram przedstawiono na rysunku 4.11. 

 

 

Rysunek 4.11. Model SEM-CFA dla dyscyplin: mechanika oraz eksploatacja i budowa 

maszyn  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. W procesie jego tworzenia pominięto z kolei wiele zmiennych. Analogicznie do 

poprzedniego przypadku miara opisująca strukturę zatrudnienia dydaktyków ze względu na 

stopień naukowy (PH_A) musiała zostać pominięta, ponieważ jej ładunek czynnikowy był bardzo 

niski i posiadał zbyt wysoką wartość parametru p, by stanowić czynnik budujący zmienną PU. 

Podobna sytuacja dotyczyła parametru S_N, czyli liczby studentów przypadającej na etat 

dydaktyczny. Z kolei korelacje PH_A ↔ P1_34, CD_S ↔ P1_164 i CD_S ↔ D_S, które przyjęły 

wartości bliskie zeru, okazały się nieistotne dla utworzenia modelu.  

 W procesie analizy ponownie ujęto – choć z nieco mniejszym powodzeniem – wpływ 

zmiennej obserwowanej opisującej względne bezrobocie absolwentów względem poziomu 

bezrobocia w powiecie. Pomimo jej pozytywnego znaku w przedstawionym modelu nie można 

niestety zaobserwować istotnej i silnej korelacji pomiędzy zmiennymi latentnymi. Wszystkie 

ładunki czynnikowe uzyskały natomiast satysfakcjonujące wartości (>0,3) i wyniki istotne 

statystycznie (p<0,01), za wyjątkiem parametru P1_34, który ostatecznie nie został ujęty w 
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rezultatach ze względu na stosunkowo duży ładunek czynnikowy i utrzymanie wysokiej istotności 

statystycznej na poziomie p<0,05.  

  

Tabela 4.18. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja Oczekiwany wynik (znak) Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Nieistotny (+/-) odrzucona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Nie występuje odrzucona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 5.1. PU→PJ_F Istotny, znak pozytywny (+) Istotny negatywny (-) odrzucona 

H 5.2. PU→CR_R Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 5.3. PU→COR_CAR Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

H 5.4. PU→CR_PP Istotny, znak pozytywny (+) Nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 6.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnienim 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Głównym wskaźnikiem o największym ładunku czynnikowym budującym zmienną latentną RP 

okazał się ponownie P1_164 z wartością 0,98, a na kolejnej pozycji znalazły się wskaźniki dla 

P1_19 (-0,74) i D_S (0,55). W przypadku zmiennej nieobserwowalnej PU zauważyć tu można 

istotny negatywny ładunek czynnikowy powiązany z kosztami działalności dydaktycznej na 

studenta, a także liczbą projektów realizowanych na kierunku. Obie te zależności opisane są 

istotnym parametrem p=0. Z kolei pozytywny znak ładunków czynnikowych przypisany został 
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zmiennym dotyczącym wynagrodzenia (D_S) oraz liczby punktów z publikacji z listy A na 

pracownika. Jednocześnie pomiędzy tymi zmiennymi nie występuje korelacja, ponieważ próby 

wyprowadzenia tej wartości wskazywały wynik bliski zeru oraz poziom p znaczenie powyżej 

dopuszczalnych wartości. Co istotne, dla badanej grupy dyscyplin nie występowała żadna 

zależność pomiędzy zmiennymi obserwowalnymi dla PU. W tabeli 4.18 ujęto zbiorcze 

zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

4.4.4 Grupa dyscyplin: medycyna i stomatologia 

 

Grupa dyscyplin medycznych była reprezentowana najmniej licznie i objęła ogółem 87 

obserwacji z obszarów takich jak medycyna (n=72) i stomatologia (n=15). Wybrane dyscypliny 

przypisane były do kierunków kształcenia występujących w zdecydowanej większości na 

uniwersytetach (n=84), pozostałe obserwacje pochodziły zaś z akademii i dyscypliny medycyna 

(n=3). Miary dobroci w uzyskanym modelu kształtowały się następująco: 

 

Tabela 4.19. Statystyki modelu SEM - miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 chi2(15)=14.67; p >chi2=0,476 

TLI 1,002 

CFI 1 

RMSEA 0 

SRMR 0,063 

CD 0,998 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Odpowiadający modelowi diagram przedstawiono na rysunku 4.12. Miary dobroci modelu 

pozwalają na uznanie, że został on dość dobrze dopasowany do obserwacji, choć obarczony jest 

jednocześnie przekraczającym normę parametrem SRMR (0,063). Aż dwa ładunki czynnikowe 

uzyskały w tym przypadku wartość p niespełniającą progu <0,1, jednak zdecydowano się 

zachować je w modelu ze względu na założenia analizy, zwłaszcza że ogólna liczba obserwacji 

jest stosunkowo mała. Podobnie jak w przypadku większości modeli zmienne opisujące stosunek 
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liczby studentów do absolwentów (S_G), a także ich liczbę na etat dydaktyczny (S_T), nie 

uzyskały wystarczającego poziomu istotności ani wartości ładunków czynnikowych. 

 

 

Rysunek 4.12. Model SEM-CFA dla dyscyplin: medycyna i stomatologia 

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne.  

   

 W uzyskanym modelu dla trzech z ośmiu wykorzystanych zmiennych ładunki czynnikowe 

nie osiągnęły progowej wartości (0,3). Najmniejszy wynik związany jest tu ze zmienną D_S, 

wskazując na brak jej udziału w tworzeniu zmiennej latentnej opisującej potencjał uczelni, co 

stanowi drugi najgorszy wynik spośród wszystkich przeprowadzonych analiz. Kolejne ładunki 

czynnikowe, które nie przekroczyły progu, osiągnęły wartości >=0,2. Choć główne czynniki 

kształtujące potencjał uczelni są w tym przypadku związane kosztami działalności dydaktycznej 

na studenta oraz działalności badawczej na pracownika badawczego w połączeniu ze strukturą 

zatrudnienia, w modelu nie występuje istotna korelacja zmiennej PH_A z pozostałymi.  

 Wykazano jednocześnie istotną pozytywną korelację pomiędzy kosztami działalności a 

względnym wynagrodzeniem absolwentów oraz liczbą punktów z publikacji w przeliczeniu na 

pracownika naukowego. Ta ostatnia zmienna wykazuje także istotną pozytywną  korelację w 

odniesieniu do kosztów działalności badawczej. Zmienna latentna określająca sytuację absolwenta 

na rynku pracy zdominowana jest przez zmienne obserwowane D_S oraz P1_164 odnoszące się 

do wynagrodzenia, jednak podobnie jak w poprzednim modelu wartość ta w odniesieniu do sekcji 

PKD nie wykazuje korelacji z kosztami działalności dydaktycznej. Silny ujemny ładunek 
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czynnikowy związany z czasem na znalezienie pracy na umowę o pracę informuje z kolei o dużym 

zapotrzebowaniu absolwentów na rynku.  

 

Tabela 4.20. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer Relacja Oczekiwany wynik  Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Nieistotny negatywny (-) odrzucona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Nieistotny (+/-) odrzucona 

H 3.1. RP→DS & RP→ P1_164 Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 3.3. RP→P1_19 Istotny, znak negatywny (-) Istotny negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  Istotny, znak pozytywny (+) nie występuje odrzucona 

H 5.1. PU→PJ_F Istotny, znak pozytywny (+) nie występuje odrzucona 

H 5.2. PU→CR_R Istotny, znak pozytywny (+) Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 5.3. PU→COR_CAR Istotny, znak pozytywny (+) nie występuje odrzucona 

H 5.4. PU→CR_PP Istotny, znak pozytywny (+) nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 6.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pomiędzy zmiennymi latentnymi w omawianym modelu wykazano istotną ujemną 

korelację, co wskazuje na skomplikowany, ale i istotny statystycznie charakter ich relacji. 

Ponownie komplikacja ta wynika chociażby z pozytywnego znaku ładunku czynnikowego 

związanego ze zmienną CD_S, który przy ujemnej korelacji, jak można podejrzewać, działałby 

negatywnie na parametry opisujące wynagrodzenie. W tym wypadku natomiast zaobserwowano 
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korelację pozytywną ze zmienną P1_164. W tabeli 4.20. ujęto zbiorcze zestawienie badanych w 

pracy hipotez. 

 

4.4.5 Grupa dyscyplin pedagogicznych 

 

 W tej grupie ze względu na dużą liczbę obserwacji (n=104) ujęto osobno dyscyplinę 

pedagogika. Przypisana była ona do kierunków kształcenia występujących w zdecydowanej 

większości na uniwersytetach (n=87), pozostałe obserwacje pochodziły natomiast z akademii 

(n=13) oraz politechnik (n=2). Na ich podstawie sformułowano model o następujących miarach 

dobroci: 

 

Tabela 4.21. Statystyki modelu SEM – miary dobroci (goodnes-of-fit). 

Testowana miara Wyniki 

Χ2 Chi2(11)=5,046; p >chi2=0,476 

TLI 1,003 

CFI 1 

RMSEA 0 

SRMR 0,042 

CD 0,997 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Miary dobroci modelu pozwalają na uznanie, że został on bardzo dobrze dopasowany do 

obserwacji. Wpływ na to mógł mieć między innymi brak zróżnicowania ze względu na dyscyplinę 

oraz skupienie większości kierunków kształcenia na jednym typie uczelni, czyli uniwersytetach 

(około 84% obserwacji). Diagram tego modelu przedstawiono na rysunku 4.13. Niemal wszystkie 

ładunki czynnikowe uzyskały tu wartości znacznie przewyższające oczekiwany próg (>0,3). 

Jedyny ładunek o niskiej wartości (0,14) dotyczył wprawdzie istotnego elementu modelu w postaci 

różnicy pomiędzy średnim wynagrodzeniem absolwentów a średnim wynagrodzeniem w 

odpowiedniej sekcji PKD (DS), ale z drugiej strony parametr ten wykazał bardzo wysoki poziom 

istotności (p<0,01). Najniższy wskaźnik w tym zakresie uzyskał z kolei wynik określający 

korelację pomiędzy zmiennymi latentnymi z p=0,354. Jednoczesny ujemny znak i niska wartość 
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parametru korelacji pomiędzy zmiennymi nieobserwowalnymi wskazuje w tym ujęciu na brak 

potwierdzenia hipotezy H 1.  

 

 

Rysunek 4.13. Model SEM-CFA dla dyscypliny pedagogika  

Legenda: Wartości wystandaryzowane; błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami 

oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1; zmienne 

zgodne z oznaczeniami z poprzednich rysunków. 

Źródło: Opracowanie własne. 

   

 Cechą charakterystyczną tego modelu jest bardzo mała liczba korelacji. Pomimo licznych 

prób wyprowadzenia zależności indykatory dla potencjału uczelni praktycznie nie tworzą ze sobą 

powiązań. Jedyną, a do tego ujemną i o wysokim poziomie istotności (p<0,05) korelację można 

zauważyć pomiędzy kosztami działalności dydaktycznej a punktami z publikacji w przeliczeniu 

na pracownika badawczego, które to zmienne charakteryzują się zarazem największymi 

ładunkami czynnikowymi o poziomie powyżej 0,7. Wszystkie ładunki czynnikowe mają tu znak 

dodatni, a zatem wspomniana ujemna korelacja wskazuje na skomplikowany związek między 

rozwojem badawczym a dydaktyką. Świadczy o tym także brak korelacji pomiędzy strukturą 

zatrudnienia, pozyskiwaniem środków przez uczelnie czy średnim wynagrodzeniem absolwentów.  

 Podobnie jak w przypadku większości poprzednich modeli zmienne opisujące stosunek 

liczby studentów do absolwentów (S_G), a także ich liczbę na etat dydaktyczny (S_T), nie 

uzyskały wystarczającego poziomu istotności ani wartości ładunków czynnikowych. Brak istotnej 

relacji pomiędzy zmiennymi latentnymi przy jednoczesnym silnym określeniu ładunków 

czynnikowych wskazuje na brak zależności pomiędzy potencjałem uczelni a sytuacją absolwenta 
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na rynku pracy, co w kontekście sprawności instytucjonalnej rozumianej jako relacja z rynkiem 

pracy oznaczać może jej brak. W tabeli 4.22. ujęto zbiorcze zestawienie badanych w pracy hipotez. 

 

Tabela 4.22. Hipotezy przetestowane przy użyciu SEM wraz z wnioskami, przy założeniu 

pozytywnego znaku ładunku czynnikowego opisującego średnie względne wynagrodzenie 

absolwentów.  

Numer 

hipotezy 
Relacja 

Oczekiwany 

wynik 

(znak) 

Wynik SEM Wniosek 

H 1. PU ↔ RP Istotny, nd. Nieistotny ujemny (-) odrzucona 

H 2.1. PU→CD_S Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.2. PU→S_T Istotny, nd. nie występuje odrzucona 

H 2.3. PU→PP_R Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.4. PU→PH_A Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 2.5. PU→DS Istotny, nd. Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.1. 
RP→DS & RP→ 

P1_164 

Istotny, znak 

pozytywny (+) 
Istotny pozytywny (+) potwierdzona 

H 3.2. RP→P1_34 
Istotny, znak 

negaywny (-) 
Nie występuje odrzucona 

H 3.3. RP→P1_19 
Istotny, znak 

negaywny (-) 
Istnieje negatywny (-) potwierdzona 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
nie występuje odrzucona 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S 
Istotny, znak 

pozytywny (+) 
nie występuje odrzucona 

Uwaga: W zestawieniu pominięto hipotezy 5.-10., które nie odnoszą się bezpośrednio do modelu. Test hipotez 

odbywa się poprzez szacowanie współczynników przypisanych do strzałek w modelu oraz z uwzględnieniem 

odpowiednich mierników przy poziome istotności statystycznej p<=0,1. Dla ładunków czynnikowych za silny 

indykator uznano λ >=0,3. 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

4.5. Weryfikacja współczynników i hipotez w kontekście rynku pracy 

 

Przeprowadzona analiza zakończyła się sporządzeniem jedenastu modeli SEM, które 

pozwoliły na potwierdzenie lub odrzucenie badanych hipotez. W toku badań stwierdzono znaczną 
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heterogeniczność zbioru zarówno ze względu na potencjał uczelni oraz specyfikę kształcenia w 

ramach poszczególnych dyscyplin, jak i sytuację na rynku pracy dla konkretnych zawodów. 

Zebrane wyniki przedstawiono w tabeli 4.23. 

 

Tabela 4.23. Zestawienie wyników testów hipotez na jedenastu modelach 

Numer Relacja potwierdzono odrzucono 

H 1. (PU ↔ RP) Sprawność instytucjonalna kształcenia na poziomie wyższym jest silnie 

skorelowana z sytuacją absolwenta na rynku pracy 
6 5 

H 2.1. Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta są indykatorem PU 11 0 

H 2.2. Liczba studentów dydaktycznych przypadająca na etat dydaktyczny jest indykatorem PU 3 8 

H 2.3. Poziom badań rozumiany jako liczba punktów z publikacji na pracownika badawczego 

jest indykatorem PU 
6 5 

H 2.4. Struktura zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej rozumiana jako stosunek liczby 

profesorów i doktorów habilitowanych do ogólnej liczby pracowników dydaktycznych 

jest indykatorem PU 

8 3 

H 2.5. Średnie wynagrodzenie absolwentów w relacji do średniego wynagrodzenia w sekcji 

PKD odpowiadającej danej dyscyplinie jest indykatorem PU 
8 3 

H 3.1. Wysokość średniego wynagrodzenia absolwentów względem powiatu oraz jej różnica 

do odpowiadającej sekcji PKD są pozytywnymi (+) indykatorami RP 
11 0 

H 3.2. Wskaźnik względnego bezrobocia absolwentów względem bezrobocia w powiecie jest 

negatywnym (-) indykatorem RP 
6 5 

H 3.3. Czas poszukiwania zatrudnienia na umowę o pracę jest negatywnym (-) indykatorem RP 11 0 

H 4.1. εP1_164 ↔ εCD_S  

Koszty działalności dydaktycznej silnie i pozytywnie korelują ze względnym 

wskaźnikiem średniego wynagrodzenia absolwentów względem powiatu 

5 6 

H 4.2. εDS ↔ εCD_S  

Koszty działalności dydaktycznej silnie i pozytywnie korelują z różnicą między średnim 

wynagrodzeniem absolwentów a średnim wynagrodzeniem w odpowiadającej sekcji 

PKD 

0 11 

H 5.1. Liczba realizowanych projektów podzielona przez liczbę kierunków jest pozytywnym 

(+) indykatorem PU na kierunkach ścisłych i technicznych 
1 4 

H 5.2. Koszty działalności badawczej w przeliczeniu na pracownika badawczego są 

pozytywnym (+) indykatorem PU na kierunkach ścisłych i technicznych 
2 3 

H 5.3. Udział środków finansowych przeznaczonych na badania z przychodów własnych 

podzielone przez ogólna liczbę środków na badania są pozytywnym (+) indykatorem PU 

na kierunkach ścisłych i technicznych 

2 3 

H 5.4. Koszt prowadzenia działalności badawczej w przeliczeniu na punkt z publikacji jest 

pozytywnym (+) indykatorem PU na kierunkach ścisłych i technicznych 
1 4 

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Rozkład powyższych wyników pozwala stwierdzić, że pomimo skomplikowanego 

charakteru zagadnienia i dużej heterogeniczności zbioru obserwacji udało się uzasadnić dobór 

większości determinant sprawności instytucjonalnej szkolnictwa wyższego oraz zastosowaną 

metodykę badań sprawności instytucji w relacji do rynku pracy, realizując tym samym cele 

szczegółowe 1.1., 1.2. oraz 1.3. pracy. Wszystkie uzyskane modele osiągnęły miary dobroci 

spełniające stawiane im kryteria, a w przypadku analizy całego zbioru potwierdzono wszystkie 

hipotezy oprócz H 4.2. 

 We wszystkich modelach w bezsprzecznie potwierdzono hipotezy H 2.1., H 3.1. i H 3.3. 

oraz odrzucono H 4.2., a jednocześnie zdecydowanie potwierdzono hipotezy H 2.4. i H 2.5. 

W przypadku hipotez H 2.1., H 2.4. oraz H 2.5. udało się uzasadnić wykorzystanie konkretnych 

zmiennych w tworzeniu zmiennej latentnej potencjału uczelni, potwierdzając w ten sposób 

związek tych zmiennych obserwowanych ze sprawnością instytucjonalną uczelni (niezerowy, 

silny i istotny ładunek czynnikowy).  

 Koszty działalności dydaktycznej (H 2.1.) zostały wskazane przez wielu autorów jako 

miara efektywności powiązana z wynikami działalności szkół wyższych (Brzezicki i Wolszczak-

Derlacz, 2015; Wolszczak-Derlacz, 2019; European Commission/EACEA/Eurydice, 2018; Johnes 

i in., 2009; NIK, 2016, 2020). Co ciekawe, znak indykatora nie musi być w tym przypadku dodatni, 

ponieważ w niektórych sytuacjach lepsza sprawność może wystąpić na uczelniach, na których 

dzięki właściwemu zarządzaniu wydatki są mniejsze.  

 Struktura zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej rozumiana jako stosunek liczby 

profesorów i doktorów habilitowanych do ogólnej liczby pracowników dydaktycznych (H 2.4.) 

również jest wykorzystywana przez wielu autorów, którzy potwierdzają tym samym zasadność 

użycia tego wskaźnika w ocenie sprawności instytucji kształcenia wyższego (Brzezicki 

i Wolszczak-Derlacz, 2015; Newlyn, 2015; Piper, 1994; Loukkola i in., 2020). Jego znak 

ponownie okazuje się natomiast niejednoznaczny i zależy bezpośrednio od konkretnych 

przykładów (obszarów i dyscyplin). W obliczu stale rozwijających się technologii inercja kadry 

dydaktycznej oraz brak badań ze strony osób z dużymi osiągnięciami naukowymi może utrudniać 

rozwój studentów, a z drugiej strony istotną rolę mogą odgrywać także specjaliści z branży 

(rynku), ale bez stopni i tytułów naukowych.  

 W wielu modelach istotnym składnikiem i indykatorem potencjału uczelni okazało się też 

średnie wynagrodzenie absolwentów w relacji do średniego wynagrodzenia w sekcji PKD 
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odpowiadającej danej dyscyplinie (H 2.5.). Relacja tej zmiennej obserwowanej z rynkiem pracy 

(H 3.1.) oraz stosowany w badaniach ELA względny wskaźnik zarobków i średniego czasu 

w miesiącach od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę (H 3.3.) są 

częstymi miernikami jakości i efektywności kształcenia występującymi zarówno w literaturze, jak 

i opracowaniach i procedurach rządowych. Występują one chociażby jako kryterium w ramach 

konkursu Dydaktycznej inicjatywy doskonałości, gdzie wprost opiera się na wynikach 

monitoringu, o których mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 

1669) “Minister prowadzi monitoring karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających 

się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, zwany dalej „monitoringiem”, a które 

obejmują właśnie badania względnego współczynnika bezrobocia czy wskaźnika zarobków oraz 

szczegółowe informacje dotyczące okresu trwania bezrobocia czy kod PKD płatnika składek (ust. 

6). Podobnie powszechnie mierniki te są wykorzystywane w badaniach i analizie naukowej 

w licznych pracach w Polsce: (Bożykowski i in., 2014; Jasiński i in., 2017; Rocki, 2018.; 

Wolszczak-Derlacz, 2019), jak i w Europie w licznych raportach o stanie edukacji na poziomie 

wyższym (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 2020; European Commission. Joint 

Research Centre., 2019; Navracsics, 2019) oraz w licznych publikacjach na świecie, jak chociażby 

(Guerrero i Urbano, 2012; Oreopoulos i in., 2012; Tomlinson, 2008). Potwierdza to jednocześnie 

tezę o odpowiednich znakach wskaźników (pozytywnym dla maksymalizacji wynagrodzenia) 

i minimalizacji czasu poszukiwania pracy (znaku negatywnym dla pozostania w bezrobociu). 

 Dalsza analiza skupi się na wnioskach wynikających z pozostałej części przedstawionej 

powyższej tabeli. Autor chciałby skupić się szczególnie na rozpatrzeniu przypadków, które 

stanowią odstępstwa od sformułowanych reguły lub w których reguły nie zostały zdecydowanie 

określone, a także wspomnieć o pojawiających się w modelach relacjach, które nie zostały 

przewidziane przez hipotezy. Analiza ta pozwoli na porównanie sprawności instytucjonalnej 

uczelni w odniesienie do różnych kierunków studiów i typów uczelni oraz na ocenę sprawności 

instytucjonalnej szkolnictwa wyższego w kontekście pozycji absolwenta na rynku pracy w Polsce 

w świetle badanych hipotez, co jednocześnie stanowi cel główny pracy. 
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 Brak korelacji z rynkiem pracy 

 

 Począwszy od dyscyplin związanych z obszarem nauk społecznych, w procesie budowania 

modeli zauważalny był problem związany z występowaniem w danej grupie kategorii skrajnie od 

siebie odmiennych w kontekście rynku pracy. Mowa tu o różnicach nie tylko w wynagrodzeniu, 

ale też w samej specyfice pracy i zapotrzebowaniu na dany zawód. Na przykładzie pedagogiki (tak 

licznie reprezentowanej w zbiorze z ponad stoma kierunkami przypisanymi do jednej dyscypliny) 

zaobserwować można zdecydowany brak korelacji z rynkiem pracy, co jednocześnie koresponduje 

z barometrem zawodów wskazującym nadwyżkę pedagogów w skali kraju, a tym samym 

nasycenie rynku pracownikami z tego obszaru (Barometr zawodów, 2016). To tym bardziej 

zastanawiające, gdy w badanej próbie absolwenci kierunków przypisanych do tej dyscypliny 

stanowią czwartą najliczniejszą grupę w liczbie 6 tysięcy osób, choć z drugiej strony wynik ten 

potwierdza słuszność zastosowanej metodyki. Podobny brak korelacji między sprawnością uczelni 

a rynkiem pracy na poziomie politechnik pojawia się z kolei na polach mechaniki oraz budowy 

i eksploatacji maszyn. Obie analizowane grupy osiągają zbieżne ładunki czynnikowe indykatorów 

opisujących względne bezrobocie, różnią je natomiast wartości związane ze zmienną latentną 

potencjału uczelni i przypisane do średniego wynagrodzenia absolwentów względem 

wynagrodzenia w danej sekcji PKD. Łatwiej zinterpretować to zjawisko, ujmując w analizie 

parametry opisujące obszar nauk technicznych traktujący stricte o dyscyplinach technicznych. W 

tej relacji osiąga on wyniki zbliżone do dyscyplin mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, 

i niemal identyczny ładunek czynnikowy wskazujący na pozytywną korelację potencjału uczelni 

z wynagrodzeniem absolwentów w ramach odpowiadającej im sekcji PKD. Co ciekawe, spośród 

ponad 20 tysięcy absolwentów politechnik badanych w analizowanym okresie ponad 4 tysiące 

(około 20%) nie ukończyło kierunku z dyscypliną z obszaru nauk technicznych, zaś na 34 

dyscypliny prawie połowa pochodziła z innych obszarów. Na tej podstawie można wysnuć 

wniosek, że brak korelacji wynika z braku jednolitego profilu kształcenia, a co za tym idzie – 

profilu absolwenta. Skala tego problemu jest mniejsza na uniwersytetach, gdzie udział studentów 

kierunków technicznych stanowi zaledwie 6% przy ponad trzykrotnie większej ogólnej liczbie 

absolwentów uniwersytetów niż politechnik. W świetle nakreślonych rozważań odosobnione 

przypadki negacji hipotezy H 1. w rzeczywistości jeszcze silniej potwierdzają przesłankę, że 
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modele dobrze odzwierciedlają postać sprawności instytucjonalnej kształcenia wyższego 

w kontekście rynku pracy. 

 

Brak korelacji kosztów działalności dydaktycznej na studenta w relacji do 

wynagrodzenia na rynku pracy 

 

 Podobnie silną heterogeniczność można zaobserwować w przypadku hipotezy H 4.1. Ujęto 

tutaj relację pomiędzy zmiennymi, których ładunki czynnikowe w większości przypadków biorą 

udział w kształtowaniu odpowiadającej im zmiennej latentnej, ale nie jest regułą, że różnice te są 

powiązane z brakiem korelacji z rynkiem pracy. Problem jest w tym przypadku bardziej złożony. 

Kwestią powiązaną z tym zjawiskiem, a być może i bardziej istotną niż sam brak korelacji, jest jej 

odwrotny znak. W analizowanych modelach często można bowiem dostrzec zupełnie przeciwny 

znak korelacji pomiędzy zmienną opisującą wpływ kosztów działalności dydaktycznej na studenta 

na względne wynagrodzenie w powiecie aniżeli w relacji do zmiennej opisującej różnicę między 

średnim wynagrodzeniem w danej sekcji PKD. W tym świetle współczynnik kosztochłonności 

opisujący względnie poziom środków niezbędnych do prowadzenia danego kierunku/dyscypliny 

jest co do zasady powiązany z ogólną kondycją danego zawodu, ponieważ on sam kształtuje się 

w relacji do pozostałych. Sprawność instytucji kształcenia wyższego staje się w ten sposób 

przynajmniej częściowo spełniona, zdając się zapewniać względne zarobki adekwatne do kosztów 

prowadzenia działalności dydaktycznej. Zasadne staje się zatem również wprowadzenie drugiej 

miary określającej pozycję absolwenta w kontekście jego wynagrodzenia, ale w porównaniu do 

zawodów do niego zbliżonych (a tym samym w pewnym sensie zbliżonych kosztochłonnością) 

(H 4.2.). Podchodząc do tematu bardzo ostrożnie, można stwierdzić, że kryterium to stanowi 

swego rodzaju porównanie, na ile lepiej instytucje kształcenia wyższego przygotowały swoich 

absolwentów do zawodu w zestawieniu z osobami, które mogły rozpocząć karierę w rezultacie 

szkoleń przeprowadzonych w miejscu pracy.  

 Kontrowersyjnym przykładem może być w tym przypadku informatyka, dla której 

pomimo braku korelacji parametru kosztów działalności dydaktycznej na studenta 

z wynagrodzeniem na rynku pracy, a jednocześnie niemal zerowego ładunku czynnikowego 

opisującego korelację potencjału uczelni z wynagrodzeniem absolwentów, obserwuje się 

największą różnicę w tworzeniu zmiennej nieobserwowalnej rynku pracy pomiędzy względnym 
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wynagrodzeniem w powiecie (0,82) a daną sekcją PKD (0,6). Jednocześnie występuje wysoki 

poziom (0,69) i pozytywny znak ładunku czynnikowego przy samych kosztach działalności 

dydaktycznej, co sugeruje wzrost wynagrodzeń oraz potencjału uczelni przy wzroście tej zmiennej 

obserwowalnej. Dla informatyki pojawia się ponadto najsilniejsza korelacja pomiędzy zmiennymi 

latentnymi PU↔RP, pociągając za sobą tym samym obawę, że rynek pracy o ogromnym 

zapotrzebowaniu na informatyków (najsilniejszy i ujemny [-0,47] ładunek czynnikowy parametru 

P1_34) może oferować absolwentom studiów takie same warunki jak osobom, które nie posiadają 

wykształcenia wyższego (Gazeta Prawna, 2019). W tym ujęciu zaproponowana metoda analizy 

także zdaje się dobrze odzwierciedlać rzeczywistość, przy czym wskazuje równocześnie, że 

inwestycja państwa w kształcenie wyższe w tak dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie może 

jedynie zwiększyć potencjalne zarobki jej absolwentów. 

 

Odrzucenie liczby studentów na etat dydaktyczny jako determinanty 

 

 Zastosowanie miernika tego typu w skali całych uczelni, także jako wskaźnika 

w algorytmie przydziału środków publicznych, jawi się jako kontrowersyjne, bowiem stosunek 

liczby studentów ogółem do liczby etatów dydaktycznych nie odzwierciedla proporcji na 

poszczególnych kierunkach i dyscyplinach (Lenton, 2015). Jednocześnie niejednokrotnie 

wskazano, że istnieją kierunki, gdzie rozmiar grupy nie musi mieć aż takiego dużego znaczenia, 

podczas gdy na innych kierunkach niezbędna jest często mniejsza niż akceptowana przez algorytm 

liczba (13 studentów na 1 dydaktyka). W uczelniach japońskich, na przykład, obserwuje się 

spadek w kolejnych latach (OECD, 2009). Najlepsze uczelnie medyczne w Japonii posiadają ten 

parametr nawet na poziomie 0,9 studenta na 1 nauczyciela dydaktycznego  przy średniej na 

poziomie 7 studentów na nauczyciela (Worldbank, 2020). Warto wspomnieć, że w samej analizie 

autor starał się dopasować liczbę studentów w ramach danej dyscypliny i wydziału do liczby 

pracowników dydaktycznych powiązanych z tą dyscypliną przynajmniej w ramach obszaru. 

Miernik ten okazał się jednak w większości przypadków zawodny i nie pozwalał na uzyskanie 

poprawnego modelu potwierdzającego jednocześnie hipotezę H 2.1. 
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Brak ładunków czynnikowych i bezrobocia 

 

 Obserwowana w zbiorze nieobecność miernika bezrobocia i powiązanego z nim tak 

zwanego ryzyka bezrobocia, przy jednoczesnym uzyskiwaniu poprawnych modeli, wskazuje na 

mały wpływ tego miernika w badanym okresie. Może to sugerować chłonność rynku oraz 

zdolność do przekwalifikowania się absolwentów szkół wyższych, a zarazem oznaczać, że 

wymagania pracodawców często opisywane są po prostu jako poziom osiągnięć edukacyjnych, 

a niekoniecznie jego obszar. Rok 2016 charakteryzował się konsekwentnym w perspektywie 

wcześniejszych lat spadkiem bezrobocia, którego nie tłumaczyła sezonowość. Osoby z wyższym 

wykształceniem mogły zatem relatywnie łatwo znaleźć pracę, choć niekoniecznie w swoim 

zawodzie. Z tego też powodu grupy badanych dyscyplin, jak te pochodzące z obszarów 

technicznych czy medycznych, łatwiej uzyskiwały poziom istotności statystycznej i przesłanki 

potwierdzające hipotezę H 3.2. W takim ujęciu można również ostrożnie stwierdzić, że obszary i 

grupy dyscyplin, które nie wykazały wystarczającego poziomu istotności lub wartości ładunku 

czynnikowego tej zmiennej obserwowanej, nie odpowiadały na potrzeby rynku pracy. 

 

Pomiar rozwoju naukowego i badań jako determinanta sprawności instytucjonalnej 

kształcenia wyższego w kontekście rynku pracy o wielu zmiennych 

 

 W niniejszej pracy starano się uwzględnić istotny element działalności uczelni wyższych 

w postaci badań naukowych, jednak w świetle koncentracji wokół dużych ośrodków oraz 

instytucji działalność dydaktyczna staje się sprawą drugoplanową. Nie można także zapomnieć, 

że ośrodki badawcze stosunkowo rzadko kształcą absolwentów wprost na rynek pracy, bowiem 

efektem pracy naukowej są bardzo często publikacje, doktoraty i habilitacje, a znacznie rzadziej 

patenty i odkrycia  (Milkman i Berger, 2014; Gould, 2015; Winnink i in., 2016; Smith, 2021). 

Mimo to zdecydowano się ująć ten parametr w analizie sprawności, mając jednocześnie na uwadze 

zróżnicowanie specyfiki kształcenia studentów względem danej dyscypliny oraz istnienie 

znacznie bardziej wyspecjalizowanych form działalności uczelni i jej pracowników badawczych. 

W tym świetle kwestią dyskusyjną staje się przesłanka, jakoby ten obszar wpływał na możliwość 

znalezienia pracy przez absolwentów, zwłaszcza jeśli rynek nie posiada zapotrzebowania na osoby 

o bardzo wąskiej specjalizacji. Niemniej jednak próba wykorzystania miar opisujących poziom 
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badań i rozwoju naukowego odniosła częściowy sukces. Nie udało się, co prawda, odnaleźć 

wspólnej miary budującej potencjał uczelni w kontekście rynku pracy i pozwalającej 

na stworzenie modelów dla kierunków z obszarów dynamicznie rozwijających się w kontekście 

naukowo-technologicznym (H 2.3.), lecz może to być związane właśnie z wąską specjalizacją 

badań oraz ich specyfiką. Każdy z zaproponowanych w tym obszarze mierników okazał się 

przynajmniej raz istotny statystycznie i powiązany z silnym ładunkiem czynnikowym 

o pozytywnym znaku, zaś jedyną kontrowersję zauważono podczas analizy wpływu liczby 

projektów realizowanych przez uczelnie. Zmienna ta przyjęła wówczas ładunki czynnikowe 

z negatywnym znakiem dla dyscyplin mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, podczas gdy 

dla tej samej grupy dyscyplin zaobserwować można także ujemny ładunek czynnikowy parametru 

opisującego wpływ kosztów działalności dydaktycznej na potencjał uczelni. Zaskakuje ponadto 

ogromna rozbieżność między ładunkami czynnikowymi opisującymi sytuację absolwentów na 

rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma tu zatem nieobecny w modelu parametr opisujący strukturę 

zatrudnienia, którego wartość wskazywałaby na brak zależności struktury zatrudnienia od 

zawodowego sukcesu absolwentów. To z kolei wiązać się może z zatrudnianiem na uczelniach 

osób pracujących w danej branży (zgodnie z obowiązującą polityką praktyczności kształcenia) 

przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków na działalność dydaktyczną (umowy cywilno-prawne 

lub zatrudnienie w drugim miejscu pracy na ułamek etatu). W pozostałych przypadkach, 

a zwłaszcza w najbardziej dynamicznie rozwijającej się obecnie dziedzinie informatyki, to właśnie 

parametry opisujące rozwój sfery badawczej w istotny sposób budują zmienną latentną potencjału 

uczelni. 

 Kolejne hipotezy wymagające potwierdzenia obejmują określenie najwyższej sprawności 

instytucji kształcenia wyższego (H 6.) i najlepszej pozycji absolwenta (H 7.) oraz próby wskazania 

metod podniesienia sprawności instytucjonalnej poprzez zmiany w samych instytucjach (H 8., H 

9., H 10.). Wnioski płynące z analizy modeli są w tym przypadku ściśle powiązane z analizą 

jakościową przedstawioną w rozdziale 5., w związku z czym dalsza część rozważań zostanie ujęta 

w kolejnym rozdziale. 
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Rozdział 5. Możliwości poprawy sprawności instytucjonalnej systemu 

kształcenia na poziomie wyższym w Polsce – sugestie i rekomendacje 

 

 W poniższym rozdziale przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące poprawy 

sprawności instytucjonalnej systemu kształcenia na poziomie wyższym w Polsce sformułowane 

na podstawie przedstawionej w poprzednich rozdziałach analizy danych empirycznych i literatury 

przedmiotu. Zdefiniowane zostaną także koszty transakcyjne ponoszonych przez uczelnie. 

Zaproponowana ścieżka rozwoju zawierać będzie rozwiązania adekwatne do specyfiki 

określonych instytucji czy dziedzin kształcenia. Jednocześnie wskazane zostanie, w jaki sposób 

wypracowana przez autora metoda może zostać wykorzystana w dalszych analizach. 

 

5.1 Identyfikacja ryzyka dla uczelni 

 

 System kształcenia wyższego, oprócz wyzwań wynikających z realizacji jego celów 

statutowych, stoi jednocześnie w obliczu problemów, z jakimi zmaga się w gruncie rzeczy każda 

firma. Przedsiębiorstwa starają się z tego względu operować w ściśle określonych ramach 

finansowych i kierować się zasadami bardziej lub mniej zawodnego rynku. Trudności uczelni 

analogicznie dotyczą zarówno konkurencji w postaci innych placówek starających się 

o pozyskanie studenta, jak i firm, które samodzielnie kształcą niewykwalifikowanego pracownika, 

kontrolując tym samym kierunek jego rozwoju i poziom  kompetencji. W ten sposób zmniejszają  

prawdopodobieństwo, że znajdzie on lepszą pracę w innej firmie. 

Uczelnie publiczne obecnie wykraczają znacznie poza dualizm, ponieważ stawiane wyzwania 

każą im przewidywać w swoim modelu wysoki poziom zarządzania obejmujący jakość 

kształcenia, badania naukowe, realizację projektów różnego rodzaju oraz ścisłą współpracę 

z otoczeniem pod kątem społeczno-kulturowym, wdrażając w ten sposób umiędzynarodowienie 

i krzewiąc idee coraz bardziej oddalone od rynkowych realiów. Być może słusznym będzie zatem 

stwierdzenie, że wysoka autonomia uczelni stawia przed nimi niemal niemożliwe do 

zrealizowania zadanie optymalizacji wszystkich tych sfer celem uzyskania najwyższej 

sprawności. Ograniczenie tego kontekstu do sytuacji absolwentów na rynku pracy nie może 

wiązać się tylko z ich wynikami finansowymi, ale powinno uwzględniać szersze spektrum 

zależności między poszczególnymi zagadnieniami. Alternatywą może być tu jedynie odejście od 
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modelu kształcenia na poziomie wyższym na rzecz podejścia korporacyjnego, które samo w sobie 

zbliża uczelnie do korporacji, ale jednocześnie może stać w sprzeczności z misją formowania 

postaw obywatelskich przydatnych społeczeństwu. Trudno określić, czy oznacza to zanik 

kształcenia w duchu patriotyzmu i demokracji, a w dalszej perspektywie – koncepcji narodu. 

Z pewnością istnieje natomiast ryzyko odejścia od klasycznych idei kształcenia, które coraz 

częściej zastępowane są narzędziami czyniącymi uczelnię przedsiębiorstwem produkującym 

absolwentów. 

Szkoły wyższe nie istnieją bez studentów, których oczekiwania względem potencjalnego 

zatrudnienia po ukończeniu nauki powinny być z tego powodu brane pod uwagę. Z punktu 

widzenia potrzeb państwa szkoły wyższe muszą jednak przejść ewolucję, aby kontynuować 

kształcenie społeczeństwa w określonym duchu. Brak zmian może natomiast zaowocować 

stratami finansowymi nie tylko w obszarze wydatków na utrzymywanie uczelni i ich działalności, 

ale też w perspektywie zwrotów do budżetu państwa wynikających z udziału absolwentów 

w rynku pracy. Ponieważ motywacją studentów jest w dużej mierze możliwe przyszłe 

wynagrodzenie, autor pracy wychodzi z założenia, że zwiększenia sprawności systemu kształcenia 

wyższego należy szukać w ramach obniżenia kosztów transakcyjnych wynikających z procesu 

nauczania na tym szczeblu. Reforma musi przy tym wiązać się nie tylko z kontekstem 

ekonomiczno-finansowym, ale też ze sferą ideową i kulturową. W tym sensie każdy aspekt 

instytucji wymaga ewaluacji i ewolucji, by zminimalizować ryzyko porażki. 

 

5.2 Wstępna klasyfikacja kosztów transakcyjnych na uczelniach wyższych 

 

 Kontrowersyjnie autor chciałby rozpocząć od parafrazy słów Ernesta R. House’a, który w 

swojej książce Schools for sale: Why free market policies won't improve America's schools, and 

what will krytycznie odniósł się do mitu reform edukacji wpływających na tworzenie 

produktywnych pracowników, ale jednocześnie ignorujących praktyczne aspekty związane 

z sytuacją nauczycieli i szkół (House, 1998). Negatywnie ocenił on także zmiany systemowe, 

które nie uwzględniały kwestii kontraktu zawieranego pomiędzy samą instytucją, uczniami 

i nauczycielami, a zatem również wynikających z niego kosztów transakcyjnych. Korzystając 

z tych doświadczeń, zaproponować można zatem alternatywny sposób podniesienia sprawności 

działania instytucji kształcenia wyższego, by nie rozbił się on o inercję istniejącego systemu. 
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Abstrahując zatem od podejścia do edukacji jak do tradycyjnej funkcji produkcji, można ująć ten 

problem jako dwutorowy – hierarchiczny w przypadku transakcji wewnątrz firm i autonomiczny 

w kontekście rynku. Transakcje pomiędzy ludźmi wewnątrz organizacji będą zatem obarczone 

określonymi kosztami w zależności od tego, jak zorganizowane są ich poszczególne formy 

działalności. Autor w ramach wstępu do niniejszego rozdziału chciałby także rozważyć podejście 

do sprawności nie tyle jako jej oceny, co swego rodzaju wyceny budującej i opisującej potencjał 

danej uczelni – tak jak jubiler wycenia potencjalną wartość diamentu poprzez jego parametry – 

a tym samym określającej potencjalną szansę na zawodowy sukces absolwenta również 

w kontekście określonej dyscypliny. Sprawność odnosi się także do możliwości wprowadzenia 

pozytywnych zmian w systemie, co pośrednio determinuje poprawę sytuacji absolwentów w toku 

już przeprowadzanych reform. 

 Ekonomika kosztów transakcyjnych zakłada, że ludzie zawierają kontrakty dobrowolnie, 

aby drogą wymiany uzyskać profity. Mogą one przybierać różne formy i podlegają porównaniu 

pod kątem kosztów transakcyjnych. Koszty ex ante w tym przypadku obejmują koszty 

zaprojektowania, negocjacji i zabezpieczenia umowy, zaś koszty  ex post wynikają 

z niedopasowania kontraktów, korekty umów i naprawy szkód, a także z utworzenia i utrzymania 

struktury zarządzania oraz redukcji konfliktów. Dodatkowo występują koszty związanie 

z egzekwowaniem kar w celu dotrzymania zobowiązań (ang. bonding costs). Ponieważ relacje 

w systemie edukacji dotyczą między innymi pojedynczych studentów (późniejszych 

absolwentów) czy nauczycieli akademickich, dziekanów i rektorów, koszty transakcyjne będą 

przejawiać się w tym przypadku również na poziomie mikro. Właśnie te zależności staną się 

następnie składową określającą powodzenie w osiągnięciu sukcesu. Zgodnie z rozważaniami 

House`a zawieranie kontraktów może być postrzegane jako akt planowania, obietnicy, 

współzawodnictwa lub zarządzania w zależności od kompetencji poznawczych czy też 

egocentrycznych pobudek poszczególnych stron umowy (agentów) (House, 1996). 

 W świetle teorii nowej ekonomii instytucjonalnej nakreślonej w poprzednich rozdziałach 

niniejszej dysertacji przywołać należy w tym miejscu wprowadzoną przez Simona (1991) 

koncepcję „ograniczonej racjonalności” (ang. bounded rationality). Każda ze stron 

poszczególnych kontraktów nie tylko nie posiada pełnej wiedzy o sytuacji, ale też nie jest w stanie 

w pełni przetworzyć otrzymywanych danych. Brakujące informacje mogą być ponadto 

niemożliwe do uzupełnienia, w związku z czym wyznaczenie celu nie musi przekładać się na jego 
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wykonanie. Zakłada się, że mimo tych przeszkód strony kierują się swego rodzaju racjonalnością 

(ponieważ są w stanie przewidzieć pewne konsekwencje i skutki swoich działań), jednak jest ona 

ograniczona. W grę może wchodzić także oportunizm, który przyjmuje formę na przykład oszustw 

i konfabulacji, a także brak etyki i uczciwości w zachowaniu prowadzący do rozpowszechniania 

nieprawdziwych informacji, celowej dezorientacji lub zatajenia pewnych faktów. Za słabszą 

formę oportunizmu uznaje się brak posłuszeństwa, w przypadku którego identyfikacja 

z wyznaczonymi nadrzędnymi celami ustępuje potrzebie realizacji celów podrzędnych, nierzadko 

osobistych. Problemem bywa również specyficzność zasobów, która przekłada się na trudność 

w ich uzyskaniu oraz późniejszym transferze (wykorzystaniu). Wkład w postaci wydatków 

i poświęconego czasu może być wówczas bezpowrotnie stracony. Jednocześnie skala tej 

inwestycji w odniesieniu do uzyskanych kompetencji może być niemal niemożliwa do 

oszacowania, tak jak nie sposób oszacować znaczenia wyjątkowych miejsc czy ludzi 

pojmowanych jako niezastąpionych, wybitnych, jedynych w swoim rodzaju (idiosynkratycznych). 

Wartość zasobów tego typu nierzadko nie podlega standaryzacji. Uważa się także, że ich 

specyficzność rośnie w czasie, budując związki bilateralne, a zawarte kontrakty stają się dzięki 

temu cenniejsze i mogą być traktowane jako organizacyjne zabezpieczenie. W określonych 

sytuacjach sama tożsamość czy wypracowana marka również stają się swego rodzaju buforem 

bezpieczeństwa. Budowane relacje mogą także rozgrywać się na poziomie personalnym, 

wpływając w ten sposób na konkretny produkt. 

Williamson w swojej pracy z 1985 roku przedstawił rozważania na temat procesu zawierania 

umów. Według niego zależy on od kombinacji trzech przedstawionych w poprzednim akapicie 

czynników, która w efekcie prowadzi do wystąpienia różnych form zobowiązań (Williamson, 

1985). 

 

Tabela 5.1. Cechy procesu zawierania umów 
Założenia behawioralne  

Ograniczona 

racjonalność 
Oportunizm 

Specyficzność 

zasobów 

Implikowany proces 

zawierania umów 

0 + + planowanie 

+ 0 + obietnica 

+ + 0 konkurencja 

+ + + zarządzanie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Williamson, 1985) 
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W przestrzeni umów mogą zatem wystąpić cztery rodzaje procesów uzależnione od cech 

behawioralnych i atrybutów ekonomicznych określonych dóbr i usług. Założenia dotyczące ludzi 

biorących udział w transakcji pozwalają na określenie, z którym z nich mamy do czynienia. W tym 

wypadku przedstawione w tabeli znaki „+” oznaczają atrybuty rozważone w wystarczającym 

stopniu, a „0” stanowi ich przeciwieństwo. Może pojawić się także parametr „?”, jeśli dowody 

wskazują na sprzeczność pomiędzy atrybutami „+” oraz „0”.  

 Kontrakt w kontekście nieograniczonej racjonalności określany jest jako sfera planowania, 

co wiąże się z założeniem, że agenci odznaczają się oportunizmem oraz znaczną specyficznością 

zasobów (Harris i Townsend, 1981; Hurwicz, 1977, 1973; Myerson, 1979). Wszystkie istotne 

elementy zostają tym samym wyjaśnione i przewidziane w fazie ex ante, dzięki czemu 

oportunistyczne zachowania mogą zostać w pełni przewidziane, rozwiązywanie konfliktów przez 

sądy staje się skuteczne i nie powstają problemy z wykonaniem umowy. Ten idealny obraz sfery 

planowania zakłada niestety istnienie nieosiągalnego w rzeczywistości poziomu kompetencji, co 

z kolei często przekłada się na jej zawodność. W odniesieniu do uczelni można tutaj mówić na 

przykład o strategiach rozwoju (Najwyższa Izba Kontroli, 2021; Dz.U. 2018 poz. 1669)  

tworzonych przy udziale administracji, a nierzadko też rady uczelnianej i senatu czy samorządu 

studenckiego, w ramach których ustalone zostają strategiczne cele oraz plany działania na kolejne 

lata. Scenariusz ten ma często bardzo mało wspólnego z rzeczywistością, nie uwzględnia bowiem 

metod i sposobu realizacji celów (rozwiązań) ani pojawiającego się oportunizmu (problemów 

i inercji), w związku z czym nie przekłada się na życie poszczególnych studentów czy nauczycieli 

akademickich.  

 Alternatywną sytuacją jest nieobecność oportunizmu przy jednoczesnym pojawieniu się 

ograniczonej racjonalności i specyficzności zasobów. Pomimo pewnych niedoskonałości możliwe 

jest w tym przypadku wprowadzenie „samoistnych i automatycznie wykonywalnych klauzul 

wiążących obie strony” (ang. self-enforcing general clause). Każda ze stron zobowiązuje się 

wówczas do maksymalizacji wspólnego zysku uczciwymi metodami, przy czym odrzuca się 

strategiczne zachowanie, a problemy rozwiązuje się poprzez działania w dobrej wierze. W ten 

sposób powstaje sfera obietnic. Sytuację tę można odnieść do immatrykulacji studentów słowami: 

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uniwersytetu i wszystkich członków jego 

społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta 
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Uniwersytetu …”, którego to zobowiązania do niedawna (bez odpowiedniego zapisu w 

regulaminie studiów) mogli oni odmówić bez konsekwencji (Ojczyk, 2012). Skreślenie z listy 

kierunkowej może nastąpić w przypadku niepodjęcia studiów czy braku postępów w nauce, jednak  

dokładny poziom spełnienia tych obietnic nie jest weryfikowany. W tym sensie uczelnie są 

organizacjami „utopijnymi”, narażonymi na działania osób, które nie dzielą głoszonych przez nie 

ideałów. Dzieje się tak zarówno w przypadku studentów oszukujących podczas egzaminów, jak 

i wykładowców narzucających określony sposób myślenia celem maksymalizacji zakładanego 

przez siebie lub uczelnię wyniku. Wdrażanie różnego rodzaju zabezpieczeń przed szeroko pojętym 

oportunizmem powinno przebiegać w tym kontekście z dużą rozwagą. 

 W innym wariancie sytuacji kontraktowej występuje ograniczona racjonalność oraz 

przeważa oportunizm, lecz nie pojawia się specyficzność zasobów. W tym przypadku 

poszczególne strony umowy nie wykazują zainteresowania tożsamością drugiego agenta, co 

skutkuje zastosowaniem czysto rynkowych, bezosobowych mechanizmów. Istotę stanowi tu cena 

i jakość dóbr i usług, przez co zawieranie umów przybiera charakter konkurencji i choć może 

znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach, jednocześnie grozi pojawieniem się swego rodzaju 

monopoli. W sytuacji, gdy zasoby nie mogą zostać przemieszczone w miejsca, w których będą 

użyteczne (ang. non redeployable problem of assets), ich właściciel nie ma możliwości zmiany 

partnera umowy z racji braku działającego mechanizmu rynkowego. W przypadku uczelni mowa 

tutaj o zatrudnianiu pracowników na drodze konkursów, ale też procedur przetargowych, które w 

efekcie wiążą (czasem na lata) instytucje z wykonawcami tylko poprzez kryterium ceny. W 

obliczu takich trudności stosuje się zatem w miarę możliwości różnego rodzaju zabezpieczenia. 

Naruszeniom i rażącym oszustwom w procedurach próbuje się zapobiec groźbą wyroku 

sądowego, lecz w środowisku ograniczonej racjonalności i oportunizmu takie orzeczenie może 

okazać się nieskuteczne. Umowa w tym kontekście określana jest  jako sfera konkurencji 

(Williamson, 1985). 

 W praktyce wszystkie wymienione sfery zawierania umów mogą też wystąpić 

jednocześnie. W takiej sytuacji niekompletne plany są rujnowane przez ograniczoną racjonalność, 

obietnice są łamane przez oportunizm, a reguły rynkowe odstawia się na boczny tor, by chronić 

swoje specyficzne zasoby i uniknąć rynkowego ryzyka. Odpowiednie zabezpieczenia 

wprowadzane są wobec tego na podstawie specyficznych relacji z partnerami, które finalnie 

składają się na sferę zarządzania (ang. governance). Dbałość o poprawną realizację kontraktów 
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spada tutaj w dużej mierze na instytucje, w tym przypadku objęte systemem kształcenia wyższego. 

Ekonomika kosztów transakcyjnych zajmuje się właśnie tym obszarem, czyli ekonomiczną 

organizacją transakcji w taki sposób, by zoptymalizować warunki ograniczonej racjonalności, 

zabezpieczając się jednocześnie przed oportunizmem i wykrywając specyficzność zasobów.  

 

5.3 Wywiady pogłębione – badania autorskie 

 

 Autor pracy w poniższym podrozdziale chciałby przedstawić własne obserwacje12 oraz 

rezultaty szeregu rozmów przeprowadzonych w ramach wywiadów pogłębionych ze studentami, 

nauczycielami akademickimi, kadrą zarządczą oraz pracownikami działów administracyjnych 

kilku uczelni zrzeszonych w ramach Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). 

Wśród tych osób znaleźli się członkowie komisji uczelnianych, rzecznik praw studenta, a także 

pracownicy dziekanatów, biur obsługi studenta, kwestury, działu jakości kształcenia, biur karier 

i praktyk oraz działu prawnego. W kolejnym podrozdziale zostaną przedstawione podobne prace 

odnalezione w trakcie kwerendy literatury przedmiotu.  W ramach wywiadów pogłębionych (ang.  

individual in-depth interview) dokonano analizy występujących tarć i kosztów transakcyjnych 

w relacjach studentów (30 obserwacji), kadry dydaktycznej (20 obserwacji), administracyjnej (29 

obserwacji), naukowej (15 obserwacji) i zarządczej (10 osób) (Szymańska i Viehmann, 2018). 

Wywiady były przeprowadzane w zależności od dostępności poszczególnych osób (np. terminu 

komisji MUCI, przeprowadzania ewaluacji, dostępności studentów i indywidualnych spotkań) w 

okresie od stycznia 2020 do maja 2021. W wywiadzie w formie indywidualnej rozmowy autor 

dookreślał i wyjaśniał niezbędne pojęcia i problematykę, i ukierunkowywał dyskusję 

niejednokrotnie zapewniając o późniejszej anonimizacji wyników. Wskazywał potrzebę 

                                                           

12  Obserwacje sporządzone zostały w ramach wsparcia prac komisji ds. strategii rozwoju uczelni (między innymi w 

postaci jej monitorowania i ewaluacji) i uczelnianej komisji jakości kształcenia (między innymi w zakresie 

projektowania systemów wspomagających formułowanie programów kształcenia i sylabusów oraz współtworzenia 

raportów samooceny do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ekonomia). Polem badawczym stał się również 

obszar ewaluacji nauczycieli akademickich (między innymi poprzez stworzenie odpowiedniego systemu oceny pracy 

nauczycieli akademickich i administracji przez studentów i absolwentów), a także praca w dziale administracyjno-

gospodarczym (owocująca między innymi w postaci utworzeniem systemów informatycznych wspierających 

kształtowanie budżetu poszczególnych komórek organizacyjnych), przy projektach naukowych (w obrębie 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA) i dotyczących infrastruktury (na pozycji zastępcy kierownika 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER), a w końcu na stanowisku zastępcy 

koordynatora wdrożenia elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów (EZD PUW) i członka komisji MUCI 

w ramach projektu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS.  
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i przykłady wskazań konkretnych rozwiązań oraz problemów ilustrując w wymagających tego 

sytuacjach niezbędnymi przykładami z literatury lub z innych wywiadów. Pozwoliło to na 

zrozumienie perspektywy rozmówców i uzyskanie od nich rzetelnych i dokładnych informacji. 

Po rozmowie lub w jej trakcie autor konstruował notatkę uwzględniając miejsca powstania 

kosztów ich charakter i częstość występowania oraz możliwe rozwiązania. W przypadku braku 

propozycji rozwiązań sam proponował rozmówcy kilka z nich i analizował jak rozmówca oceniał 

możliwość ich wdrożenia i ewentualny efekt.  

 Nawiązując do myśli z poprzedniego rozdziału, stronami kontraktów na uczelni mogą być 

między innymi studenci oraz pracownicy dydaktyczni, badawczy, techniczni czy administracyjni 

– a zatem zwykli ludzie, którzy myśląc racjonalnie, kierują się swoimi osobistymi celami, nie 

będąc jednocześnie ani idealnymi w swoich działaniach, ani tym bardziej godnymi nagany. Jedną 

z postaci najbardziej kluczowych dla funkcjonowania instytucji kształcenia wyższego, o ile nie 

najważniejszą z punktu widzenia jej sprawności, jest nauczyciel akademicki. W ramach swoich 

obowiązków może on potencjalnie zajmować się dydaktyką, prowadzić badania naukowe, 

uczestniczyć w pracach administracyjnych czy w końcu aktywnie współpracować z otoczeniem: 

biznesem w sferze praktyki zawodowej, a także kulturą poprzez działania aktywizujące lokalną 

społeczność i promujące naukę. To zadania często bardzo trudne i z tego względu wymagające 

pasji oraz poświęcenia. Jednocześnie spoczywają one na typowych jednostkach, które zgodnie 

z myślą Gary’ego Beckera dopasowują poziom swojego zaangażowania do potencjalnych zysków 

(Becker, 1992). Nie należy potępiać takiego zachowania, warto natomiast zwrócić uwagę, 

że nauczyciele akademiccy, tak jak inni aktorzy transakcji, dokonują chłodnych kalkulacji 

i potrafią opierać się zmianom, które stanowią dla nich jedynie dodatkowe koszty. Bywają przy 

tym również pośrednio oportunistyczni, na przykład gdy jako dydaktycy nie stosują narzucanych 

reguł oceniania, co wykazują różnego rodzaju badania (w Filadelfii tylko 4% nauczycieli 

w praktyce stosowało wszystkie te zasady) (Johnson, 1990). Charakter pracy nauczyciela 

nierozerwalnie wiąże się również z aspektem specyficzności zasobów. Spełnienie tak wielu ról 

wymaga nie tylko określonych merytorycznych kompetencji w ramach danej dyscypliny, ale też 

odpowiednich umiejętności dydaktycznych i predyspozycji społecznych umożliwiających transfer 

wiedzy i umiejętności pozbawiony tarć. Od nauczycieli oczekuje się jednocześnie współpracy 

z administracją w ramach stosownej dokumentacji ich pracy dydaktycznej i badawczej, ale także 

w ramach rozwoju samej uczelni. Pozycja ta obejmuje ponadto konieczność stałego rozwoju 
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naukowego oraz nieustannego współzawodnictwa o granty naukowe nie tylko na arenie krajowej 

i międzynarodowej, ale coraz częściej na polu gospodarki w zestawieniu z praktykami-

specjalistami, ponieważ aspekt praktyczności kształcenia stanowi coraz większy udział 

w kreowaniu kapitału ludzkiego.  Wymienione role nierzadko wiążą się z zarządzaniem zakładem 

czy katedrą, jak również z członkostwem w senatach i radach uczelni oraz podejmowaniem 

strategicznych decyzji, także w kwestiach budżetowych. W obrębie samej dydaktyki zgromadzone 

przez lata doświadczenie nauczycieli akademickich może budzić ich nieufność względem nowych 

metod nauczania i materiałów o niesprawdzonym charakterze, których wykorzystanie potencjalnie 

wiąże się z ryzykiem utraty reputacji nieadekwatnym do możliwych zysków. Obarczenie 

pracowników nadmierną ilością obowiązków w warunkach ciągłej oceny ich pracy przez 

pracodawcę i studentów może zatem wyzwolić w nich bezwarunkowy opór przed jakąkolwiek 

zmianą w instytucji – tym bardziej, gdy ma ona zacząć się od nich samych.  

 Zakres kompetencji wymaganych od nauczycieli znacznie przekracza granice dydaktyki 

i stanowi splot wielu sfer działania, w których trudno być jednoczesnym specjalistą. Nic zatem 

dziwnego, że w grupie tej na każdej płaszczyźnie mogą wystąpić tarcia, prowadząc ostatecznie do 

obniżenia sprawności instytucji w kontekście sukcesu absolwentów na rynku pracy. Z drugiej 

strony możliwość dodatkowego zarobku lub strach przed utratą pracy sprawiają, że nauczyciele 

dobrowolnie przyjmują na siebie więcej obowiązków – w efekcie zasiadają w komisjach, nie 

znając dokumentów regulujących procedury funkcjonowania uczelni, i nie potrafią podejmować 

decyzji, wymagając od administracji posiadania wiedzy w obowiązującym ich samych zakresie. 

Rzadkość zasobów i ich specyficzność wpływa na sposoby pozyskiwania pracowników 

dydaktycznych w postaci konkursów. Tryb ten nie pozwala jednak przewidzieć jakości 

wykonywania obowiązków przez pracownika tuż po zawarciu umowy oraz po upływie dłuższego 

czasu. Jednocześnie nierzadko zdarza się, że podobnie jak w kontekście korporacji oportunizm 

cechuje komisję konkursową i prowadzi do dyskwalifikacji kandydatów, których kompetencje 

znacznie przekraczają te wykazywane przez potencjalnego przyszłego przełożonego. Prawdą jest 

również, że w sprzyjających warunkach (przede wszystkim za zgodą rektora rodzimej uczelni) 

nauczyciele akademiccy  zatrudniają się jednocześnie w więcej niż jednej instytucji, choć obecnie 

praktyka ta nie jest już tak powszechna. 

 Najliczniejszą grupą osób tworzących instytucje kształcenia wyższego są studenci. 

Podejmując naukę, najczęściej czynią to w ramach ograniczonej racjonalności. Z punktu widzenia 
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analizy kosztów transakcyjnych to oni ponoszą największe ryzyko, inwestując pieniądze 

i poświęcając wiele lat swojej młodości by rozwinąć się osobiście i potencjalnie podnieść swoje 

szanse na rynku pracy. Studenci muszą spędzić określoną ilość czasu (koszty ex ante) na wyborze 

właściwego kierunku kształcenia, co w przypadku oportunistycznych zachowań uczelni (na 

przykład w postaci realnego braku deklarowanych specjalności czy też formułowania nazw 

kierunków, które nie korespondują z faktyczną dyscypliną i realizowanym programem) może stać 

się skomplikowane. Z drugiej strony, choć niełatwo znaleźć idealnego nauczyciela 

akademickiego, być może jeszcze trudniej trafić na idealnego studenta. Tradycyjnie musi on 

najpierw przejść proces rekrutacji i spełnić określone kryteria, by w założeniu tylko jednostki 

o największej szansie na ukończenie kierunku miały pierwszeństwo w podjęciu nauki. Niestety 

w dobie niżu demograficznego, gdy o utrzymaniu kadry czy istnieniu danego kierunku studiów – 

a czasem nawet całej uczelni – decydują nabory, instytucje kształcenia wyższego często rezygnują 

z wysokich wymagań wobec kandydatów. Choć taki zabieg minimalizuje koszty ex ante, 

oczywistym jest, że jednocześnie zwiększa koszty ex post. Jednocześnie może powodować 

największą bolączkę z punktu widzenia kosztów transakcyjnych, ale też samych kosztów 

prowadzenia działalności dydaktycznej. Przykładowo częstym zjawiskiem na pierwszym roku 

studiów jest konieczność wprowadzenia dodatkowych zajęć uzupełniających wiedzę 

matematyczną studentów i trwających co najmniej semestr, by mogli oni dopiero wtedy rozpocząć 

naukę przedmiotów ścisłych i technicznych na poziomie wyższym. Z punktu widzenia uczelni 

oportunizm sprawia też, że zwiększając liczbę studentów (którzy prawdopodobnie i tak w dużej 

liczbie zostaną skreśleni po pierwszym semestrze lub w jego trakcie) w sprawozdaniu do systemu 

POL-on, osiągają one szansę na uzyskanie zwiększonych środków finansowych od ministerstwa.  

 Studenci zobowiązani są w zasadzie tylko ślubowaniem składanym podczas 

immatrykulacji. Zgodnie z tą przysięgą mają przejawiać najwyższe wartości moralne 

i intelektualne oraz pilnie studiować, co często mija się z ich prawdziwymi celami już na początku 

drogi lub później w jej trakcie. Sama nauka może przecież doprowadzić do utraty wiary 

w możliwość realizacji swoich zamierzeń, a kontakt z różnego rodzaju nadużyciami skutkować 

brakiem pozytywnej wizji przyszłości. Uczciwa praca i rzetelne wykonywanie obowiązków mogą 

wówczas ustąpić skłonnościom do konfabulacji, oszustwom lub nawet dopuszczeniu się 

przestępstwa. Również zjawiska mniej ekstremalne, takie jak niska lub zerowa aktywność w życiu 

społecznym uczelni i podczas zajęć, szkodzą zarówno studentom, jak i instytucjom. Niechęć do 
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opanowania materiału na najwyższym poziomie, lenistwo czy spóźnienia finalnie prowadzą do 

powtarzania przedmiotów, semestrów i lat, co z kolei generuje dodatkowe koszty transakcyjne, 

które znacznie obarczają pracą nie tylko pracowników sfery dydaktycznej, ale też w dużej mierze 

administracji uczelni. Jednocześnie wszelkie formy poprawy jakości kształcenia – takie jak 

możliwość uczestnictwa w projektach naukowych i badawczych czy umiędzynarodowienie 

instytucji – przy braku zainteresowania ze strony studentów nie mają szans przełożyć się na 

poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie zwiększanie kosztów transakcyjnych 

w określonych sytuacjach może przynosić pozytywne efekty, jednak marnotrawstwo tego wkładu 

deprymuje z kolei kadrę uczelni do podejmowania jakichkolwiek działań usprawniających 

działania instytucji. 

 Gdy dana osoba staje się studentem, jej funkcjonowanie w ramach uczelni zostaje ujęte w 

tak zwanym regulaminie studiów, który ma opisywać formę i szczegóły jej relacji z instytucją. 

Niestety obowiązuje tutaj zasada ograniczonej racjonalności wynikająca z niemożności 

przewidzenia wszystkich wariantów wydarzeń, jak również oportunizm, który pozwala studentom 

oraz samej kadrze wykorzystywać istniejące luki w gorszym lub lepszym celu. Jednocześnie 

nieznajomość tego dokumentu, a zwłaszcza zawartych w nim praw i obowiązków, generuje 

u wszystkich stron kolejne koszty transakcyjne związane z licznymi poprawkami w dokumentacji, 

niedotrzymywaniem terminów czy ostatecznie skreśleniem z listy studentów. Innym negatywnym 

zjawiskiem w tym obszarze jest ignorowanie aktualnych zarządzeń rektora czy kanclerza uczelni. 

Z jednej strony oportunistyczni studenci mogą wykorzystać ten brak świadomości, by poprzez 

różne metody wymuszeń czy nawet inżynierii społecznej próbować osiągać prywatne cele. 

Z drugiej strony milcząca zgoda aktorów wytwarza inercję we wcielaniu w życie odpowiednich 

zarządzeń. Tym bardziej w przypadku zmian wcielanych bez formalnego zarządzenia rektora taka 

postawa uniemożliwia często jakikolwiek rozwój. Sprawę dodatkowo komplikuje długość 

i poziom złożoności łańcucha decyzyjnego, stąd wiele opóźnień w realizacji i wygaszaniu 

rozmaitych inicjatyw wynika z dużej liczby pośrednich organów (między innymi senatu, rad 

uczelni, rektora, działu administracyjno-gospodarczego, kwestury, samorządu studenckiego, 

procedur postępowania przetargowego). Pojawiają się też nierzadko projekty przeprowadzane 

z rozmachem, ale w gruncie rzeczy nierealne, które angażują dużą część administracji, by finalnie 

okazać się jedynie marnotrawstwem zasobów. Największym problemem mogą być w tym 

kontekście inicjatywy, które uzyskały znaczne finansowanie, ale po początkowym wkładzie władz 
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polegającym na określeniu często nieosiągalnych celów (co wynika z braku szerokiej wiedzy 

specjalistycznej i merytorycznej), zostały finalnie oddelegowane do podwładnych. Pod tym 

względem negatywnie ocenia się przede wszystkim rady uczelni, które według niektórych 

pracowników powielają funkcje istniejących już komórek organizacyjnych i faktycznie nie mają 

pozytywnego wpływu na kierunek rozwoju uczelni. Niechętnie kadra odnosi się też często do 

działalności senatów, które mogą być albo upolitycznione, albo zdominowane przez nauczycieli 

akademickich promujących nierentowne kierunki kształcenia, by utrzymać etaty pracowników 

dydaktycznych. 

 Ogromny wkład w koszty transakcyjne mają studenci, którzy z różnych powodów 

przejawiają problemy z ukończeniem roku lub semestru. Nawet w przypadku skreślenia potrafią 

oni wielokrotnie składać wnioski o wznowienie nauki, co wymaga sporządzania licznych 

dokumentów, na przykład różnic programowych, oraz znacznych nakładów pracy administracji 

uczelni. Jednocześnie aplikanci podejmujący się tej procedury w większości i tak nie kontynuują 

kształcenia (Sheard i Hagan, 1998; Tafreschi i Thiemann, 2016;  Ishitani, 2006; Gazeta Prawna, 

2016). Powody usunięcia z uczelni mogą być różne, co opisuje zwykle dokładnie regulamin 

studiów, jednak sama ta czynność weryfikowana jest w praktyce dopiero pod koniec semestru. 

Tym samym  instytucje zyskują możliwość podawania w sprawozdaniach rocznych zawyżonej 

liczby aktywnych studentów w imię własnego oportunizmu.  

 Praktyka oceniania studentów także stanowi element obowiązującego regulaminu 

kształcenia, ale jej zgodność z realnym stanem wiedzy może pozostawiać wiele do życzenia. 

Wynika to z mnogości czynników, które mogą wpływać na uzyskaną ocenę, a powinny zawierać 

się w tak zwanym sylabusie przedmiotu i odnosić do przedmiotowych i kierunkowych efektów 

uczenia się. W praktyce jednak program może odbiegać od założonych treści lub być realizowany 

tylko częściowo, przez co ocena końcowa stanowi w rzeczywistości kombinację czynników 

związanych z ograniczoną racjonalnością (egzaminy nie sprawdzają bowiem zwykle całej wiedzy, 

a jedynie jej wycinek) i oportunizmem (na przykład gdy wykładowca nie przykłada się do 

rzetelnego przygotowania egzaminu lub powtarza te same treści egzaminacyjne co roku). 

Jednocześnie studenci mogą próbować wymusić na wykładowcy nie tylko zaliczenie przedmiotu, 

ale też podniesienie samej oceny w celu uzyskania korzyści finansowych ze stypendium za 

najwyższe osiągnięcia w nauce. Formy, jakie przyjmują tego typu roszczenia, są rozmaite. Tłem 

dla nich staje się nierzadko sytuacja rodzinna lub zawodowa (zwłaszcza u pracujących studentów 
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na tak zwanych studiach stacjonarnych wieczorowych), a w skrajnych przypadkach nawet szantaż 

prowadzącego negatywną oceną na ewaluacji lub fałszywym donosem. Sama ewaluacja również 

nie musi spełniać swojego zadania. Choć często faktycznie przynosi zamierzony efekt i niesie 

motywację do poprawy jakości pracy dydaktycznej, zdarza się, że nauczyciele akademiccy są 

latami oceniani negatywnie przez studentów bez żadnych reperkusji. Narzędzie to determinowane 

jest w dużej mierze przez zwrotność ankiet i z tego względu pozostaje zwykle niereprezentatywne, 

co może ułatwiać wyciszanie niektórych problemów. 

 Zagadnienie oceny kompetencji studentów w kontekście oportunizmu tym bardziej 

podlega dyskusji w świetle umiędzynarodowienia w ramach programu Erasmus+. 

W doświadczeniach polskich uczelni studenci wracający z wymiany zagranicznej wykazują 

bardzo często wyższe oceny od uzyskiwanych w rodzimych placówkach, ale jednocześnie na 

wyjazd wybierają często te semestry, podczas których obowiązują ich najtrudniejsze przedmioty 

(nierzadko kierunkowe). Dzięki bardzo wysokim średnim semestralnym kwalifikują się też 

później do stypendium naukowego, z czego skwapliwie korzystają. Nie sposób traktować tych 

ocen jako w pełni reprezentatywnych dla ich stanu wiedzy i realnych umiejętności, jednak 

regulamin studiów na uczelniach zazwyczaj nie porządkuje tych zagadnień i nie zapobiega 

nadużyciom na ich polu. Problem ten nurtuje zarówno kadrę akademicką i administracyjną, jak 

i samych studentów pozostających w Polsce. Ci ostatni, pilnie studiujący na rodzimej uczelni 

i uzyskujący dzięki temu wysokie średnie, często mogą zostać zdeklasowani przez studentów 

o niższych kompetencjach, ale powracających z zagranicy z lepszymi ocenami. 

 Z pozoru mniej poważna, ale być może znacznie bardziej zagrażająca realizacji celów 

uczelni, jest kwestia studentów o niskiej aktywności. Często traktują oni studia wyłącznie jako 

sposób na „zdobycie” tytułu naukowego, a tym samym nie biorą czynnego udziału w życiu uczelni 

i nie wykorzystują dostarczanych przez nią możliwości. Tego rodzaju marazm sprawia, że swoje 

faktyczne potrzeby uświadamiają sobie dopiero jako absolwenci w konfrontacji z rynkiem pracy. 

Zdarza się wówczas, że kierują się do Biur Karier uczelni, by skorzystać z ich wsparcia, co samo 

w sobie wymaga dla nich asysty przy składaniu niezbędnych formularzy.  Problemem bywa tutaj 

również samorząd studencki, który nie informuje samych studentów o swoich działaniach ani 

możliwościach uzyskania wsparcia, a tym bardziej przejawia braki w kontaktach z innymi 

komórkami organizacyjnymi uczelni, zwłaszcza tak istotnymi dla życia studenckiego jak 

kwestura, dom studenta czy senat uczelni. 
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 Aby przerwać ten ciąg negatywnych treści, warto pochylić się w tym miejscu nad 

powtarzającym się niemal w każdej przeprowadzonej rozmowie wątkiem dobrego przykładu. 

Powszechnie znaną prawdą jest, że zmiana zaczyna się od jednej osoby, która stopniowo zwiększa 

szansę na przekształcenie całej społeczności. Wszyscy rozmówcy autora niniejszej pracy zgodnie 

przyznali, że zła postawa ze strony wykładowców (na przykład błędy w ocenie, spóźnienia, brak 

kompetencji i kultury, amoralność i hipokryzja), nieudolność administracji (na przykład 

opóźnienia z wypłatą stypendiów, pomyłki w dokumentacji, traktowanie studenta jak petenta, 

a nie klienta) czy chociażby niezgodność profilu kształcenia z wykonywanymi w ramach praktyk 

czynnościami narzucają studentowi fałszywy ogląd rzeczywistości, skrzywiony i wypaczony – 

być może na całe dalsze życie zawodowe. Prawdą jest również, że obok najjaśniejszego blasku 

pada najgłębszy cień. Z tego względu wszystkie cele i idee, do których zostali zainspirowani 

studenci podczas immatrykulacji, tym bardziej ulegną rozpadowi w zderzeniu z często negatywną 

uczelnianą codziennością, wypaczając system wartości młodego człowieka i obywatela, w którym 

pokłada się nadzieje na późniejszą budowę kraju. Podstawą naprawy tych problemów, co 

potwierdzają rozmówcy, jest zatem dobry przykład ze strony jednostki – pracownika, który 

pomimo powszechnej akceptacji niższej jakości pracy na uczelni przeciwstawia się ogólnemu 

trendowi, starając się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Samodzielnie i krytycznie odnosi się 

nie tylko do rzeczywistości, ale też do własnych działań, i jest skłonny do poprawy ewentualnych 

błędów. Wszyscy bowiem w mniejszym lub większym stopniu je popełniają, ale dopiero wola 

zmiany pojedynczych osób składa się na stopniową reformę instytucji na wszystkich poziomach.  

 Zdaniem wielu pracowników to brak identyfikacji z uczelnią hamuje rozwój i stanowi 

źródło inercji. Studenci często nie uczestniczą aktywnie w życiu akademickim, widząc, że sama 

kadra nie jest tym zainteresowana lub nie posiada wiedzy o dostępnych w tym zakresie 

możliwościach. Zwiększa to w dalszej kolejności dystans między ludźmi współtworzącymi 

placówkę edukacyjną i utrudnia zbudowanie tak istotnego dla tego typu instytucji wzajemnego 

zaufania –  między pracownikami i studentami, kadrą zarządczą a podwładnymi czy w końcu 

w relacji uczelni z otaczającym ją środowiskiem w postaci okolicznych mieszkańców. Co 

zastanawiające, w przeprowadzonych rozmowach potwierdziło się zjawisko izolacji między 

poszczególnymi komórkami uczelni oraz różne formy delegowania problemów na inne działy. 

Niestety kwestia ta może brać początek już w samym kontrakcie uczelni z ministerstwem. 

Wymaga on często podwójnej sprawozdawczości, czyli przesyłania tych samych danych do 
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systemu POL-on oraz do GUS-u, co znacznie podwyższa koszty transakcyjne. Działy finansowo-

księgowe, kadrowe czy związane z jakością kształcenia, nierzadko szukając pomocy 

w interpretacji niedookreślonych przepisów, najpierw uzyskują informacje niepełne 

i niezobowiązujące, by podczas finalnej kontroli ze strony różnego rodzaju instytucji lub w ramach 

czynności sprawozdawczych otrzymać odmienną interpretację i zostać skrytykowanym za 

popełniony błąd. Bardzo często wiąże się to również z karami finansowymi, które szczególnie 

dotkliwie odbijają się na instytucjach publicznych i osobach, na których spoczywa 

odpowiedzialność finansowa z tytułu pełnionej funkcji. Postępowania prowadzone z tytułu ustawy 

o zamówieniach publicznych wymagają z kolei od uczelni określenia ścisłego kryterium ceny, co 

wiąże się z oportunistycznym zachowaniem ze strony składających oferty, a tym samym brakiem 

możliwości wyboru faktycznie najlepszej opcji. Koszty transakcyjne związane z egzekwowaniem 

tych umów oraz obowiązkowe kontrole stawiają uczelnie między młotem a kowadłem. Często są 

to sytuacje niemożliwe, które z jednej strony wiążą się z karą ze względu na dyscyplinę finansową, 

a z drugiej mogą skutkować niezapłaceniem wykonawcy i karą z innych tytułów. 

 Tak oportunistyczna postawa którejkolwiek ze stron kontraktu jest przeciwna idei 

tworzenia kapitału społecznego, która bardziej nawet niż koncepcja budowania kapitału ludzkiego 

powinna przyświecać uczelni nie tylko na piśmie, ale też w codziennej pracy. Warto tutaj 

przywołać koncepcję Andrzeja Matysiaka, zgodnie z którą 

 „podstawą ufności dowolnej osoby jest wiedza o regułach gry obowiązujących w danym 

społeczeństwie, co znaczy, że owe reguły są odbiciem istniejącego porządku normatywnego w 

całym społeczeństwie i na podstawie tej wiedzy osoba ufająca może formułować swoje 

oczekiwania efektywnościowe i aksjologiczne; osoba ufająca zachowuje się w sposób racjonalny, 

czyli przesłanką ufności jest wyłącznie jej subiektywna wiedza o regułach gry, natomiast założenie 

o racjonalności wyklucza takie cechy zachowania osoby ufającej, jak stereotypowe myślenie, 

emocje, zawiść, uprzedzenia; stosunek zaufania sprawdza się wówczas, gdy zachowania osoby 

obdarzonej ufnością będą zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z obowiązujących reguł gry” 

(Matysiak, 2000). 

 Kapitał społeczny oparty na zaufaniu i współpracy szerzy ideę zasobu dóbr wspólnych, 

a przecież kapitał ludzki i system instytucji kształcenia wyższego w kontekście Polski takimi 

właśnie są. Jeśli sprawność uczelni miałaby ulec poprawie, musi się ona przekładać na 

przestrzeganie przyjętych przez reguł postępowania. Jednocześnie same te wytyczne, podobnie 



204 

 

jak duży potencjał instytucji, nie wystarczą. Dobrą metaforę problemu sprawności może stanowić 

praca silnika, który nie będzie poprawnie działać, jeśli nie zostaną spełnione pewne podstawowe 

reguły (konstrukcja według dobrego projektu), a w zależności od paliwa (studentów) i warunków 

zewnętrznych (rynku pracy), jego osiągi mogą być różne. Nie można zatem determinować czy 

wyceniać sprawności instytucjonalnej jedynie parametrami samej uczelni. Wejściowy parametr 

(student) opisywany jest bowiem na tle swoich doświadczeń i osiągnięć edukacyjnych oraz 

zaplecza społeczno-ekonomicznego, a wyjściowy (absolwent) – na tle zawodnego rynku pracy. 

 

5.4 Wywiady pogłębione – przykłady literaturowe 

 

 Przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy wywiady pogłębione potwierdziły nie tylko 

ujęcie kosztów transakcyjnych jako analizy kontraktów między poszczególnymi jednostkami 

i komórkami organizacyjnymi, grupami pracowników, a w końcu konkretnymi osobami. Zgodne 

są one także z propozycją analizy kosztów transakcyjnych w odniesieniu do praktyk biznesowych 

i jednostek publicznych spoza sfery edukacji. W zestawieniu z wnioskami kadry polskich uczelni 

autor chciałby  przytoczyć doświadczenia ze wschodu Europy, na potrzeby których rosyjscy 

naukowcy zaproponowali metodologię ewaluacji aktorów biorących udział w procesie kształcenia 

szkół wyższych (Trubnikova i Trubnikov, 2019). Analiza ta pozwala na wycenę skutków 

wprowadzonych reform, a co za tym idzie – uzupełnia pojęcie sprawności systemu instytucji 

kształcenia wyższego o podejście do  inercji jako formy obrony przed zmianą. W tym świetle 

zmiany efektywne powinny zredukować koszty wymiany ekonomicznej 

i wewnątrzorganizacyjnych interakcji o charakterze społeczno-ekonomicznym. 

Z punktu widzenia Johna R. Commonsa konflikty wpływają na interesy aktorów 

w perspektywie eksploatacji i zawłaszczania ograniczonych zasobów (Commons, 1931). W tym 

rozumieniu tworzenie nowych kierunków studiów wprowadza swego rodzaju konkurencję nie 

tylko na poziomie uniwersytetów, ale też wydziałów i pomniejszych komórek instytucjonalnych. 

Rywalizacja ta może w konsekwencji wpływać na obciążenie dydaktyczne i kondycję personelu. 

Trubnikova potwierdza w ten sposób wnioski autora z poprzedniego podrozdziału i również 

wskazuje na współzależności w zachodzących transakcjach sprowadzające się do poprawy 

organizacji oraz ogólnego dobrostanu poprzez spójność działań i rozwiązań. Relacje społeczne 

opierają się w tym przypadku w dużej mierze  na podziale obowiązków i odpowiedzialności 
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między poszczególnymi działami i osobami. Według Commonsa ich klasyfikacja obejmuje 

wymianę, racjonowanie i zarządzanie. W łańcuchu zarządzania poszczególni aktorzy wykonują 

polecenia innych, a podległość określona jest za pomocą formalnych i nieformalnych reguły 

delegacji władzy. Autorzy uzasadniają zatem – co jest spójne z przywołanymi wywiadami 

pogłębionymi – że koszty transakcyjne mogą być interpretowane jako dodatkowe koszty aktorów 

wynikające zarówno z moralnych, jak i materialnych zasobów związanych z czasem poświęconym 

na pracę. Koncepcja kapitału społecznego odgrywa tu istotną rolę i niejako nawiązuje do 

instytucjonalnego podejścia Thorsteina Veblena kładącego nacisk na czynniki kulturowe i wzorce 

zachowań, wartości czy kwestie etyki organizacyjnej (Veblen, 1899). Szczególnie widoczne staje 

się to w odniesieniu do systemu instytucji kształcenia wyższego, w ramach którego status 

pracownika określany przez dziedzinę nauki i wykształcenie może mieć pierwszeństwo przed 

pensją. Trubnikova proponuje w swojej publikacji klasyfikację obejmującą pięć typów kosztów 

transakcyjnych: 

 

Tabela 5.2. Klasyfikacja kosztów transakcyjnych w procesie kształcenia na przykładzie 

badań rosyjskiego systemu instytucji kształcenia wyższego 

Rodzaj kosztów 

transakcyjnych  

Kadra dydaktyczna  Administracja  Studenci 

Wyszukiwanie 

informacji  

Przerwy w publikowaniu 

zarządzeń o organizowaniu 

imprez, w tym wyborów do 

kursu  

Zbieranie informacji przy 

sporządzaniu raportów dla 

agencji rządowych 

Koszty pozyskiwania i 

przetwarzania informacji o 

uczelni 

Negocjacja Negocjowanie kosztów 

zawarcia efektywnych umów  

Koszty zawarcia umów z 

pracodawcami, uczelniami 

partnerskimi, organizacjami 

międzynarodowymi  

Wybór opiekuna naukowego, 

wybór programu kształcenia w 

celu kontynuacji studiów na 

uczelni 

Pomiary Wypełnienie oceny osobistej, 

prowadzenie kalkulacji 

punktowej 

Organizacja oceny jakości 

kadry pedagogicznej za 

pomocą KPI  

Wypełnienie oceny osobistej, 

ocena pracy nauczycieli 

Określenie i ochrona 

praw majątkowych 

Koszty licencjonowania 

programów edukacyjnych 

oraz koszty patentów 

Koszty porad prawnych, 

interakcje z organami 

państwowymi w kwestiach 

praw własności  

Koszty patentów, problem 

naruszeń praw własności 

intelektualnej 

Zachowanie 

oportunistyczne 

Nieprzestrzeganie standardów 

edukacyjnych przez uczniów 

w wyznaczonym terminie i 

późniejsze powtórki, 

oportunizm 

współpracowników  

Nieprzestrzeganie 

obowiązków służbowych 

przez pracowników  

Wykroczenia ze strony 

nauczycieli w procesie 

edukacyjnym (przełożenie 

zajęć, oportunizm nauczyciela 

ew. pracownika biura 

dziekana) 

Źródło: Opracowanie własne za rosyjskim opracowaniem analizy wywiadów pogłębionych z aktorami szkolnictwa 

wyższego w obwodzie rostowskim (Trubnikova i Trubnikov, 2019) 
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 Zaproponowana typologia ma charakter komplementarny w stosunku do poprzednich 

dwóch podrozdziałów. Wyszukiwanie informacji może pociągać za sobą problem wglądu w dane, 

kosztów systemów antyplagiatowych czy dostępu do internetowych zasobów artykułów 

naukowych i cytowań. Negocjacje często wiążą się z kosztami analizy umów z partnerami czy 

nauczycielami i studentami, ale mogą też dotyczyć wyboru lokalizacji czy specjalizacji przez 

studentów. W przypadku pomiarów mowa o metodach ewaluacji i minimalizacji miar błędów, zaś 

ostatnia pozycja nawiązuje do analiz Williamsona (1985, 1993) oraz wcześniejszych rozważań 

(patrz: Rozdział 5.2, 5.3). 

 Trubnikova i Trubnikov zgadzają się z podejściem do analizy kosztów transakcyjnych 

w kontekście mikroekonomicznym oraz analogicznie do analizy pracy „traderów”, w której koszty 

transakcyjne stanowią różnicę cen sprzedaży i zakupu. Uwzględnione jest tu także ryzyko 

niezamknięcia transakcji, co samo w sobie pozwala na przykład na ocenę finansową. Podobnie jak 

w licznych publikacjach polskich (Ćwiąkała-Małys, 2010; Brzezicki i Wolszczak-Derlacz, 2015; 

Wolszczak-Derlacz, 2019) Rosjanie wyraźnie wskazują na problem z dostępnością danych. W 

przypadku analizy przeprowadzonej przez autora niniejszej dysertacji trudności te udało się 

przezwyciężyć, stosując metodę SEM oraz uzyskując dane od OPI. Trubnikova i Trubnikov 

podkreślają mankamenty aplikacji metod rynkowych ze względu na specyfikę edukacji jako dobra 

mieszanego, a jednocześnie ujmują istniejące w literaturze próby wyznaczenia współczynników 

transakcyjnych generowania wiedzy opartych o wskaźniki efektywności publikacji badawczych 

oraz rejestracje patentów i kontraktów międzynarodowych uczelni (co potwierdza zaproponowane 

przez autora dysertacji użycie w modelach SEM) (Popow i in., 2013). Wykazują oni również 

problem z definicją i oszacowaniem miar utraty zaufania czy reputacji (Volchik i in., 2017). 

W podobnych szacunkach stosuje się często roboczogodziny, jednak prawdziwe koszty pozostają 

wówczas ukryte. Ich formy określić można jako utracone zyski, stracony czas czy koszty 

gotówkowe. Staje się to tym bardziej istotne w przypadku dużej liczby nieformalnych relacji, gdy 

przy nadmiernej biurokratyzacji pracownicy z reguły wykonują dużą liczbę działań, nierzadko 

wykraczających poza ich zakres obowiązków. Według analizy rosyjskich naukowców stosunek 

rodzajów kosztów transakcyjnych aktorów szkolnictwa wyższego przedstawia się następująco: 
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Rysunek 4.14. Stosunek rodzajów kosztów transakcyjnych aktorów szkolnictwa wyższego 
Źródło: Opracowanie własne za rosyjskim opracowaniem analizy wywiadów pogłębionych z aktorami szkolnictwa 

wyższego w obwodzie rostowskim (Trubnikova i Trubnikov, 2019) 

 

 Na powyższym rysunku przedstawiono problem alokacji kosztów transakcyjnych jako 

elementu procesu edukacyjnego. Zdecydowanie największe obciążenia występują w ramach 

decyzji o podjęciu studiów wyższych, ich lokalizacji oraz konkretnej dyscyplinie. Następnie 

plasują się negocjacje, w tym problematyka wyboru opiekuna naukowego, tematu pracy czy 

specjalizacji, a zarazem kwestie urlopów naukowych, wyjazdów czy przydzielonych mieszkań. 

Wszystko wiąże się jednocześnie ze stratą czasu. Koszty ochrony praw własności dotyczą 

studentów, którzy generują dużą liczbę wynalazków i patentów na kierunkach ścisłych 

i przyrodniczych, jednak problematyczne jest w tym przypadku plagiatowanie i przekazywanie 

materiałów starszych studentów (wykonawców) młodszym. Oportunizm i koszty pomiarów 

opisane zostały między innymi jako wykorzystywanie przez nauczycieli akademickich wykładów 

dostępnych w internecie, co w przypadku studentów zwiększa koszty transakcyjne związane 

z uczestnictwem w zajęciach w porównaniu do samokształcenia.  

 W przypadku kadry administracyjnej i dydaktycznej definiuje się rozszerzenie zakresu 

odpowiedzialności, z którego wynika wzrost kosztów transakcyjnych oraz związane z nim 

rozmaite zachowania adaptacyjne do warunków panujących w instytucji (Volchik i Zotova, 2011). 

Co ciekawe, rosyjscy badacze potwierdzają zjawiska występujące także w Polsce, przede 
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wszystkim problem kosztów transakcyjnych wynikających z dostępności informacji na 

uczelniach, w tym publikacji aktów prawnych w krótkim czasie lub przyjmowania ich z mocą 

wsteczną. Ciągła aktualizacja wytycznych i dokumentacji  wymaga pracy do późnych godzin, 

a wysokie koszty negocjacji wynikają dodatkowo z biurokracji związanej z zawieraniem umów, 

przeprowadzaniem konkursów i procedurami stypendialnymi dla studentów. Istotną kwestią, 

podobnie jak w Polsce, jest tutaj brak zrozumienia ze strony kadry dydaktycznej dla ogólnego toku 

rozwoju ich uczelni oraz całego systemu szkolnictwa wyższego – czyli celowości przemian 

i innowacji. Jednocześnie rosyjscy nauczyciele wskazują na liczne problemy z uzyskaniem zgód 

w ramach pracy naukowej i pedagogicznej, w tym wsparcia procesów umiędzynarodowienia. Ten 

sam opór występuje w ich relacjach ze studentami. Najwyższe koszty transakcyjne przypisuje się 

w tym kontekście oportunizmowi, również wśród samej kadry dydaktycznej, a zaraz po nim 

administracji uczelni. Badanych cechuje ponadto sceptycyzm w stosunku do przeprowadzanych 

reform i ich częstotliwości, choć pozytywnie oceniają oni system ewaluacji studentów, który 

uznawany jest za motywujący. Poważnym problemem jest niewątpliwie trudne do wykrycia 

plagiatowanie na wysokim poziomie technicznym, które dotyczy zarówno studentów, jak 

i pracowników naukowych. Związane jest ono z negatywnym odbiorem reform edukacji 

połączonym ze spadkiem poziomu nauczania i zmianą całościowego stosunku do systemu 

instytucji szkolnictwa wyższego.  

 W odniesieniu do zebranych danych autorzy proponują oszacowanie kosztów 

transakcyjnych na podstawie czasu pracy wykładowców według stanowiska, jednak wskazują 

jednocześnie na problemy z dostępnością danych. Podkreślają też, że wprowadzane reformy nie 

skutkują istotnym obniżeniem kosztów transakcyjnych, co uniemożliwia poprawę efektywności 

organizacji w kontekście tworzenia nowych hierarchii zarządzania. Komplementarność tych 

analiz względem wywiadów przeprowadzonych przez autora niniejszej dysertacji sprawia, że 

specyfika polskich uczelni wydaje się być bliższa tej wschodniej aniżeli zachodniej. Według 

niektórych badaczy wynika to z zaszłości historycznych i kulturowych oraz uwypukla nie tyle 

praktyczny, co bardziej naukowy charakter trudności obu systemów. W dobie przemian mających 

zbliżyć uczelnie do rynku pracy oraz nastawić je na praktyczny aspekt nauczania i przedsiębiorczy 

model organizacyjny, stanowi to istotny hamulec rozwoju. 
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5.5. Wyniki raportów NIK 

 

 W tym momencie warto uzupełnić przedstawione spostrzeżenia wnioskami wynikającymi 

z analizy raportów Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Organ ten kontroluje działania uczelni, 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(stan na rok 2016). Sprawdza przy tym stopień zapewnienia wysokiej jakości kształcenia ze strony 

PKA oraz samych szkół wyższych w ramach ich wewnętrznych systemów ewaluacji. Według 

NIK-u PKA przyjęła  „pozytywny” model oceny, dzięki czemu aż 92% wydanych przez nią w 

ciągu roku ocen stanowiły te pozytywne i wyróżniające. Potwierdził on także, że w roku 

akademickim 2016/2017 uczelnie przyjmowały do wyczerpania miejsc studentów bez 

wymaganych progów ocen maturalnych, by utrzymać wysokie dofinansowanie, lecz w efekcie 

spowodowały redukcję ogólnego poziomu kształcenia i dalszy spadek polskich uczelni w 

światowych rankingach. Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości zawierały ponadto 

ogólnikowo sformułowane cele, co uniemożliwiało ich efektywną realizację. Pozytywnie 

oceniono natomiast dodatkową dotację na zadania poprawiające jakość kształcenia, choć ustalano, 

że brakuje ścieżek rozwoju dla dydaktyków, których  grupa tworzona jest w dużej mierze przez 

pracowników naukowo-dydaktycznych (co potwierdzają także modele SEM poprzez występujące 

korelacje). W Polsce zdarza się, że w danym mieście kilka jednostek prowadzi kształcenie na tych 

samych kierunkach, co prowadzi z kolei do rozproszenia kadry i środków publicznych, jak 

również znacząco negatywnie wpływa na poziom nauczania (Najwyższa Izba Kontroli, 2016). 

NIK postulował zatem w raporcie wprowadzenie monitoringu instrumentów finansowych 

w kontekście efektów kształcenia, a także poszerzenie zadań PKA i ich dokładniejszą regulację. 

 Prawie pięć lat później NIK ponownie wydał raport, tym razem poświęcony finansowaniu 

uczelni publicznych (Najwyższa Izba Kontroli, 2021). Wykazuje w nim, że zapewniono warunki 

do prawidłowej realizacji zadań uczelni wyższych poprzez wprowadzone 1 stycznia 2019 roku 

nowe zasady finansowania, jednak rząd nie przygotował na czas obejmującego te zmiany 

kompleksowego projektu polityki naukowej państwa. Nieaktualne strategie rozwoju  

opracowywane na podstawie dawnych przepisów w rzeczywistości uniemożliwiają zatem 

realizację celów kształcenia. Wprowadzenie subwencji, dotacji podmiotowej i dotacji celowych 

przyczyniło się co prawda do zwiększenia stabilności finansowej instytucji szkolnictwa wyższego 

i utrzymania ich autonomii, ale przy braku odpowiedniego nadzoru jednocześnie niesie ze sobą 
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ryzyko niewłaściwego ukierunkowania środków finansowych. Zdaniem NIK-u Minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego przyznawał te środki bez pełnej wiedzy na temat potencjału 

dydaktycznego i naukowego czy sytuacji finansowej uczelni. Jednocześnie gdy w latach 2019-

2020 dokonano zwiększenia subwencji, w niektórych przypadkach brak rzetelności 

w przygotowaniu dokumentów oraz podjęciu decyzji o podziale funduszy obejmował nawet 

kwoty rzędu 25 milionów złotych. Obowiązujący algorytm podziału dotacji nie był w praktyce 

stosowany i z tego względu część uczelni otrzymała niższe kwoty. Także obligacje były 

przyznawane w sposób niewłaściwy. NIK ocenił natomiast, że większość instytucji kształcenia 

wyższego prawidłowo wydatkowała uzyskane środki publiczne. 

 Jednocześnie NIK wskazał, że zdania co do skuteczności wprowadzonej w 2018 roku 

reformy są podzielone. Choćby idea zniesienia minimum kadrowego dla niektórych uczelni 

oznacza lepsze dostosowanie liczby wykładowców do liczby studentów, ale dla innych skutkuje 

prowadzeniem zajęć przez osoby bez dorobku naukowego. Jednocześnie biorąc pod uwagę 

wszystkie kontrolowane uczelnie, na przestrzeni roku akademickiego 2019/2020 w każdej z nich 

znaczna część nauczycieli akademickich (czasem nawet 82% kadry) prowadziła zajęcia w ramach 

godzin ponadwymiarowych. W niektórych placówkach dostrzec można pozytywną zmianę 

wyznaczaną przez wzrost liczby publikacji naukowych w wysoko punktowanych czasopismach, 

jednak często podkreśla się, że badacze zamiast na jakości badań skupiają się właśnie na liczbie 

zdobytych punktów. Nawet najlepszych pracowników naukowych brak dodatkowego 

dofinansowania demotywuje jednocześnie do dalszej działalności badawczej. Pomimo 

zwiększenia autonomii uczelni nadal nie stosuje się premii za jakość kształcenia i nagradza się 

jedynie osiągnięcia naukowe. W kwestii zarządzania negatywnie ocenia się z kolei przeniesienie 

obowiązku wewnętrznego monitoringu z senatu na radę uczelni (przy czym część instytucji 

w ogóle ich nie posiada), a przede wszystkim zbyt szybkie tempo wprowadzania zmian 

(Najwyższa Izba Kontroli, 2021). 

 

5.6. Metody minimalizacji kosztów transakcyjnych, możliwości ich poprawy oraz 

odniesienie do modeli 

 

Mając na uwadze powyższe rozważania, autor spróbuje poddać analizie i zrealizować 

ostatnie cele oraz potwierdzić pozostałe hipotezy. Sprawność systemu instytucji szkolnictwa 



211 

 

wyższego, nawiązując do pojęć z dziedziny fizyki, można przyrównać do miary wykorzystania 

energii zawartej w paliwie w określonych warunkach: sytuacji na zawodnym rynku pracy, 

regułach wytyczonych przez rząd (ministerstwo, PKA, NIK etc.) oraz naborze studentów 

pochodzących z poprzednich etapów edukacji, o konkretnych osiągnięciach edukacyjnych 

i systemie wartości. Ponieważ w każdej z wymienionych sfer mogą wystąpić straty, również 

sprawność ogólna obejmuje wszystkie te aspekty. Im gładszy i szybszy sposób przejścia przez tę 

przemianę, im mniejsze ewentualnie występujące tarcia, tym mniejsze jest także rozproszenie 

energii, a co ta za tym idzie – spadają koszty transakcyjne w każdej z tych sfer. Składa się na to 

niższa liczba roboczogodzin pracowników uczelni, redukcja strat budżetu uczelni i państwa, 

mniejszy stres, większa kooperacja, a także możliwość szybszego znalezienia przez absolwenta 

dobrej pracy z dobrym wynagrodzeniem. Równolegle pojawia się zaś zadowolenie pracodawcy 

z dobrego pracownika.  

 Takie podejście stanowi punkt wyjścia do porównania sprawności instytucjonalnej uczelni 

w odniesieniu do różnych kierunków studiów i typów uczelni (cel 1.4.). Należy tu podkreślić, że 

konkretne dyscypliny znacznie różnią się specyfiką związaną zarówno z prowadzeniem 

działalności dydaktycznej i naukowej, jak też relacją z rynkiem pracy. W tym kontekście analiza 

uzyskanych modeli dowodzi, że najmniej tarć występuje na kierunkach z obszaru informatyki czy 

matematyki, co wynika z silnej i pozytywnej korelacji (0,76) pomiędzy potencjałem uczelni 

a sytuacją zawodową absolwentów. Ponieważ potencjał uczelni jest z kolei budowany silnie 

i pozytywnie przez koszty działalności dydaktycznej , zwiększenie nakładów przynosi w tym 

przypadku pozytywne efekty. Warto przy tym wspomnieć, że w tak dynamicznie rozwijającej się 

dziedzinie środki przeznaczone na badania i projekty poprawiają ogólny wynik, podobnie jak 

współpraca z otoczeniem skutkująca zmniejszeniem tarć wśród kadry oraz pozytywnym wpływem 

udziału przychodu uczelni z innych źródeł niż subwencje. Jednocześnie w kontekście rynku pracy 

występuje duże zapotrzebowanie na osoby z takim wykształceniem, co przejawia się silnym 

negatywnym ładunkiem przy zmiennej dotyczącej względnego bezrobocia (potwierdzenie 

hipotezy H 6.) i oznacza, że w tej sferze także nie występują tarcia.   

 Zgodnie z wnioskami autora kolejną największą sprawnością charakteryzują się kierunki 

ekonomiczne. Tutaj także występuje bardzo silna pozytywna korelacja pomiędzy zmiennymi 

latentnymi (0,57), jednak jej specyfika jest już nieco inna. Wysoka sprawność oznacza w tym 

przypadku, że ładunki czynnikowe przy zmiennych: względne wynagrodzenie oraz różnica 
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pomiędzy średnim wynagrodzeniem a wynagrodzeniem w sekcji PKD determinują zmienna 

latentną - sytuację absolwenta na rynku pracy ze zbliżoną siłą (odpowiednio 0,89 i 0,72). 

Zbieżność tych wyników zatem dobrze rokuje. Zastanawiające jest natomiast, że najwyższa 

sprawność cechuje te kierunki, które same w sobie minimalizują koszty działalności dydaktycznej 

i przejawiają ujemną korelację pomiędzy nimi a docelowymi zarobkami. Zdaniem autora tam, 

gdzie tarcia są najmniejsze, a koszty najbardziej zoptymalizowane, studenci są lepiej 

przygotowani do wejścia na rynek pracy. Jednocześnie sam rynek wchłania osoby młode z 

wykształceniem ekonomicznym, stąd w ich kontekście nieistotny staje się wskaźnik względnego 

bezrobocia. Kierunki ekonomiczne zarządzane ekonomicznie wydają się być zatem domyślnie w 

lepszej sytuacji niż inne dziedziny kształcenia, choć należy też pamiętać o pozytywnym wpływie 

wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (profesorów i doktorów habilitowanych) przy ładunku 

czynnikowym 0,54. Oznacza to, że optymalizacja kosztów wiąże się jednocześnie z utrzymaniem 

kompetentnych pracowników o wysokich umiejętnościach badawczych, ale też praktycznym 

doświadczeniu branżowym. Jak wskazano w poprzednim rozdziale, większość osób 

prowadzących działania dydaktyczne jest jednocześnie badaczami, i to o nie należy szczególnie 

dbać jako pracowników. Przytoczone fakty wskazują na ogólny sposób poprawy sprawności 

instytucjonalnej oraz podkreślają wysoki potencjał omawianej dyscypliny (potwierdzenie 

hipotezy H 6., H .8. i H 9.). Zagadnienie to z pewnością wymaga dalszej analizy i może skutkować 

zmianami w programach kształcenia. 

 Trzecią najwyższą sprawnością według autora wykazują się kierunki techniczne 

obejmujące mechanikę oraz eksploatację i budowę maszyn. Choć ich korelacja z rynkiem pracy 

jest pozytywna, pozostaje jednocześnie słaba i nieistotna statystycznie. Tym, co przemawia jednak 

za możliwością istotnej poprawy ich sprawności, jest silny ładunek czynnikowy potencjału uczelni 

związany z różnicą między wynagrodzeniem absolwentów a średnim wynagrodzeniem w sekcji 

PKD. Słaby parametr opisujący względne bezrobocie (-0,21) informuje, że w tej dyscyplinie mimo 

wszystko mogą występować problemy ze znalezieniem pracy, ale gdy już uda się ją zdobyć, będzie 

dobrze płatna (0,66). Podobnie jak w przypadku ekonomii lepszą sprawność wykazują tu kierunki, 

w których koszty działalności dydaktycznej na studenta są zoptymalizowane (mają znak 

negatywny), a pracownicy rozwijają się naukowo (co określa liczba punktów z publikacji z listy 

A na osobę). Jednocześnie wyznaczany w analizach ładunek czynnikowy przypisany do struktury 

kadrowej wynosił w tym przypadku zero, co może wskazywać na nieistotny wpływ samej tej 
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struktury oraz brak pozytywnego oddziaływania profesorów i doktorów habilitowanych. 

Z wywiadów pogłębionych uzyskano informację, że przyczyną takiego wyniku może być wysoka 

średnia wieku tej grupy pracowników. Analogicznie realizacja projektów działa w tym wypadku 

negatywnie. Autor upatruje tym samym szansy na poprawę sprawności poprzez odmłodzenie 

kadry i powiązanie realizowanych projektów z przemysłem, by uzyskać lepszy kontakt z 

otoczeniem. Jednocześnie należałoby przeanalizować dogłębnie relacje wewnątrzkadrowe oraz na 

linii kadra-student (potwierdzenie hipotezy H 6., H .8. i H 9.). 

 Problemów ze sprawnością należy upatrywać na kierunkach humanistycznych, 

a w szczególności na pedagogice. Według autora przemawia za tym przede wszystkim brak 

dopasowania do rynku pracy (brak korelacji), brak związku między kosztami działalności 

dydaktycznej a wynagrodzeniem absolwentów, a w końcu bardzo słaby ładunek czynnikowy 

wynikający z różnicy między średnim wynagrodzeniem absolwentów a tym w odpowiedniej sekcji 

PKD. Niż demograficzny spowodował tutaj wyraźną redukcję etatów nauczycielskich oraz wzrost 

bezrobocia, w którym to wypadku kluczowa okazuje się elastyczność w poszukiwaniu pracy. 

Wysoki poziom ładunku czynnikowego opisującego różnicę wynagrodzeń wskazuje, że 

absolwenci kierunku są w stanie znaleźć zatrudnienie poza typową działalnością w sferze 

pedagogicznej (szkolnictwie czy poradniach), na przykład na stanowiskach o często wyższym 

wynagrodzeniu, wymagających za to odpowiedniego profilu osobowości czy kompetencji 

miękkich (otwartość, komunikatywność) niezbędnych chociażby w zarządzaniu zespołem. Mimo 

tego średni względny wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów jest w tym przypadku stosunkowo 

wysoki (1,07) i przewyższa średnią w analizowanych powiatach. Sporządzone modele wskazują 

przy tym na znaczącą rolę odpowiedniego zarządzania oraz aktywnej i wykwalifikowanej kadry 

w kształtowaniu lepszej przyszłej sytuacji studentów na rynku pracy. Sposobem na podniesienie 

sprawności instytucjonalnej na poszczególnych uczelniach może być zatem analiza inicjatyw 

kadry dydaktycznej, zwłaszcza jej zaangażowania w badania i rozwój. Jednocześnie niezbędne 

może okazać się przeprojektowanie całych kierunków, a duża ich liczba może nawet wymagać 

zredukowania (potwierdzenie hipotezy H 6., H 9.). 

 Na wstępie pracy zaproponowano hipotezę, iż pozycja absolwenta na rynku pracy jest 

względnie najlepsza po ukończeniu studiów na kierunkach medycznych w kontekście 

wynagrodzenia. Potwierdzenia hipotezy H 7. w kontekście przeprowadzonych badań autor 

upatruje przede wszystkim w silnym ładunku czynnikowym analizy średniego wynagrodzenia 
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wśród specjalistów w sekcji PKD. Istotny będzie tu jednak przede wszystkim kontekst oczekiwań 

danego absolwenta. Studia medyczne wymagają znacznych nakładów nie tylko ze strony samego 

studenta, ale też całego systemu kształcenia wyższego, w obliczu czego zastanawia niemal zerowy 

ładunek czynnikowy przy zmiennej opisującej relację wynagrodzenia do potencjału uczelni. 

Dodatkowo korelacja między rynkiem pracy a potencjałem uczelni jest stosunkowo istotna 

statystycznie i ujemna. Mimo tego, że średni wskaźnik względnego bezrobocia w próbce 

absolwentów kierunków medycznych jest bardzo niski (0,7), a kształcenie to jest bezpłatne to w 

skali kraju, pojawiają się liczne protesty związane z niskimi zarobkami, ale też trudnymi 

warunkami pracy zaraz po studiach (Business Insider, 2017). W praktyce lekarze bezpośrednio po 

zakończeniu kształcenia odbywają niskopłatną rezydenturę obciążoną dodatkowo dużą liczbą 

godzin pracy, co finalnie może skutkować ich wyjazdem za granicę (Bankier.pl, 2016; Najwyższa 

Izba Kontroli, 2015; Najwyższa Izba Kontroli, 2016). W tym kontekście i przy tak małej liczbie 

obserwacji w modelu nie można potwierdzić hipotezy H 7. Wskazuje to także na silną zależność 

sprawności instytucjonalnej systemu kształcenia wyższego zarówno od rynku pracy czy 

pozostałych instytucji działających w sposób nieskoordynowany, jak również od niezadowolenia 

samych absolwentów. Obserwuje się tym samym wzrost kosztów transakcyjnych i tarć pomimo 

inwestycji w działalność dydaktyczną oraz badania naukowe (odrzucenie hipotezy H 7.). 

Próbując określić konieczne instytucjonalne zmiany w systemie kształcenia wyższego, nie 

sposób pominąć tak silnego i wyraźnego wpływu rynku pracy na jego sprawność. Jest on 

jednocześnie zawodny i zmienia się nieustannie w sposób dynamiczny, inaczej odbierając 

absolwentów uczelni wyższych w młodym wieku niż osoby o tych samych kwalifikacjach, ale 

starsze i bardziej doświadczone. Niepewność na rynku pracy jest zatem trudna do 

zdeterminowania i w praktyce nie podlega wpływowi instytucji szkolnictwa wyższego. Mogą one 

jedynie starać się przygotować studentów na tyle dobrze, by w określonej sytuacji potrafili 

zmaksymalizować swoje szanse na osiągnięcie celu. Zamysł ten może z kolei sam w sobie 

odbiegać od tego, co proponują uczelnie i państwo, a nawet sam rynek pracy, w związku z czym 

jednoznaczna odpowiedź na pytanie o poprawę sprawności systemu instytucji kształcenia 

wyższego stają się wyjątkowo trudnym zadaniem. Jakikolwiek krok może spotkać się tu z nagłą 

zmianą okoliczności, inercją kadry i studentów, a w końcu dezaprobatą ze strony ministerstwa. W 

poniższych akapitach autor stara się zatem uzasadnić swoją hipotezę, zgodnie z którą zmiana 

struktury zarządzania poprzez zwiększenie wpływu menadżerów i kanclerzy oraz zmniejszenie 
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wpływ senatu, rektora i rad uczelni zmniejsza koszty transakcyjne i poprawia sprawność 

instytucjonalną uczelni (H 10.). 

Autor proponuje oprzeć swoje propozycje na przeprowadzonej analizie i wywiadach 

pogłębionych, zakładając, że każda zmiana może wymagać autokrytyki i zrozumienia potrzeby 

dostosowania struktury organizacyjnej i własnych zachowań do potrzeb i celów instytucjonalnych. 

Wskazywane wielokrotnie w niniejszej dysertacji nadmierne obciążenie dydaktyków pracą 

administracyjną w pierwszej kolejności skłania do zmiany zakresu ich odpowiedzialności 

i decyzyjności przy jednoczesnej redystrybucji obowiązków.  

Pierwszym sugerowanym rozwiązaniem jest ograniczenie kosztów transakcyjnych 

związanych z wyszukiwaniem informacji poprzez wdrożenie zintegrowanych systemów 

zarządzania elektroniczną dokumentacją. Upraszczają one procedowanie spraw wewnątrz 

instytucji i poza nią, umożliwiając między innymi bezpośredni kontakt ze studentami czy 

korespondencję przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Wprowadzenie takich mechanizmów stanowi jednak dodatkowe obciążenie i wymaga wielu 

godzin weryfikacji obiegu dokumentów regulujących czynności na uczelniach, przy czym 

instytucje w wielu przypadkach napotykają problemy z ujednoliceniem Instrukcji Kancelaryjnych 

czy Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA). Pełne skupienie na wdrożeniu rozwiązania 

informatycznego poprzez odpowiednie dotowanie pracowników i infrastruktury redukuje 

natomiast koszty transakcyjne oraz weryfikuje istniejący system procedowania (w tym jego 

dokładność) i opóźnienia w rozpatrywaniu spraw (tak zwane wąskie gardła), obejmując zarówno 

sferę administracyjną, jak i dydaktyczną. Ostatecznie podnosi to poziom zaufania do uczelni oraz 

pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jej ramach. Przykładowo system 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW) 

jest stale rozwijany i może być zastosowany jako rozwiązanie zintegrowane z systemem USOS 

w ramach projektu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). Jednocześnie 

projekt Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD.EDU) prowadzony przez MUCI 

aspiruje do ogólnopolskiego standardu i jest już obecnie wspierany przez wiele uczelni, które 

starają się utrzymać go w miarę możliwości z własnych składek. Niezbędne zatem jest w tym 

przypadku wsparcie poprzez finansowanie zewnętrzne ze strony MEN oraz rozpowszechnienie 

pomysłu wśród większej liczby placówek. Taki krok mógłby znieść potrzebę aplikacji chociażby 

o fundusze unijne, która wiąże się z pisaniem niezbędnych projektów i stanowi najczęściej 
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formalną zaporę nie do przejścia. To jednocześnie temat niezwykle szeroki i z tego względu 

wymaga rozwinięcia w osobnym dokumencie. 

Kolejnym istotnym krokiem na drodze podniesienia sprawności instytucjonalnej uczelni 

wyższych jest uproszczenie sprawozdawczości finansowo-księgowej poprzez wprowadzenie 

centralnie zarządzanego systemu w rodzaju SAP / Hana. Wysokie koszty transakcyjne wynikają 

w tym kontekście z dużej heterogeniczności systemów księgowych na uczelniach wymagającej 

stałej aktualizacji, monitoringu i dodatkowego wysiłku ze strony informatyków czy księgowych, 

a także znacząco opóźniającej pracę kanclerzy czy rektora. Podwójna sprawozdawczość generuje 

ponadto dużą ilość stresu i roboczogodzin oraz kosztów finansowych związanych z 

utrzymywaniem aktualnego oprogramowania dopasowanego do stale zmieniających się wymagań 

ze strony MEN-u, Urzędów Skarbowych, ZUS-u czy też GUS-u. Stopniowe wdrożenie 

proponowanego rozwiązania znacznie ograniczy zatem obciążenia infrastrukturalne oraz te 

związane z nierzadko błędną sprawozdawczością. Kontrola centralna umożliwi przy tym 

bezpośredni dostęp do niezbędnych danych, upraszczając natychmiast wszelkie procedury. To 

zamysł zgodny z ideą słynnego polskiego ekonomisty Leonida Hurwicza (1986), dla którego 

mechanizm ekonomiczny to z informacyjnego punktu widzenia nic innego jak wymiana 

informacji. 

Nakreślone działania z pozoru nie mają bezpośredniego wpływu na jakość kształcenia, 

jednak należy wziąć po uwagę, że każda zaoszczędzona roboczogodzina daje w tym kontekście 

podwójny rezultat. Skrócenie czasu związanego z pracą administracyjną pracowników pionu 

dydaktycznego i badawczego skutkuje odpoczynkiem i obniżeniem stresu oraz podniesieniem 

kompetencji i produktywności w innych sferach, nie wymagając jednocześnie zmiany 

w całościowym systemie pracy. W kwestii samego zarządzania instytucją autor proponuje z kolei 

przekazać odpowiedzialność za decyzje finansowe i kadrowe w ręce menadżerów uczelni oraz 

zredukować wpływ rad uczelni. Obecnie również senaty składające się w większości z nauczycieli 

akademickich  realizują przede wszystkim własne cele, na przykład ochronę nierentownych 

kierunków czy zachowanie istniejącego statusu na drodze nadużyć w konkursach na stanowiska. 

W tym przypadku w sferze kadrowo-finansowej większy wpływ również powinna mieć 

administracja, która występując w roli menadżera, kontrolowałaby zasadność przyjmowania 

i odrzucania kandydatów na stanowiska oraz utrzymywania istniejących kierunków czy 

otwierania nowych. Jednocześnie znosiłaby odpowiedzialność za podejmowane decyzje – wiążące 
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się też często z określonymi kosztami i potencjalną stratą – z osób, u których dominują 

kompetencje dydaktyczne lub naukowe niezwiązane z zarządzaniem ludźmi czy finansami. 

Finalnie konsekwencje dokonywanych w ten sposób wyborów zostałyby również pozbawione 

aspektu personalnego. 

Zaproponowane rozwiązania częściowo odciążają kadrę dydaktyczno-zarządczą uczelni 

wyższych, w tym rektora, senat czy kierowników katedr. Są praktyczne i proste w założeniu, choć 

mogą okazać się znacznie trudniejsze w implementacji. W wielu przypadkach nie wiążą się jednak 

z większymi kosztami, a raczej opierają się na ich redystrybucji. Nie ograniczają równocześnie 

autonomii instytucji, zamiast tego mając na celu stopniowe podniesienie sprawności całego 

systemu poprzez eliminację tarć wskazanych przez samą kadrę, uczelnię, MEN czy NIK.  

Rozwijając wątek zarządzania placówką kształcenia wyższego, autor chciałby zwrócić 

uwagę na brak inicjatyw służących usprawnieniu pracy instytucji czy uaktualnianiu kompetencji 

personalnych i zarządczych osób kierujących zespołami. Ponieważ same propozycje integrujące 

nie mogą zastąpić poprawy relacji między pracownikami, sugeruje się tutaj wprowadzenie 

przynajmniej elementarnej weryfikacji tych kompetencji – nie tylko w wymiarze wiedzy 

związanej ze stanowiskiem, ale też metod efektywnej pracy z ludźmi. Warto także pochylić się 

nad rozwiązaniami obejmującymi nagradzanie jednostkowych inicjatyw i oddolnych działań 

zmniejszających tarcia na uczelni. W tym celu należy wdrożyć system premii innowacyjnych 

(w ramach corocznego funduszu) wyróżniających pomysły przekładające się bezpośrednio na 

poprawę sprawności instytucjonalnej uczelni dla pracowników i studentów. Taka metoda 

mobilizuje do wspólnej pracy na rzecz zarówno podniesienia jakości kształcenia, jak 

i usprawnienia codziennej pracy placówki. Motywacja finansowa ma dla pracowników realny 

wymiar, a jednocześnie sprawia, że kadra zaczyna bardziej identyfikować się z uczelnią 

i samodzielnie szukać sposobów na zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Taki rodzaj 

zaangażowania może dać ludziom poczucie realnego wpływu na zmiany zachodzące na uczelni. 

 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, autor uznaje, że potwierdził ostatnią hipotezę 

przyjętą w pracy (H 10.). Zgodnie z nią zmiana struktury zarządzania poprzez zwiększenie 

wpływu jednostek, menadżerów i kanclerzy oraz zmniejszenie wpływu senatu, rektora i rad 

uczelni zmniejsza koszty transakcyjne i poprawia sprawność instytucjonalną uczelni. Autor wierzy 

przy tym, że rozbudowanie wypracowanej metodyki analizy sprawności systemu instytucji 
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kształcenia wyższego może w przyszłości i przy większej dostępności danych znacznie wspomóc 

proces podejmowana decyzji w zarządzaniu uczelniami.  
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Zakończenie 

 

 W niniejszej pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia sprawności systemu instytucji 

kształcenia wyższego w kontekście rynku pracy w Polsce, a następnie wykorzystania 

zaproponowanej metodyki do oceny tej sprawności na przykładzie uczelni wyższych. Autor 

postawił za cel główny ocenę relacji pomiędzy badanym zjawiskiem a zawodową pozycją 

absolwenta danej jednostki. Na jej potrzeby przeanalizowana została literatura przedmiotu, 

wyodrębniając przenikające się sfery ekonomiki, w tym ekonomiki edukacji, oraz nowej ekonomii 

instytucjonalnej (rozdział 1 i 2). Następnie, w ramach realizacji celów szczegółowych pracy, 

określone zostały propozycje determinant kształtujących sprawność instytucjonalną uczelni oraz 

pozycję absolwenta na rynku pracy, które w dalszym kroku zostały zweryfikowane dzięki 

opracowanej metodyce – analizie SEM (cele szczegółowe 1.1., 1.2., 1.3.). Na ich podstawie w 

rozdziale 4 autor przedstawił jedenaście modeli, porównując sprawność instytucjonalną 

kształcenia wyższego w odniesieniu do różnych kierunków (dyscyplin), obszarów i typów uczelni. 

Finalnie w rozdziale 5 omówił  potencjalne zmiany systemowe oraz konkretne czynności, które 

mogą poprawić sprawność instytucjonalną poszczególnych uczelni w kontekście badań 

przeprowadzonych modelami SEM, wywiadów pogłębionych, doświadczeń  innych krajów, 

a także raportów NIK.   

  Przeprowadzone w pracy analizy prowadzą do następujących wniosków: 

 1. Sprawność instytucjonalna kształcenia na poziomie wyższym(w przypadku wszystkich 

analizowanych uczelni oraz poszczególnych obszarów i dyscyplin) jest silnie skorelowana 

z sytuacją absolwenta na rynku pracy (PU ↔ RP). Potwierdza to hipotezę H 1., ale jednocześnie 

wskazuje na ujemny znak tej korelacji w ujęciu ogólnym  wszystkich uczelni i kierunków ze zbioru 

przy jego dużej heterogeniczności. Wykazano zatem, że poszczególne obszary nauki i dyscypliny 

pozwalają na lepszą analizę sprawności instytucjonalnej w kontekście rynku pracy, a brak 

korelacji wiąże się z niską sprawnością instytucjonalną. 

2. Główne wskaźniki kształtujące sprawność instytucjonalną uczelni zależą od 

analizowanego obszaru nauki i dyscypliny, ale najczęściej są to: koszty działalności dydaktycznej 

w przeliczeniu na studenta; poziom badań rozumiany jako liczba punktów z publikacji na 

pracownika badawczego; struktura zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej rozumiana jako 

proporcja między liczbą profesorów i doktorów habilitowanych a ogólną liczbą pracowników 
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dydaktycznych, a także średnie wynagrodzenie absolwentów danej dyscypliny w relacji do 

średniego wynagrodzenia odpowiadającej tej dyscyplinie sekcji PKD (potwierdzenie hipotez 

H 2.1.,  H 2.3.,  H 2.4.,  H 2.5.). W toku badań nieistotny w charakterze determinanty sprawności 

instytucjonalnej okazał się natomiast miernik określający liczbę studentów dydaktycznych 

przypadającą na etat dydaktyczny (odrzucenie hipotezy H 2.2.).  

 3. Do głównych wskaźników określających sytuację absolwenta w kontekście rynku pracy 

(w Polsce) należy: wysokość średniego wynagrodzenia absolwentów względem powiatu, jej 

różnica względem odpowiadającej danej dyscyplinie sekcji PKD, czas poszukiwania zatrudnienia 

na umowę o pracę oraz wskaźnik względnego bezrobocia absolwentów względem bezrobocia w 

powiecie (potwierdzenie hipotezy H 3.1., H 3.2., H 3.3., H 3.4.). 

4. Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta silnie korelują w niemal 

połowie przypadków ze względnym wskaźnikiem średniego wynagrodzenia absolwentów 

w zestawieniu ze średnim wynagrodzeniem w powiecie (εP1_164 ↔ εCD_S). Widoczne jest to 

zwłaszcza w modelach generalnych o dużej różnorodności kierunków, na przykład w analizie 

całego zbioru uniwersytetów czy też kierunków z obszaru nauk humanistycznych (częściowe 

potwierdzenie hipotezy H 4.1.). Jednocześnie stwierdzenie, że wspomniane koszty silnie 

i pozytywnie korelują z różnicą wynagrodzeń względem średniego wynagrodzenia 

w odpowiadającej sekcji PKD (εDS ↔ εCD_S) okazało się fałszywe (odrzucenie hipotezy H 4.2.). 

Żadna z badanych grup obserwacji nie wykazała silnej, pozytywnej i istotnej korelacji pomiędzy 

tymi zmiennymi, zatem koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta nie znalazły 

bezpośredniego pozytywnego przełożenia na sytuację finansową absolwentów w odniesieniu do 

osób z odpowiadającej im sekcji PKD. 

5. Dla kierunków ścisłych, medycznych i technicznych sprawność instytucjonalna 

w kontekście rynku pracy w większej mierze niż w przypadku uniwersytetów obejmuje ich 

poziom rozwoju naukowo-technologicznego. Głównymi wskaźnikami kształtującymi pozytywnie 

sprawność instytucjonalną (PU) są tutaj miary związane z działalnością badawczą: liczba 

realizowanych projektów podzielona przez liczbę kierunków, koszty działalności badawczej 

w przeliczeniu na pracownika badawczego, udział środków finansowych przeznaczonych na 

badania z przychodów własnych podzielone przez ogólna liczbę środków na badania, a także koszt 

prowadzenia działalności badawczej w przeliczeniu na punkt z publikacji (potwierdzenie hipotez 

H 5.1., H 5.2., H 5.3., H 5.4.). 
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6. Największą sprawnością instytucjonalną cechuje się kształcenie na kierunkach 

technicznych i ekonomicznych o najwyższej pozytywnej korelacji pomiędzy zmiennymi 

latentnymi. Jednocześnie najniższy poziom sprawności wskazano w tym kontekście na kierunkach 

humanistycznych i pedagogicznych (częściowe potwierdzenie hipotezy H 6.). W przypadku 

kierunków medycznych złożoność relacji rynku pracy z systemem kształcenia wyższego i sytuacją 

absolwentów nie pozwala z kolei jednoznacznie określić tego parametru (brak potwierdzenia 

hipotezy H 6. w tym aspekcie).  

7. Jak przedstawiono w rozdziale 5.3., sprawność instytucjonalna uczelni wyższych 

wpływa na skomplikowaną pozycję rynkową absolwentów, która w dalszej kolejności generuje 

ich niezadowolenie, trudne warunki pracy oraz masowe migracje zarobkowe. Zjawiska 

te wskazują na brak koordynacji między instytucjami  w kontekście rynku pracy potwierdzone 

ujemną korelacją pomiędzy zmiennymi latentnymi. Przedstawione zależności nie pozwalają zatem 

na potwierdzenie hipotezy H 7. Widoczne tarcia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz instytucji 

(wysokie koszty działalności dydaktycznej, próba zachęcenia kandydatów do podjęcia studiów 

poprzez obniżenie ich poziomu) zmuszają natomiast do zdecydowanego stwierdzenia, że pozycja 

absolwentów kierunków medycznych na rynku pracy nie jest najlepsza nawet pomimo możliwego 

wysokiego wynagrodzenia – (odrzucenie hipotezy H 7.).  

8. Badanie w obszarze informatyki i matematyki potwierdziło dynamiczny postęp 

technologiczny obu kierunków i związaną z tym poprawę pozycji ich absolwentów na rynku 

pracy. Przy tak wielu pozytywnych ładunkach czynnikowych opisujących potencjał uczelni oraz 

ich silnej korelacji wykazano, że inwestycje w działalność dydaktyczną i badania znajdują 

przełożenie na wzrost sprawności instytucjonalnej kształcenia wyższego, a dobre zarządzanie 

może podnieść szanse absolwentów konkurujących z osobami bez wykształcenia wyższego. 

Potwierdza się również, że największa możliwość poprawy sprawności instytucjonalnej cechuje 

studia informatyczne (potwierdzenie hipotezy H 8.) 

9. Przywołane badanie, analizy i modele w odniesieniu do wywiadów pogłębionych 

i raportów NIK wskazują, że możliwe jest wprowadzenie zmian w instytucjach szkolnictwa 

wyższego prowadzące do obniżenia kosztów transakcyjnych, w wyniku czego poprawi się 

sytuacja absolwentów na rynku pracy. Opisane w rozdziale 4 zależności potwierdzają, że 

konieczne reformy mogą zostać określone poprzez mierzalne wartości i wymienione w rozdziale 

5 działania operacyjne (potwierdzenie hipotezy H 9.).  
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10. Zmiana struktury zarządzania poprzez zwiększenie wpływu jednostek, menadżerów 

i kanclerzy przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu senatu, rektora i rad uczelni zmniejsza 

koszty transakcyjne i poprawia sprawność instytucjonalną uczelni. Wniosek ten potwierdzono 

poprzez analizę wywiadów pogłębionych i raportów NIK, a ponadto przywołano bezpośrednie 

przykłady i inicjatywy (rozdział 5.6) wskazujące na skuteczność metod poprawy sprawności 

instytucjonalnej (potwierdzenie hipotezy H 10.) 

  Przedstawione wnioski świadczą o skutecznej realizacji celu głównego oraz celów 

szczegółowych pracy. Jednocześnie podkreślają one silną inercję cechującą system instytucji 

kształcenia wyższego w Polsce, ale też możliwość jego stopniowej zmiany. Poziom złożoności 

omówionych kontraktów wymaga uwzględnienia w tej kwestii relacji zarówno pojedynczych 

jednostek, kadry i studentów, jak i samych instytucji z rynkiem pracy i rządem. Sugerowane 

rozwiązania mają skutkować stopniową poprawą wyników absolwentów i ograniczeniem kosztów 

transakcyjnych w działalności uczelni w przeciwieństwie do kompleksowych i inwazyjnych 

reform, wobec których często napotyka się opór. 

  Należy przy tym zwrócić uwagę, że nawet najbardziej trafne koncepcje i najdokładniejsze 

modele pozwalają uzyskać jedynie zarys rzeczywistości. Choć motywacją dla takich rozważań 

jest nadzieja na obiektywne ujęcie badanego zjawiska, nie może ono zastąpić prawdziwego obrazu 

stale zmieniających się w czasie okoliczności, z którymi nieustannie prowadzimy negocjacje. 

Wycena sprawności systemu instytucji kształcenia wyższego stanowi tu jedynie punkt wyjścia, 

a próba jej faktycznej poprawy powinna stanowić przedmiot codziennej pracy każdego z jej 

elementów. Jeśli jeden zawiedzie, pozostałe muszą zrobić wszystko w swojej mocy, by mimo 

przeciwności osiągnąć założony cel i tym samym udowodnić, że jest to możliwe. 
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Tabela A1. Opis zmiennych wykorzystanych w badaniach 
Oznaczenie 

zmiennej 
Opis zmiennej poziom jednostka źródło 

P1_164 

Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku 

po uzyskaniu dyplomu w okresach, gdy studiowali po uzyskaniu 

dyplomu 

dyscyplina - ELA 

P1_19 
Średni czas (w miesiącach) od uzyskania dyplomu do podjęcia 

pierwszej pracy na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu 
dyscyplina miesiąc ELA 

P1_26 

Ryzyko bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po 

uzyskaniu dyplomu w okresach, gdy nie studiowali po uzyskaniu 

dyplomu (średni procent miesięcy w okresie objętym badaniem, 

w których absolwenci byli zarejestrowani jako bezrobotni) 

dyscyplina - ELA 

P1_34 
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku 

po uzyskaniu dyplomu 
dyscyplina - ELA 

D_S 

różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem absolwentów na 

danym kierunku studiów danej uczelni w danej dyscyplinie a 

średnim wynagrodzeniem w odpowiadającej jej sekcji PKD na 

poziomie województwa w którym znajdowała się uczelnia, którą 

ukończyli  

dyscyplina tys. pln BDL i ELA 

S_T 
liczba studentów / liczba etatów dydaktycznych w podstawowym 

miejscu pracy 

dziedzina 

nauki 
- 

POL-on / 

OPI 

CD_S 
Koszty działalności dydaktycznej w przeliczeniu na studenta 

(wartość zlogarytmizowana) 
uczelnia 

(log) tys. 

pln / os 

POL-on / 

OPI 

PH_A 

stosunek sumy liczby dydaktyków z tytułami profesora lub 

stopniem doktora habilitowanego do ogólnej liczby dydaktyków 

na poziomie dziedziny w danym wydziale 

dziedzina 

nauki 
- 

POL-on / 

OPI 

PP_R 
suma punktów z publikacji w przeliczeniu na pracownika 

badawczego na poziomie wydziału 
wydział - 

POL-on / 

OPI 

PA_R 
suma punktów z publikacji w przeliczeniu na pracownika 

badawczego na poziomie wydziału 
wydział - 

POL-on / 

OPI 

T_R 
proporcja liczba etatów dydaktycznych do liczby etatów 

pracowników badawczych 

dziedzina 

nauki 
- 

POL-on / 

OPI 

S_G 
stosunek liczby studiujących studentów do liczby absolwentów w 

danym roku na poziomie kierunku danego wydziału na uczelni  
dyscyplina - 

ELA / POL-

on / OPI 

COR_CAR 

środki finansowe przeznaczone na badania z przychodów 

własnych podzielone przez ogólna liczbę środków na badania 

uwzględniając dotację  

uczelnia - 
POL-on / 

OPI 

CR_PP 
Koszty działalności badawczej w przeliczeniu na 1 punkt z 

publikacji naukowych 
uczelnia tys. pln / pkt 

POL-on / 

OPI 

CR_R 
Koszty działalności badawczej  w przeliczeniu na jednego 

pracownika badawczego 
uczelnia tys. pln / os 

POL-on / 

OPI 

PJ_F 

 

Liczba projektów realizowanych na uczelni w przeliczeniu na 

liczbę kierunków  
uczelnia - 

POL-on / 

OPI 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela A2. Słownik parametrów dobroci modelu 

Testowana miara Oczekiwany wynik 

( Χ2) Modelu (chi-square) 

 

(hipoteza zerowa wskazuje, że model szacowany jest równy modelowi 

nasyconemu), df –- liczba stopni swobody (ang. degrees of freedom) 

chi2/df < 5 

dla n<200 (p >chi2 ) > 0,01 

TLI - Tucker Lewis Index > 0,9 

CFI - Comparative Fit Index > 0,95 

RMSEA - Średnia kwadratowa błędu przybliżenia 

(ang. Root Mean Square Error of Approximation) 
< 0,08 

SRMR - Wystandaryzowana średnia kwadratowa rezyduum 

(ang. Standardized Root Mean Square Residual) 
< 0,05 

CD - Współczynnik determinacji 

(ang. Coefficient of Determination) 

> 0,5 

i zależnie od interpretacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A3. Parametry dobroci modeli 

Poziom N chi2 p>chi2 RMSEA CFI TLI SRMR CD 

Cały zbiór 2138 155,00 0,00 0,056 0,964 0,934 0,039 0,997 

Typ 

uczelni 

Uniwersytety 1477 127,66 0,00 0,057 0,954 0,925 0,044 0,988 

Politechniki 512 36,79 0,00 0,056 0,974 0,949 0,047 0,971 

Obszar 

nauk 

Humanistycznych 244 11,35 0,33 0,024 0,996 0,991 0,034 0,996 

Przyrodniczych 182 1,64 0,90 0 1 1,104 0,019 0,902 

Technicznych 621 47,58 0,00 0,083 0,975 0,941 0,05 0,989 

Grupa 

dyscyplin 

Ekonomicznych 253 11,65 0,23 0,034 0,99 0,976 0,035 0,936 

Mechanicznych 120 13,17 0,28 0,041 0,991 0,983 0,052 0,992 

Informatycznych 155 16,21 0,37 0,023 0,997 0,995 0,04 0,933 

Medycznych 87 14,67 0,48 0 1 1,002 0,063 0,998 

Pedagogika 104 5,05 0,93 0 1 1,029 0,042 0,997 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela A4. Wartości wystandaryzowanych ładunków czynnikowych modeli wraz z odpowiadającymi im zmiennymi latentnymi 

  Rynek Pracy Potencjał uczelni 

Poziom P1_164 P1_19 P1_26 P1_34 D_S D_S S_T CD_S PH_A PP_R PA_R T_R S_G COR_CAR CR_PP CR_R PJ_F 

Cały zbiór 
-0,98*** 

(0,03) 
0,42*** 

(0,02) 
0,13*** 

(0,02) 
0,17*** 

(0,02) 
-0,65*** 

(0,03) 
0,29*** 

(0,03) 
-0,69*** 

(0,02) 
0,41*** 

(0,02) 
0,57*** 

(0,02) 
-0,46*** 

(0,03) 
- - - - - -  

Typ 
uczelni 

Uniwersytety 
-0,96*** 

(0,03) 

0,46*** 

(0,03) 

0,095*** 

(0,03) 

0,082*** 

(0,03) 

-0,63*** 

(0,04) 

0,33*** 

(0,04) 

-0,76*** 

(0,04) 

0,38*** 

(0,03) 

0,44*** 

(0,03) 

-0,14*** 

(0,03) 
- - - - - -  

Politechniki 
-0,94*** 

(0,03) 

0,66*** 

(0,03) 
- 

0,20*** 

(0,05) 

-0,64*** 

(0,03) 

0,11*** 

(0,05) 

-0,50** 

(0,05) 

0,47** 

(0,05) 

0,66** 

(0,05) 
- 

0,47** 

(0,05) 
- - - - -  

Obszar 

nauk 

Humanistycznych 
0,97*** 

(0,07) 
-0,48*** 

(0,06) 
- - 

0,62*** 

(0,06) 
0,034 
(0,07) 

- 
0,83*** 

(0,08) 
0,71*** 

(0,07) 
0,35** 

(0,07) 
- - 

0,21*** 

(0,07) 
- - -  

Przyrodniczych 
0,66*** 

(0,12) 

-0,39*** 

(0,09) 
- - 

0,54*** 

(0,10) 

-0,37*** 

(0,1) 
- 

0,72*** 

(0,13) 

-0,52*** 

(0,12) 
- - 

0,5*** 

(0,1) 
- - - -  

Technicznych 
0,92*** 

(0,03) 

-0,69*** 

(0,03) 
- - 

0,61*** 

(0,03) 

-0,20*** 

(0,04) 
- 

0,62*** 

(0,03) 
- - - 

-0,27*** 

(0,04) 
- 

0,94*** 

(0,02) 
- 

0,79*** 

(0,02) 
 

Grupa 
dyscyplin 

Ekonomicznych 
0,89*** 

(0,06) 

-0,64*** 

(0,05) 
- - 

0,72*** 

(0,15) 

-0,59*** 

(0,17) - 
-0,41*** 

(0,09) 

0,54*** 

(0,07) 

0,46*** 

(0,07) 
- 

-0,3*** 

(0,08) 
- - - -  

Mechanicznych 
0,98*** 

(0,04) 

-0,74*** 

(0,05) 
- 

-0,21*** 

(0,09) 

0,55*** 

(0,08) 

0,66*** 

(0,07) 
- 

-0,52*** 

(0,08) 
- - 

0,57*** 

(0,08) 
- - - - - 

-0,51*** 

(0,09) 

Informatycznych 
0,82** 

(0,07) 
- 

-0,45*** 

(0,08) 
-0,47*** 

(0,08) 
0,60*** 

(0,21) 
-0,04 
(0,21) 

- 
0,69*** 

(0,05) 
- - - - - 

0,77*** 

(0,04) 
0,82*** 

(0,04) 
- 

0,62*** 

(0,06) 

Medycznych 
0,99*** 

(0,01) 

-0,64*** 

(0,06) 
- 

-0,24** 

(0,1) 

1*** 

(0,02) 

0,046 

(0,03) 
- 

0,43*** 

(0,12) 

0,61*** 

(0,11) 

-0,20 

(0,16) 
- - - - - 

0,69*** 

(0,11) 
 

Pedagogika 
0,98*** 

(0,02) 

-0,82*** 

(0,04) 
- - 

0,96*** 

(0,02) 

0,14*** 

(0,04) 
- 

0,74*** 

(0,1) 

0,64*** 

(0,08) 

0,78*** 

(0,09) 
- - - 

0,52*** 

(0,09) 
- -  

Informacja: błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p 

< 0,05, * p < 0,1; 

Źródło: opracowanie własne 

  



264 

 

 

Tabela A5. Wystandaryzowane kowariancje (korelacje) pomiędzy zmiennymi w modelach 

                         Poziom 

Korelacja 

Cały  

zbiór 

Typ uczelni Obszar nauk Grupa dyscyplin 

Uniwersytety Politechniki Humanistycznych Przyrodniczych Technicznych Ekonomicznych Mechanicznych Informatycznych Medycznych Pedagogika 

RP ↔ PU 0,44*** 0,39*** -0,07 0,06 -0,03 0,17*** 0,57*** 0,12 0,76** -0,34** -0,1 

P1_164 ↔ CD_S 0,87*** 0,72*** - 0,8* - - 0,43*** - - 0,43** - 

DS ↔ CD_S 0,12*** 0,16*** -0,46*** - - -0,15*** -0,23*** - - - - 

P1_19 ↔ P1_34 -0,14*** - -0,43*** - - - - -0,35*** - - - 

P1_164 ↔ T_R - - - - -0,25*** - - - - - - 

P1_164 ↔ CR_R - - - -   0,37***   - - - - 

P1_164 ↔ PA_R - - 0,42*** - - - - - - - - 

PP_R ↔ S_T -0,37*** - - - - - - - - - - 

PP_R ↔ CD_S   - - - - - - - - 0,42*** -0,66** 

PP_R ↔ CR_R   - - - - - - - - 0,34** - 

PH_A ↔ PP_R 0,15*** - - - - - - - - - - 

D_S ↔ COR_CAR - - - - - - - - 0,24** - - 

D_S ↔ CR_R - - - - - -0,27*** - - - - - 

PP_R ↔ T_R - - - - - - -0,24*** - - - - 

P1_34 ↔ P1_26 0,62*** 0,66*** - - - - - - 0,66*** - - 

P1_34 ↔ CD_S - - -0,17*** - - - - - - - - 

PH_A ↔ D_S - - - 0,25*** - - - - - - - 

P1_164 ↔ PJ_F - - - - - - - - 0,28** - - 

CD_S ↔ PH_A - - - - 0,41* - - - - - - 

Informacja: błędy standardowe zostały przedstawione w nawiasach; gwiazdkami oznaczono poziom istotności statystycznej wartości p, odpowiednio: *** p <0,01, ** p 

< 0,05, * p < 0,1; 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela A6. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla wszystkich 

uczelni n=2 318 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

P1_19 4,2 2,5 0 16 

P1_34 1 0,8 0 10,8 

D_S -2,1 1,1 -6,1 5,2 

P1_26 7,3 8,8 0 83,3 

P1_164 0,6 0,2 0,1 2 

PH_A 0,4 0,1 0 0,8 

S_T 29 16,7 3,9 114,7 

PP_R 13 6,6 0 44,1 

CD_S 1,2 0,1 0,9 1,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A7. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla uniwersytetów 

n=1 477 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

P1_19 4,08 2,2 0 14,9 

P1_34 1,01 0,87 0 10,82 

D_S -2,23 1,07 -6,08 5,19 

P1_26 7,58 9,09 0 83,3 

P1_164 0,56 0,2 0,1 1,8 

PP_R 12,33 6,02 0 36,38 

PH_A 0,4 0,1 0 0,71 

S_N 27,46 18,12 4,03 114,67 

CD_S 1,18 0,12 0,92 1,57 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A8. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla politechnik 

n=512 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

P1_19 4,45 2,91 0,15 16 

P1_34 0,82 0,68 0 4,16 

D_S -1,64 1,09 -4,73 0,9 

P1_164 0,77 0,26 0,20 1,82 

PH_A 0,31 0,06 0 0,8 

S_T 33,8 13,08 4,37 108,77 

PA_R 0,38 0,21 0 1,04 

CD_S 1,18 0,07 1,03 1,28 

Źródło: opracowanie własne 

 

  



266 

 

Tabela A9. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla obszaru nauk 

humanistycznych n=244 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

D_S -2,27 0,92 -4,83 5,19 

P1_19 3,99 1,70 0,4 11,25 

P1_164 0,51 0,17 0,17 1,79 

S_G 3,65 2,13 0,08 12,5 

PH_A 0,47 0,05 0,36 0,62 

PP_R 12,6 2,41 0 18,75 

CD_S 1,18 0,09 0,95 1,34 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A10. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla obszaru nauk 

przyrodniczych n=182 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

D_S -2,79 0,98 -5,63 -1,17 

P1_19 4,67 2,43 0 13,62 

P1_164 0,45 0,12 0,1 0,73 

T_R 0,42 0,37 0,09 3,75 

PH_A 0,4 0,09 0 0,6 

CD_S 1,16 0,08 1,01 1,52 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A11. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla obszaru nauk 

technicznych n=621 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

COR_CAR 0,57 0,24 0 0,85 

CR_R 43,29 24,07 5,59 89,04 

CD_S 1,2 0,09 1,01 1,57 

T_R 0,4 0,24 0,16 4 

D_S -1,67 1,26 -5,36 1,85 

P1_19 4,47 3,01 0,08 16 

P1_164 0,79 0,27 0,2 2,01 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A12. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla grupy 

dyscyplin ekonomicznych n=253 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

D_S -2,64 1,18 -6,08 0,26 

P1_19 3,21 1,59 0,59 11,13 

P1_164 0,64 0,18 0,31 1,29 

PP_R 12,96 4,96 0 25,02 

PH_A 0,3 0,08 0,14 0,52 

T_R 0,45 0,88 0,1 8 

CD_S 1,12 0,1 0,92 1,57 

Źródło: opracowanie własne 

 



267 

 

Tabela A13. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla grupy 

dyscyplin informatycznych n=253 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

CD_S 1,17 0,08 1,01 1,34 

CR_PP 15,95 11,05 1,76 65,07 

PJ_F 20,3 22,23 0 92,33 

D_S -2,14 1,29 -5,58 0,64 

COR_CAR 0,46 0,29 0 0,78 

P1_34 0,82 0,77 0 4,61 

P1_26 6,05 7,66 0 38,9 

P1_164 0,87 0,36 0,18 2,01 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A14. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla grupy 

dyscyplin mechanicznych n=119 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

D_S -1,45 1,32 -5,09 1,81 

P1_34 0,73 0,62 0 3,7 

P1_19 4,22 2,68 0,31 12,08 

P1_164 0,81 0,22 0,25 1,28 

PA_R 0,35 0,15 0 0,64 

PJ_F 15,32 15 0 69 

CD_S 1,21 0,12 1,02 1,57 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela A15. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla grupy 

dyscyplin medycznych n=87 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

CD_S 1,47 0,11 1,04 1,57 

PP_R 11,78 4,14 0 17,25 

CR_R 27,69 8,44 2,63 54,35 

PH_A 0,36 0,07 0,2 0,45 

D_S -1,6 0,72 -2,93 0,69 

P1_34 0,76 1,40 0 10,82 

P1_19 3,85 1,78 0,33 10 

P1_164 0,58 0,18 0,26 1,2 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela A16. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w modelu dla grupy 

dyscyplin - pedagogika n=104 

Zmienna Średnia Odchylenie Std. Min Max 

COR_CAR 0,36 0,29 0 0,79 

PH_A 0,34 0,09 0,14 0,86 

CD_S 1,14 0,1 0,88 1,45 

PP_R 11,24 1,92 0 14,25 

D_S -2,28 0,42 -3,29 -0,99 

P1_19 3,68 1,81 1,1 10,67 

P1_164 0,5 0,1 0,22 0,73 

Źródło: opracowanie własne 
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