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Kowalczuk-Wal dziak M. Cooperation between universities and their environment in the light 
of documents concerning higher education in Poland. In the discussion on the form and condition 
of contemporary higher education system, an important issue is universities establishing cooperation 
with the environment or increasing their reactivity regarding the external environment. The text pre-
sents the cooperation between universities and the environment in the light of selected documents con-
cerning higher education in Poland as well as the results of the analysis of missions and development 
strategies of three universities from Podlaskie voivodeship (University of Bialystok, Medical University 
of Bialystok, Bialystok University of Technology) related to their cooperation with the environment.
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Okre lenie problemu. W dyskusji nad kszta tem i kondycj  wiatowego i europejskie-
go szkolnictwa wy szego wa ne miejsce zajmuje kwestia podejmowania przez uczelnie 
wspó pracy z ich otoczeniem [20; 10; 2], zwi kszania reaktywno cina potrzeby i oczeki-
wania rodowiska zewn trznego, przyjmowania odpowiedzialno ci za rozwój spo eczno-
-ekonomiczny regionu, jak i kraju [11; 7; 6]. Tego typu aktywno  okre la si  jako trzeci , 
spo eczn  misj  uczelni.We wspó czesnym szkolnictwie wy szym staje si  ona równie 
wa na jak kszta cenie i prowadzenie bada  naukowych. Jest to zwi zane, mi dzy innymi, z 
konieczno ci  dostosowywania si  uczelni do wyzwa  gospodarki opartej na wiedzy, ocze-
kiwa  spo ecze stwa ucz cego si  (przez ca e ycie), rosn cej presji spo ecznej na kszta -
© Kowalczuk-Wal dziak . Wspó praca uczelni z otoczeniem – analiza dokumentów dotycz cych 
szkolnictwa wy szego w Polsce
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cenie zgodne z wymaganiami rynku pracy i zapotrzebowaniami lokalnych gospodarek [5], 
ale tak e ograniczeniami w  nansowaniu ich dzia alno ci ze rodków pa stwowych, co 
sk ania do poszukiwania alternatywnych,komercyjnych róde   nansowania [6].

Analiza bada .Wspó prac  uczelni z ich otoczeniem mo na analizowa  z ró nych 
perspektyw teoretycznych. Po pierwsze, warto tu odwo a  si  dokoncepcji wytwarzania 
(produkcji) wiedzy – np. koncepcji drugiejmetody produkcji wiedzy M. Gibbonsa,w której 
eksponuje si stosowalno  (aplikacyjno ) wiedzy oraz jej wspólnotowy (trans- i interdy-
scyplinarnyoraz interinstytucjonalny) sposób wytwarzania [4]. Drug  grup  teorii stanowi  
koncepcjeroli sektora nauki w rozwoju regionalnym czy krajowym – np. model potrójnej 
helisy H. Etzkowitza i L. Leydesdorffa, w którym akcentuje si  zale no ci miedzy sfer  
nauki, biznesu i administracji, warunkuj ce w istotnym stopniu funkcjonowanie systemu 
spo eczno-gospodarczego regionu [12]. Po trzecie, mo na te  odwo ywa  si  do koncepcji 
odnosz cych si  do spo ecze stwa jako ca o ci – np. teoria interesariuszy R. Freemana, w 
której podkre la si  korzy ci z wzajemnego oddzia ywania organizacji i jej interesariuszy 
[3]. Wspóln  cech  cz c  wszystkie te koncepcje jest nacisk na wzrost zewn trznych 
relacji w systemie produkcji wiedzy (dzielenie si  wiedz , wspó wytwarzanie nauki), ko-
nieczno  otwarcia si  sektora nauki na potrzeby otoczenia regionalnego, przyjmowania 
odpowiedzialno ci spo ecznej oraz akcentowanietakich korzy ci ze wspó pracy, jak np.: 
poprawa funkcjonowania spo eczno-gospodarczego regionu, wspieranie innowacyjno ci, 
kszta towanie postaw prospo ecznych, proobywatelskich i wzbogacanie kapita u spo ecz-
nego.

Na potrzeb  zacie niania relacji uczelni z ich otoczeniem zwraca si  tak e uwag  w 
wielu wiatowych i europejskich debatach, seminariach, konferencjach oraz w dokumen-
tach strategicznych reguluj cych funkcjonowanie szkolnictwa wy szego. Warto w tym 
miejscu odwo a  si  chocia by do s ów Bruce`a Muirheada, dyrektora Community Servi-
ce and Research Centre of University of Queensland (Australia), który okre laj c miejsce 
uniwersytetu w XXI wieku podkre li , e powinien odgrywa  on kluczow  rol  w procesie 
ekonomicznego rozwoju miasta oraz szerzej regionu (w konsekwencji pa stwa), posiada  
zdolno  do budowania partnerskich relacji ze wiatem przemys u i biznesu oraz do nawi -
zywania wspó pracy z innymi instytucjami dzia aj cymi w sektorze szkolnictwa wy szego 
[13, 177]. Przywo a  tu tak e trzeba tre  ostatniego «Glion Colloquium» z 2011 roku, w 
którym wskazano, e kluczowa rola i odpowiedzialno  za zrównowa ony rozwój gospo-
darczy i spo eczny w skali globu przypada uniwersytetom [23]. Przy czym nie tylko w toku 
szwajcarskich forum nad szkolnictwem wy szym porusza si  kwestieuwzgl dnianiaprzez 
uczelnie potrzeb otoczenia, s  (by y) one tak e dyskutowane podczas innych spotka  i se-
minariów mi dzynarodowych, np. w Erfurcie w marcu 1996 r., gdzie przyj to Deklaracj  
Erfurck  «Odpowiedzialno  spo eczna uniwersytetu» czy konferencji rektorów uniwersy-
tetów w Bangkoku, w listopadzie 1997 roku [8, 84; 6].

Otwieranie si  uniwersytetu wobec spo ecze stwa jest tak e przedmiotem dysku-
sji dotycz cych szkolnictwa wy szego w obr bie pa stw Unii Europejskiej [6]. Warto tu 
przywo a «Europejski plan modernizacji szkolnictwa wy szego»,b d cy cz ci  szerszej 
strategii Komisji Europejskiej (w szczególno ci – powo anej przez ni  we wrze niu 2012 
roku – Grupy wysokiego szczebla)a przyj tyjako «Konkluzje Rady w sprawie modernizacji 
szkolnictwa wy szego»na posiedzeniu Rady w listopadzie 2011 [19]. W dokumencie tym 
podkre lono, e uniwersytety s  w zglobalizowanym wiecie ród em wiedzy i innowa-
cyjnego my lenia i wezwano pa stwa cz onkowskie do rozwijania trzeciego (poza misj  
edukacyjn  i badawcz ) rodzaju dzia alno ci, tzn. dzielenia si  wiedz  i innowacyjno ci , 
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zaanga owania w ycie spo eczno ci lokalnej, uczenie si  przez ca e ycie oraz oddzia y-
wania na rozwój regionalny i lokalny, do nawi zywania partnerstw i wspó pracy z przed-
si biorstwami oraz zacie niania powi za  mi dzy instytucjami szkolnictwa wy szego, pra-
codawcami a instytucjami rynku pracy [19].

Celem opracowania jest ukazaniewspó pracy uczelni z otoczeniem w wietle za o-
e  najwa niejszych dokumentów reguluj cych funkcjonowanie szkolnictwa wy szego w 

Polsce oraz w wietle misji i strategii rozwoju trzech najwi kszych podlaskich uczelni: 
Uniwersytetu w Bia ymstoku, Politechniki Bia ostockiej i Uniwersytetu Medycznego w 
Bia ymstoku.

G ówne zagadnienia. Od pocz tku lat 90-tych, g ównie ze wzgl du na wzrost aspiracji 
edukacyjnych spo ecze stwa, polskie uczelnie po o y y szczególny nacisk na kszta cenie, 
modernizuj c cele, tre ci, formy i metody kszta cenia tak, by by y bardziej dostosowane 
do potrzeb i oczekiwa  spo ecze stwa (przede wszystkim lokalnego i krajowego rynku 
pracy). Jednak e w ostatnich latach zacz to dostrzega  tak e konieczno  rozwoju bada  
naukowych i prac wdro eniowych, a przede wszystkim dzielenia si  wynikami tych ba-
da  (prac) z otoczeniem (g ównie chodzi o transfer akademickich osi gni  do przemys u 
i gospodarki, komercjalizacj  wyników bada ) [17]. W dalszej cz ci tekstu prezentuj  
wynikianalizyza o e najwa niejszych dokumentów dotycz cych szkolnictwa wy szegow 
Polsce w zakresie wspó pracy uczelni z otoczeniem.

System szkolnictwa wy szego i podstawy jego funkcjonowania w Polsce szczegó owo 
okre la ustawa Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia 27 lipca 2005, znowelizowana 18 mar-
ca 2011. Nowelizacja ustawy przynios a wiele zmian legislacyjnych zarówno w obszarze 
zarz dzania i organizacji pracy uczelni oraz funkcjonowania kadry naukowo – dydaktycz-
nej. Wzmocniono kompetencje rektora, wprowadzono nowe formy nadzoru i parametryza-
cji ró nych aspektów dzia alno ci uczelni. Wprowadzono graty  kacje  nansowe dlauczelni 
skupiaj cych najlepszych naukowców, studentów i doktorantów (tzw. Krajowe Naukowe 
O rodki Wiod ce) w o miu dziedzinowo okre lonych obszarach wiedzy i kszta cenia: hu-
manistycznym, spo ecznym, cis ym, technicznym, medycznym i o zdrowiu, przyrodni-
czym, rolniczym, i le nym oraz o sztuce. Priorytetem sta o si  tak e doskonalenie jako ci 
kszta cenia, lepsze przygotowywanie polskich studentów do dynamicznie zmieniaj cych 
si  warunków gospodarczych i wymogów rynków pracy. S u y  temu ma partycypacja pra-
codawców w tworzeniu, realizacji i ewaluacji procesu kszta cenia orazuczestnictwo przed-
stawicieli biznesu i przemys u w konwentach uczelni [15]. Wprowadzono tak e obowi zek 
przygotowywania przez senaty uczelni zasad komercjalizacji wyników bada  naukowych, 
by zach ci  naukowców i przedstawicieli przemys u do wzajemnej wspó pracy.Te zmie-
nione i unowocze nione zapisy prawne otwieraj  i zach caj  uczelnie do podejmowania 
wspó pracy z ich otoczeniem. Dodatkowo wzmacnianiu trzeciej roli uczelni s u  wprowa-
dzone rozwi zania instytucjonalne, mi dzy innymi powo anie Narodowego Centrum Bada  
i Rozwoju, które decyduje o podziale rodków na badania stosowane, wspiera komercja-
lizacj  wyników bada  oraz ró norodne formy transferu wiedzy do gospodarki [16, 26].

Wspó praca uczelni z otoczeniem zosta a tak e uwzgl dniona w ministerialnej «Stra-
tegii rozwoju szkolnictwa wy szego w Polsce do 2020» [14] oraz w rodowiskowym pro-
jekcie «Strategii rozwoju szkolnictwa wy szego: 2010 – 2020» [9]. W obu dokumentach 
wspó prac  uczelni z otoczeniem okre lono jako wa ne zadania dla polskiego szkolni-
ctwa wy szego w XXI wieku. Wed ug opracowania ministerialnego wspó praca uczelni 
z ich otoczeniem przejawia si  we wspomaganiu wiedz  eksperck  w adzy i administracji 
publicznej, wspieraniu rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji 
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spo ecznej, przyczynianiu si  do rozwoju regionów i modernizacji krajów, piel gnowaniu 
dziedzictwa narodowego, piel gnowaniu i rozwijaniu j zyka polskiego i kultury polskiej. 
Na uwag  zas uguje to, e w strategii tej zaproponowano utworzenie tzw. kompleksowe-
go programu Partnerstwo na Rzecz Transferu Wiedzy, którego celem b dzie promocja i 
u atwianie przep ywu wiedzy i innowacji pomi dzy uczelniami a gospodark  [14]. We-
d ug opracowania rodowiskowego strategia rozwoju szkolnictwa wy szego w XXI wieku 
(tzw. «dom strategiczny») opiera si  na 3  larach: dzia alno ci edukacyjnej, dzia alno ci 
naukowej i badawczo-rozwojowej oraz wspó dzia ania uczelni z ich otoczeniem. Istotny z 
punktu widzenia podj tych w tek cie rozwa a   lar trzeci, powinien by  wype niany przez 
rozszerzenie s u ebnej roli uczelni wzgl dem spo ecze stwa oraz zwi kszenie umi dzy-
narodowienia polskiego szkolnictwa wy szego i popraw  pozycji polskich uczelni w skali 
mi dzynarodowej. Autorzy opracowania rodowiskowego nie tylko wyeksponowali rang  
tej wspó pracy, ale zaproponowali tak e do  obszerny zestaw dzia a  wzmacniaj cych 
s u ebno  uczelni wobec podmiotów ich otoczenia, co trzeba przyj  z uznaniem [9; 6].

Z przytoczonych fragmentów obu strategii rozwoju szkolnictwa wy szego w Polsce 
wynika, e wspó prac  uczelni z otoczeniem okre lono tu do  szeroko, dobrze sprecyzo-
wano jej tre , co sprzyja  mo e realizacji idei spo ecznej misji uczelni w praktyce. To z 
kolei powinno stanowi  punkt odniesienia dla formu owania priorytetów i celów szczegó-
owych w misjach i strategiach poszczególnych uczelni. Ni ej dokonuj  analizy tre ci misji 

i strategii trzech najwi kszych podlaskich uczelni: Uniwersytetu w Bia ymstoku, Politech-
niki Bia ostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku celem odnalezienia w 
nich informacji odnosz cych si  do wspó pracy z otoczeniem.

Autorzy«Misji Uniwersytetu w Bia ymstoku»,wychodz c z za o enia, e «Uniwersytet 
w Bia ymstoku jest uczelni  redniej wielko ci, kszta c c  g ównie m odzie  z naszego 
regionu i na jego potrzeby, ale w warunkach zintegrowanej Europy» [21], uznali za fun-
damentalne dla funkcjonowania tej uczelni takie p aszczyzny, jak: naukowo-dydaktyczna, 
ogólnokulturalna i etyczna. A zatem nie zosta a tu wprost wyartyku owana wspó praca z 
otoczeniem. Jednak ezasygnalizowano, e te p aszczyzny funkcjonowania powinny by  
rozwijane przez takie dzia ania, jak:zacie nianie wspó pracy z podmiotami gospodarczy-
mi, rozwijanie wspó pracy z najbli szymi s siadami, uwzgl dnianie edukacyjnych potrzeb 
Polaków na Wschodzie i poszerzenie oferty kszta cenia na Filii w Wilnie,integrowanie spo-
eczno ci akademickiej Bia egostoku poprzez zacie nianie wspó pracy naukowej i dydak-

tycznej pomi dzy uczelniami [21]. Te dzia ania w istotny sposób mog  przyczynia  si  do 
zacie niania wi zi Uniwersytetu w Bia ymstoku z jego otoczeniem.

Natomiast w «Strategii rozwoju Uniwersytetu w Bia ymstoku – priorytety na lata 
2008 – 2015» [21] wyodr bniono taki priorytet, jak: otoczenie uniwersytetu. Sprecyzo-
wano tu nast puj ce szczegó owe priorytety:tworzenie trwa ych wi zi z lokalnymi insty-
tucjami samorz dowymi, organizacjami spo ecznymi i gospodarczymi; dostosowywanie 
naukowej i dydaktycznej dzia alno ci Uniwersytetu do potrzeb regionu; ochrona niepo-
wtarzalnego rodowiska przyrodniczego i troska o zachowanie szczególnego charakteru 
regionalnej kultury i jej dziedzictwa; podejmowanie wspó pracy przez wydzia ymate-
matyczno-przyrodnicze z jednostkami naukowymi w parkach technologicznych; tworze-
nie forum do wymiany my li i spo ecznego dialogu, inicjowanie wa nych dla otoczenia 
przedsi wzi  naukowych i kulturalnych;podejmowanie dzia a  zmierzaj cych do uzy-
skania statusu faktycznego regionalnego centrum naukowo-kulturalnego; promowanie 
w asnych osi gni  i podejmowanie wspó pracy z mediami celem wykreowania dobrego 
wizerunku Uniwersytetu [21].
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Doda  trzeba, e wspó praca z otoczeniem zosta a tak e uwzgl dniona w priorytetach 
zwi zanych z kszta ceniem, np. uczelnia powinna uwzgl dnia  ogólnokrajowe i lokalne 
warunki demogra  czne, preferencje kandydatów na studia oraz wymagania rynku pracy i 
kadrowe potrzeby regionu; przygotowanie kadry zdolnej do funkcjonowania w innowacyj-
nej gospodarce [21].

Jak natomiast uj to wspó prac  z otoczeniem w «Strategii Rozwoju Politechniki Bia o-
stockiej w XIV Kadencji 2012 – 2016»? Misj  Politechniki Bia ostockiej okre lono jako: 
«Politechnika bia ostocka, najwi ksza uczelnia techniczna w regionie pó nocno-wschod-
niej Polski, wspó pracuje z jednostkami akademickimi, samorz dowymi, gospodarczymi, 
o wiatowymi oraz spo ecznymi o zasi gu regionalnym, krajowym i wiatowym, uznaj cy-
mi podobne warto ci, w celu pomna ania i rozpowszechniania, osi gni  nauki, techniki 
i kultury» [18]. Z przytoczonego fragmentu wynika, e uczelnia ta jako podstaw  swojej 
dzia alno ci czyni wspó prac  z otoczeniem. Wcelach strategicznychPolitechniki Bia osto-
ckiej tak e mo na odnale  wyra ne nawi zania do wspó pracy z otoczeniem. Na uwag  
zas uguje tu m.in. harmonijny i dynamiczny rozwój bada  naukowych oraz komercjalizacja 
rezultatów prac badawczych (w szczególno ci za : ukierunkowanie prac naukowo badaw-
czych na potrzeby rodowiska gospodarczo-przemys owego i wdro enie sytemu ochrony i 
korzystania z w asno ci intelektualnej) oraz budowanie marki uczelni jako lidera integracji 
rodowisk naukowych biznesowych i samorz dowych, w pó nocno-wschodniej Polsce (w 

szczególno ci za : zacie nienie wspó pracy z absolwentami politechniki bia ostockiej i in-
stytucjami, które reprezentuj ) [18].

Misja Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstokuodnosi si  przede wszystkim do pro-
wadzenia dzia alno ci dydaktycznej i naukowej [22]. W dokumencie tym nie okre lono 
wprost wspó pracy z otoczeniem, jest ona uwzgl dniona po rednio i zwi zana z realizacj  
dwóch podstawowych  larów: kszta cenia i bada , o czym wiadczy ni ej przytoczony 
zapis: «wspó udzia  w praktycznym wykorzystaniu osi gni  nauki oraz szerzenie o wia-
typrozdrowotnej w spo ecze stwie poprzez wspó prac  z organizacjami naukowymii go-
spodarczymi, organami samorz dowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi i spo ecznymi» 
[22]. W dalszej cz ci tego dokumentu mo na jednak odnale  wyra ne nawi zania do 
wspó pracy z otoczeniem: «Uniwersytet Medyczny uczestniczy w yciu regionu i kraju 
poprzez szerzenie o wiaty prozdrowotnej i proekologicznej w regionie oraz poprzez pro-
pagowanie wiedzy medycznej, rozwijanie potrzeby samokszta cenia w spo ecze stwie» 
[22] oraz «Uniwersytet uczestniczy w realizacji programów badawczych, wspó pracuje 
z organizacjami naukowymi i gospodarczymi, organami samorz dowymi, towarzystwa-
mi naukowymi, spo ecznymi i kulturalnymi» [22]. Co si  za  tyczy strategii rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku to, podobnie jak w przypadku jego misji, nie 
wyodr bniono obszaru wspó praca z otoczeniem. Jednak e wskazano na taki kierunek 
rozwoju tej uczelni, jak: zwi kszenie pozyskiwania funduszy pozastatutowych na bada-
nia naukowe, komercjalizacja bada  i tworzenie spó ek celowych w celu transferu wie-
dzy do gospodarki, rozwój wspó pracy B+R z przedsi biorstwami/  rmami prywatnymi 
[22]. Niemniej jednak, w niektórych z wyodr bnionych obszarów strategicznych, mo na 
odnale  nawi zania do wspó pracy z otoczeniem. Na przyk ad je eli chodzi o dzia al-
no  kliniczn  i zawodow , to jako cel postawiono uczestnictwo Uczelni w kreowaniu 
polityki zdrowotnej Podlasia, a do proponowanych sposobów jego realizacji w czono 
podejmowanie dzia a  w celu zapewnienia obecno ci przedstawicieli Uczelni w struktu-
rach organizacyjnych w adz administracyjnych i samorz dowych stanowi cych w spra-
wach opieki zdrowotnej oraz w cia ach doradczych Wojewody, Marsza ka i Prezydenta 
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Miasta;organizowanie przez jednostki organizacyjne Uczelni kursów specjalistycznych 
o zasi gu regionalnym, skierowanych do uczestników systemu opieki zdrowotnej oraz 
udzia  w programach promocji zdrowia, organizacja programów prewencji, bada  skry-
ningowych, organizowanie kursów i szkole  w zakresie pierwszej pomocy, udzia  w fe-
stiwalu nauki [22].

Z analizy tre ci misji i strategii trzech najwi kszych podlaskich uczelni wynika, e w 
dokumentach tych uwzgl dniono wspó prac  z otoczeniem, zuwzgl dnieniem ró nych grup 
interesariuszy (np. instytucjami kulturalnymi, samorz dowymi, o wiatowymi itd.). Jednak-
e nie we wszystkich dokumentach zosta o to uczynione wprost (np. Uniwersytet Medycz-

ny w Bia ymstoku). Do  cz sto aspekty zwi zane ze wspó prac  uczelni z otoczeniem 
s w czane do ich dzia alno ci edukacyjno-badawczej.

Wnioski. Z dokonanego w tym tek cie przegl du za o e  wybranych krajowych do-
kumentów dotycz cychszkolnictwa wy szego w Polsce oraz misji i strategii Uniwersyte-
tu w Bia ymstoku, Politechniki Bia ostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku 
wynika, e uczelnie dostrzegaj  potrzeb  podejmowania aktywno ci dotycz cej wspó pra-
cy z otoczeniem o zasi gu lokalnym, regionalnym i mi dzynarodowym w nast puj cych 
sferach: wspó uczestnictwo w rozwoju ekonomicznym, gospodarczym,technologicznym, 
kulturowym i innowacyjnym regionu,uwzgl dnianie potrzeb i aspiracji edukacyjnych spo-
eczno ci miasta i regionu,kszta towanie struktury regionalnego, krajowego i europejskiego 

rynku pracy, upowszechnianie wiedzy naukowej,rozwój kulturowy i etyczny spo ecze -
stwa.

Na zako czenie warto sformu owa  postulat, by zwrot uczelni ku otoczeniu mia  wy-
miar humanistyczny, a nie tylko rynkowy.Trzeba bowiem pami ta , e trzecia misja uczelni 
to nie tylko transfer technologii i innych us ug, ale tak e zaanga owanie w przekazywanie 
zbioru warto ci uniwersalnych, ogólnoludzkich, humanistycznychdo spo ecze stwa [1].
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