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Obóz tezy

1. Krytyczna sytuacja
Wszelką dyskusję na temat reformy szkolnictwa 

wyższego należy rozpocząć od wnikliwej analizy sytuacji 
obecnej. Niestety, jest ona krytyczna. Najlepiej podsumo-
wuje ją niniejszy cytat [1]: „Ze studiów bezpłatnych korzy-
sta młodzież z środowisk uprzywilejowanych, a uboższa 
młodzież z małych ośrodków płaci za studia”. De facto 
w Polsce studia są płatne – z spośród 2 mln studentów 
ponad połowa płaci za swoją edukację.

Kolejny problem to fatalny system stypendialny, któ-
ry powinien być z założenia gwarantem niezależności 
osoby studiującej i umożliwiać jej pełne poświęcenie się  
nauce. Niestety, obecne rozwiązania, przewidujące sty-
pendia socjalne i naukowe na poziomie 300 zł na miesiąc, 
należy uznać za całkowicie niefunkcjonalne. Przewidzia-
ne kwoty ani nie motywują do rzetelnego studiowania,  
ani nie pozwalają na uzyskanie jakiekolwiek niezależ
ności finansowej.

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli chodzi o ja-
kość otrzymywanego wykształcenia. W Polsce istnieją  
tylko dwa uniwersytety znajdujące się w najbardziej pres

tiżowym Rankingu Szanghajskim – oba są w czwar
tej setce na 500 uwzględnionych jednostek. Wynika to  
przede wszystkim z masowego charakteru polskich stu-
diów i patologii z tym związanych. Polska szczyci się jed-
nym z najwyższych współczynników skolaryzacji brutto, 
czyli procentowym udziałem osób studiujących w grupie 
wiekowej 19–24 lata. Już w 2009 roku co drugi młody  
Polak studiował, podczas gdy jeszcze 20 lat temu zaled-
wie co ósmy [1]. W konsekwencji 53% polskich studentów  
jest skupionych na 5% łatwych do ukończenia kierun
ków humanistycznych, gdzie na jednego doktora habili-
towanego przypada ponad 500 studentów [1]. Prowadzi to  
do diametralnego obniżenia poziomu kształcenia oraz de
waluacji dyplomu na rynku pracy. Tu dane również są  
bezwzględne. Procent bezrobotnych absolwentów zwięk-
szył się z 2,5% w 1992 r. do aż 8,5% w 2008 r. [2].

2. Potrzeba reform
Jedynym remedium na obecną sytuację jest grun-

towna reforma. Nasze szkolnictwo wyższe powinno czer
pać przykład z krajów anglosaskich, które absolutnie zdo
minowały rankingi najlepszych uczelni na świecie. Przy-
kładowo w Rankingu Szanghajskim tylko w pierwszej 
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setce Kanada ma 4 uczelnie, Wielka Brytania 9, a USA  
aż 53. W Polsce zainicjowano zmiany w szkolnictwie 
wyższym, jednak obecna sytuacja wymaga bardziej sta-
nowczych ruchów. Realną propozycję głębszej reformy 
przedstawił m.in. prof. Stefan Jackowski, koordynator 
raportu nt. szkolnictwa wyższego [3]. Zakłada ona po-
zostawienie bezpłatnych studiów pierwszego stopnia, 
przy jednoczesnym wprowadzeniu czesnego na studiach 
stopnia drugiego i rozwinięciu systemu stypendiów oraz  
kredytów studenckich. Inną, wartą uwzględnienia, strate
gię proponuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, która w ramach bardzo szerokiej, systemowej 
reformy szkolnictwa wyższego zakłada wprowadzenie od
płatności za studia na poziomie 25% realnego kosztu stu-
diów [2]. Obie te propozycje powinny zostać rozważone 
jako pierwszy poważny krok w długim marszu uzdrawia-
nia polskiego szkolnictwa wyższego.

3. Na przykład Kanadyjczycy
Mówiąc o reformie, warto przyjrzeć się konkretnemu  

systemowi opartemu na płatnych studiach i dostrzec jego 
efekty. Ciekawym przypadkiem jest Kanada, którą zali-
cza się do grona państw o najwyższym poziomie kształ-
cenia na świecie. W tym kraju znajdują się dwie sąsia-
dujące prowincje, mające całkowicie inne podejście do 
finansowania systemu szkolnictwa wyższego: Quebec 
– studia nisko płatne (ok. $ 2500/rok), wspierane wy-
sokimi stypendiami, i Ontario – studia wysoko płatne  
($ 7500/rok) [4]. Co ciekawe, wbrew oczekiwaniom, procent 
młodzieży kierującej się na studia jest wyższy w Ontario 
(ok. 45%) niż w Quebecu (ok. 30%), mimo że studenci  
w obydwu prowincjach mają podobne umiejętności, oce-
ny oraz dochody rodzinne [5]. Według analiz ta tendencja 
jest spowodowana dwoma zasadniczymi przyczynami: 
wyższym poziomem kształcenia w Ontario oraz perspek-
tywą lepiej płatnej pracy po ukończeniu studiów.

4. Podsumowanie
„Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii” – 

tak głosił napis widniejący przed wejściem do Akademii 
Platońskiej. W myśl tych słów osoba chcąca rozpocząć 
naukę powinna być do niej przygotowana i tym samym 
brać odpowiedzialność za swój rozwój. Naszym zdaniem 
jest to jedyna postawa gwarantująca innowacyjność i po-
stęp w nauce, który w następstwie przekłada się na do-
brobyt oraz bezpieczeństwo państwa.

Tylko system płatnych studiów wspiera taką pos
tawę, a ponadto dostarcza środków na badania, labora
toria, godne pensje dla pracowników oraz wysokie sty-
pendia. Kategorycznie sprzeciwiamy się socjalistycznym  
głosom, wskazującym jako przykład kraje skandynawskie. 
Systemy szkolnictwa wyższego w tych krajach nie osią-
gają aż tak znaczących wyników, jak w krajach anglosas
kich, a – co gorsza – wymuszają wprowadzenie bardzo 
wysokich podatków i zwiększenie roli państwa w kierowa-
niu edukacją. Natomiast mówienie, że studenci w krajach 
objętych płatnym szkolnictwem wyższym są zadłużeni 
jest nierzetelne wobec zarobków, jakie gwarantuje im 
zdobycie dyplomu renomowanej uczelni. Skandaliczna  
jest raczej sytuacja w Polsce, w której studia teoretycznie 
są „bezpłatne”, ale studenci muszą się zadłużać, by po-
kryć koszty zdobycia dyplomu, który nie gwarantuje im 
żadnej pracy.

Naszym celem jest utrzymanie i poszerzenie (poprzez 
wysokie stypendia) powszechnego dostępu do studiów, 
lecz mówimy stanowczo NIE hasłom „powszechnego  
studiowania”. To droga donikąd, mająca na celu ukrycie  
realnego bezrobocia. Postulujemy przywrócenie wysokiej 
jakości kształcenia oraz nadanie dyplomowi odpowied-
niej wartości na rynku pracy. Jedyna droga w tę stronę 
prowadzi poprzez gruntowną reformę.

Michał Eckstein
Arkadiusz Kudelski
Radosław Krowiak
Michał Wodkowski

* * *

Obóz antytezy

1. Obecna sytuacja
Debata na temat wprowadzenia odpłatności za stu

diowanie na polskich uniwersytetach opiera się na fał-
szywych przesłankach. W świetle statystyk konstytucyjny  
zapis o bezpłatności studiowania jest fikcją. Ponad poło-
wa studentów i studentek studiuje w trybie niestacjonar-
nym, co – jak wiadomo – wiąże się z opłatami.

Poziom finansowania kształcenia uniwersyteckiego 
w Polsce nie należy do wysokich. W 2005 roku wydatki 
na szkolnictwo wyższe wyniosły 1,3% PKB, z czego 0,9% 
to nakłady z środków publicznych. Od 2005 r. państwowe  
świadczenia na szkolnictwo wyższe w PKB systematycznie 
maleją (o przeszło 11%) i w 2009 r. wyniosły 0,88%.  
Udział publicznych wydatków na szkolnictwo wyższe w PKB 
jest porównywalny z takimi wydatkami w krajach OECD, 
co jednak oznacza – przy dość młodej populacji i stąd  
dużo większej liczbie studentów w Polsce – zdecydo
wanie niższy nakład finansowy w przełożeniu na jednego 
studenta [6].

Same uniwersytety są miejscem występowania gi-
gantycznych nierówności społecznych wśród studentów 
i studentek. Młodzi ludzie wywodzący się z zamożnych 
rodzin mają dostęp do elitarnych kierunków, zapewniają-
cych wysoko płatne zawody, korzystają z programów wy-
mian międzyuczelnianych i wyjeżdżają na zagraniczne 
stypendia, podczas gdy studentki i studenci pochodzący 
ze wsi bądź małych miast koncentrują się jedynie na tym, 
by uzyskać dyplom. Instytucja uniwersytetu, podobnie 
jak instytucje z niższych poziomów edukacji, bynajmniej 
nie przyczynia się do poprawy położenia osób gorzej 
sytuowanych. Służy za to reprodukcji nierówności spo-
łecznych [7].

2. Systemy edukacji w innych państwach
Entuzjaści wprowadzenia czesnego na uczelniach 

publicznych twierdzą, że takie rozwiązanie poprawi sytu-
ację szkolnictwa wyższego. W odpowiedzi na argument, 
że w istocie ograniczy ono dostęp do studiów osobom  
o niższym statusie majątkowym, proponują instytucję kre-
dytu studenckiego. Młodzi ludzie zaciągaliby taki kredyt  
w celu opłacenia studiów, zobowiązując się do spłace-
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► nia go po uzyskaniu dyplomu i wejściu na rynek pracy.  
Jak to rozwiązanie funkcjonuje w praktyce? W USA, bę-
dących sztandarowym przykładem pełnej komercjalizacji 
szkolnictwa wyższego, ogromna część absolwentów bo-
ryka się z problemem zadłużenia. W 2010 r. dwie trzecie  
absolwentów miało do spłacenia średnio po $ 25 000 kre-
dytu, podczas gdy w 2012 r. przeciętny żak posiadał już  
$ 27 253 długu. W sytuacji recesji gospodarczej oraz  
bezrobocia młodzi Amerykanie są zagrożeni bankructwem 
bardziej niż inne grupy osób zadłużonych [8].

Alternatywą wobec postulatów komercjalizacji szkol-
nictwa wyższego jest wizja systemu uniwersyteckiego rea
lizowana w krajach skandynawskich. Przy wysokim po-
ziomie finansowania uniwersytetów (wynoszącym ponad 
2% PKB) utrzymywany jest tam bezpłatny dostęp do stu-
diów [9]. Należy przy tym podkreślić związek edukacji 
wyższej z jej niższymi stopniami. Polityka społeczna tych 
państw dąży do likwidowania różnic wynikłych z nierów-
ności ekonomicznych i społecznych wśród najmłodszych  
obywateli poprzez zapewnianie im podręczników, korepe
tycji oraz ciepłych posiłków. Tworzone są małoliczne klasy, 
w których naukę pobierają dzieci wywodzące się z róż-
nych środowisk społecznych. Zamiast – tak jak w Polsce 
– reprodukować, lub co najmniej utrwalać, nierówności 
społeczne, szkoły je wyrównują [10].

To właśnie system skandynawski – oparty na kon-
cepcjach egalitaryzmu i sprawiedliwości społecznej – może 
stać się źródłem inspiracji dla polityki społecznej nasta-
wionej na umożliwienie szerokiego dostępu do edukacji.

3. Propozycje zmian
Wstępnym warunkiem jakiejkolwiek reformy szkol-

nictwa wyższego jest zwiększenie jego finansowania, 
które obecnie pozostaje na skandalicznie niskim pozio-
mie. Studia są prawem, a nie towarem. Zamiast wprowa-
dzać nowe opłaty, należy dążyć do uczynienia studiów  
w pełni bezpłatnymi. Istotne jest dążenie do umożliwie-

nia darmowego studiowania w systemie wieczorowym  
i niestacjonarnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa by
towego osób studiujących konieczne są stypendia soc
jalne, które rzeczywiście dadzą szanse utrzymania się  
bez konieczności szukania pracy. Zjawisko wieloetato-
wości wśród pracowników naukowych, przekładające się 
na jakość prowadzonych przez nich badań i zajęć dy-
daktycznych, jest natomiast efektem niskich pensji w tej  
grupie zawodowej. Dlatego też wszelkie próby ukróce-
nia tej procedury opierać się muszą na zwiększeniu  
uposażenia naukowców, a dopiero w dalszej kolejności  
na jego prawnym zakazie.

4. Podsumowanie
Polski uniwersytet potrzebuje zmian. Jednak zmiana 

oparta na neoliberalnej logice komercjalizacji stałaby się  
dla niego gwoździem do trumny. Uniwersytet to nie firma, 
jego funkcją nie jest przynoszenie zysków poprzez usta-
nowienie odpowiednio wysokich opłat. Uniwersytety peł-
nią istotne społecznie funkcje jako miejsca, w których 
kreowana jest debata naukowa oraz inicjowany krytyczny 
namysł nad rzeczywistością. Właśnie dlatego potrzebne 
jest wsparcie finansowe, które zapewni bezpieczeństwo  
i stabilność ekonomiczną osobom realizującym te funkcje.

My, studenci i studentki skupieni w Demokratycznym  
Zrzeszeniu Studenckim, przeciwstawiamy się jakimkol
wiek postulatom, które pod płaszczykiem troski o efektyw
ność szkolnictwa wyższego służą wykluczeniu z dostępu 
do wyższego wykształcenia mniej zamożnych studen-
tów. Domagamy się szkolnictwa wyższego realizującego 
zasady równości i sprawiedliwości społecznej. Edukacja  
to dobro, z którego powinien mieć prawo korzystać każdy, 
bez względu na grubość portfela rodziców.

Tymoteusz Adamczyk
Kamil Sawczak
Konrad Więcek
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