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Co kilka lat pojawia się kluczowy problem, który lansowany w danym czasie, jest 
uznawany za najważniejszy czynnik rozwoju. Do tych słów-haseł w różnym cza-
sie należały między innymi następujące kategorie: uprzemysłowienie, ilość, jakość, 
restrukturyzacja, inwestycje, integracja, wzrost zrównoważony, przedsiębiorczość, 
a przed kilkoma laty dołączyły do nich innowacje. Wszystkie te pojęcia wyrażają 
skrótowo bardzo ważne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i świata, 
które występują łącznie, ale w danym czasie jeden z nich był akcentowany jako 
najważniejszy, wyznaczający kierunek rozwoju i decydujący o pozycji i przyszłości 
gospodarki danego państwa.

Innowacyjność gospodarki każdego kraju jest ściśle powiązana z poziomem 
i dynamiką rozwoju nauki i edukacji, w tym szkolnictwa wyższego. Im wyższy jest 
poziom rozwoju szkolnictwa wyższego, tym wyższe miejsce w poziomie innowacyj-
ności zajmuje dane państwo, bez względu na to, na jakie rankingi się powołujemy.

W globalnym rankingu innowacyjności państw w 2015 roku wykonanym przez 
ekspertów z Cornell University (jednej z największych prywatnych szkół zarządza-
nia i biznesu w świecie), INSEAD oraz Światowej Organizacji Zasobów Intelektual-
nych (WIPO) wzięto pod uwagę 81 czynników determinujących poziom innowacyj-
ności gospodarki kraju. Zaliczono do nich między innymi: pomoc państwa albo jego 
represyjność, łatwość zakładania własnego biznesu, prawodawstwo, poziom szkol-
nictwa podstawowego i wyższego, infrastrukturę, łatwość w uzyskiwaniu kredytu 
i współpracę międzynarodową. Polska w rankingu w 2015 roku zajęła 45. miejsce1. 
Na szczególną uwagę w tej ocenie krajów zasługują poziom i dynamika edukacji 
i nauki, bez których nie ma rozwoju innowacji.

W 2016 roku w rankingu tym, obejmującym 128 państw, do pierwszej dziesiątki 
krajów, które uzyskały najwyższy globalny wskaźnik innowacji, przodujących w in-
nowacyjności, zaliczono: Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię, USA, Finlandię, 
Singapur, Irlandię, Danię, Holandię, Niemcy. Następne miejsca zajęły: Korea Połu-
dniowa, Luksemburg, Islandia, Hongkong (Chiny), Kanada, Japonia, Nowa Zelan-
dia, Francja, Australia, Austria, Izrael, Norwegia. Na tej liście przed Polską, obok 
wyżej wymienionych państw, znalazły się między innymi: Estonia, Chiny, Malta, 

1 M. Tomaszkiewicz, Globalny ranking innowacyjności: Polska jak Mołdawia. Co jest 
z nami nie tak?, 2015, http://www.newsweek.pl/biznes/globalny-ranking-innowacyjnosci-polska-jak-
moldawia,artykuly,356622,1.html (data dostępu: 2.10.2016).
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Czechy, Cypr, Słowenia, Węgry, Łotwa, Malezja, Litwa, Słowacja, Bułgaria. W ran-
kingu w 2016 roku Polska awansowała i przesunęła się z 45. miejsca, które zajmo-
wała w 2015 roku, na 39. pozycję, ze wskaźnikiem globalnym innowacji 40,22 pkt.

W trakcie badania innowacyjności polskiej gospodarki najniżej oceniono wie-
dzę i technologię – 52. miejsce w rankingu (27,2 pkt), w tym: tworzenie wiedzy – 
38. miejsce (24,0 pkt), wpływ wiedzy na rozwój gospodarczy (PNB) – 68. miejsce 
(35,4 pkt), dyfuzja wiedzy – 79. miejsce (22,2 pkt). Natomiast zawansowanie biznesu 
sklasyfi kowano w rankingu na 51. miejscu, infrastrukturę na 50. miejscu, zaawanso-
wanie rynkowe na 48. miejscu, kapitał ludzki i badania na 42. miejscu, a kreatywność 
na 42. miejscu. Najwyżej oceniono uwarunkowania instytucjonalne innowacyjno-
ści (polityka ekonomiczna, regulacje środowiska, otoczenie biznesu) – na 75,3 pkt, 
klasyfi kując je na 32. miejscu. Jednocześnie przyznano tylko 32,7 pkt dla absorbcji 
wiedzy w biznesie (43. miejsce). Powiazanie badań naukowych szkół wyższych z bi-
znesem sklasyfi kowano na 71. miejscu2. Z powyższych informacji wynika jasno, że 
oddziaływanie szkół wyższych na poziom i rozwój innowacyjności gospodarki kraju 
jest olbrzymie zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej, czyli 
w skali każdej organizacji.

Bardziej łaskawy dla Polski był ranking Bloomberg Innovation Index z lat 2015 
i 2016. Gospodarka Polski awansowała w 2016 roku z miejsca 25., które zajęła w po-
przednim roku, na miejsce 23., uzyskując 71,64 pkt3. Przy ocenie innowacyjności 
krajów brano pod uwagę w tym rankingu siedem składowych: wydatki na badania 
i rozwój, wartość dodaną produkcji, produktywność, zagęszczenie fi rm z branży 
high-tech, efektywność kształcenia wyższego, odsetek naukowców wśród popu-
lacji oraz zgłoszone patenty. Polska gospodarka najgorzej wypadła pod względem 
nakładów na badania i liczby naukowców o stopniu co najmniej doktora. Znacznie 
lepsze wyniki uzyskaliśmy w przypadku oceny produktywności, zgłoszonych paten-
tów oraz liczby fi rm zajmujących się nowoczesną technologią. Podkreślenia wymaga 
znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego jako czynnika decydującego o poziomie 
i rozwoju innowacyjności4. Także w tym rankingu dostrzega się zależność rozwoju 
innowacyjności gospodarki danego kraju od osiągnięć nauki i szkolnictwa wyższego.

Do najbardziej innowacyjnych gospodarek w rankingu opartym na Bloomberg 
Innovation Index 2016 zaliczono kolejno: Koreę Południową, Niemcy, Szwecję, Ja-
ponię, Szwajcarię, Singapur, Finlandię i Stany Zjednoczone, Danię, Francję, Izrael, 
Rosję, Norwegię, Irlandię, Belgię, Wielką Brytanię, Holandię, Kanadę, Australię, 
Chiny, Nową Zelandię, Polskę, Słowenię i Malezję (w tym roku wyprzedziliśmy 
Hiszpanię i Włochy). Kolejny rok z rzędu pozycję lidera zajmuje Korea Południo-

2 The Global Innovation Index, Winning with Global Innovation, 2016, https://www.globalinnovation 
index.org/gii-2016-report# (data dostępu: 2.10.2016).

3 50 najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. Polska awansowała, 2016, http://tvn24bis.pl/
ze-swiata,75/50-najbardziej-innowacyjnych-gospodarek-wg-bloomberg-innovation-index,612061.html 
(data dostępu: 2.10.2016).

4 Bankier.pl, TOP 25 najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. Jest i Polska, 2016, http://www.
bankier.pl/wiadomosc/TOP25-najbardziej-innowacyjnych-gospodarek-swiata-Jest-i-Polska-7295654.
html (data dostępu: 2.10.2016).
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wa, która zdobyła najwyższe możliwe noty za poziom PKB oraz poziom rozwoju 
szkolnictwa wyższego5.

W globalnym rankingu innowacyjności państw w 2016 roku wykonanym przez 
ekspertów z Cornell University, INSEAD i WIPO, przy wyliczaniu The Global In-
novation Index (GII) 2016 wzięto pod uwagę 82 determinanty innowacyjności w go-
spodarce. Podzielono je na siedem kryteriów (elementów), a każde z nich na trzy 
grupy – łącznie wyodrębniono 21 grup czynników wpływających na poziom rozwoju 
innowacyjności, obejmujących w sumie aż 82 czynniki determinujące innowacyj-
ność gospodarki każdego kraju.

Przy wyliczaniu GII 2016 uwzględniono tylko siedem kryteriów (elementów) 
oceny. Były to jednak różne i zupełnie inaczej sformułowane elementy oceny, które 
możemy nazwać kryteriami. Jest to ranking powierzchowny, niewchodzący głębiej 
w analizę czynników determinujących poziom innowacyjności gospodarki badanych 
państw. Mimo to państwa najwyżej ocenione w tych obu rankingach, czyli te, które 
osiągnęły najwyższy poziom wskaźnika innowacyjności, są z małymi wyjątkami te 
same.

Pierwsze 20 państw (z wyjątkiem Rosji) w rankingu Bloomberga znalazło się 
wśród krajów zajmujących czołowe miejsce w globalnym rankingu GII 2016, ale na 
różnych miejscach. Są to bowiem państwa o najbardziej innowacyjnych gospodar-
kach w świecie. W tej dwudziestce – pierwszej lidze – nie ma Polski, są natomiast 
Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Finlandia, Singapur, Niemcy, Francja, 
Japonia, Korea Południowa, Irlandia, Dania, Izrael, Holandia. Do drugiej ligi może-
my zaliczyć Rosję, Chiny, Hongkong, Nową Zelandię, Australię, Malezję, które ak-
tywnie i szybko podnoszą poziom innowacyjności i konkurencyjności swoich gospo-
darek, oraz wolniej rozwijające się pod tym względem: Norwegię, Kanadę, Islandię, 
Austrię i na końcu Polskę, którą należy zaliczyć raczej do trzeciej ligi.

Wśród kryteriów oceny, czyli czynników determinujących poziom i dynamikę 
innowacyjności gospodarek wszystkich państw świata, poczesne miejsce zajmują 
efekty funkcjonowania edukacji i nauki, zwłaszcza szkolnictwa wyższego w tych 
krajach. We współczesnym świecie, w dobie globalizacji, różnych form integracji 
i zaostrzającej się międzynarodowej konkurencji wzrasta znaczenie realizacji trzech 
podstawowych misji uniwersytetu: prowadzenia badań naukowych, edukacji w rela-
cji mistrz–uczeń oraz służenia bliższemu i dalszemu otoczeniu.

Osiągnięcia na płaszczyźnie nauki, kształcenia i usług świadczonych przez uczel-
nie na rzecz otoczenia (w tym doradczych, kulturowych i społecznych) są ważnymi 
czynnikami determinującym innowacyjności gospodarki każdego państwa. Dlatego 
też rozwój szkół wyższych oraz ich pozycja na rynku badawczym, edukacyjnym i do-
radczym w kraju, Europie i na świecie są ściśle związane z innowacyjnością gospo-
darki. W pełni potwierdzają to światowe rankingi szkół wyższych publikowane mię-
dzy innymi w Internecie. Państwa, których uniwersytety są w czołówce światowego 
rankingu szkół wyższych, były także w czołówce w przedstawionych powyżej ran-
kingach: The Global Innovation Index 2016 oraz Bloomberg Innovation Index 2016.

5 Ibidem.
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W Polsce, w Europie i na świecie sporządzane są różne, mniej lub bardziej wia-
rygodne rankingi szkół wyższych. Od czerwca 2003 roku publikowany jest ranking 
najlepszych szkół wyższych w świecie – Academic Ranking of World Universities 
(ARWU). Jest on powszechnie znany jako tzw. lista szanghajska, ponieważ jest przy-
gotowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju6.

Lista ta jest tworzona na podstawie czterech kategorii7:
• jakość nauczania (ilość nauczycieli akademickich wyróżnionych Nagrodą 

Nobla lub medalem z danych dziedzin);
• jakość kadry profesorskiej (liczba absolwentów wyróżnionych Nagrodą Nob-

la lub medalem z danych dziedzin oraz poziom nauczycieli w 21 określonych 
dziedzinach);

• jakość publikacji w czasopismach „Nature” i „Science” oraz w indeksach 
Science Citation i Social Science Citation;

• liczba studentów i naukowców per capita.
Do najważniejszych wskaźników należy liczba absolwentów i studentów, którzy 

otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba najczęściej cytowanych naukow-
ców, liczba publikacji w wybranych czasopismach. W zestawieniach bierze się pod 
uwagę wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni8.

W roku 2015 najlepszą uczelnią świata w Academic Ranking of World Universi-
ties po raz dziesiąty został Uniwersytet Harvarda, a pierwszą w Europie – Uniwersy-
tet Cambridge. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński w 2015 roku zostały zasze-
regowane na liście na miejscach w przedziale od 301 do 400. Na liście szanghajskiej 
wymienia się kolejno pierwszych sto uczelni, a następnie publikuje się zbiorczą listę 
uczelni drugiej, trzeciej, czwartej i piątej setki spośród przebadanych ponad tysiąca 
szkół wyższych9.

W pierwszej pięćdziesiątce uczelni ARWU w 2016 roku było 31 uniwersytetów 
z USA, siedem szkół wyższych z Wielkiej Brytanii, po dwie uczelnie z Japonii, Ka-
nady, Francji, Niemiec oraz po jednej ze Szwajcarii, Danii, Australii i Szwecji10.

W rankingu ARWU 2016 polskie uniwersytety spadły do piątej setki, czyli za-
jęły miejsca w ostatniej setce zestawienia (grupa szkół wyższych z numerami od 
401 do 500)11.

Zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina najlepsze 
uczelnie w Polsce już od lat obniżają miejsca w rankingu; „to nie znaczy, że na tych 
uczelniach nie dzieje się nic pozytywnego i że one się nie rozwijają, tylko że świat 

6 Forbes, Polskie uczelnie w piątej setce listy szanghajskiej, 2016, http://www.forbes.pl/polskie-
uczelnie-w-rankingu-arwu,artykuly,206478,1,1.html (data dostępu: 2.10.2016).

7 A. Szczykutowicz, Co to jest ARWU, 2016, http://studiowac.pl/16398 (data dostępu: 2.10.2016).
8 Forbes 2016, op. cit.
9 Perspektywy, Światowy ranking uniwersytetów, 2015, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php? 

option=com_content&view=article&id=13:swiatowy-ranking-uniwersytetow&catid=9&Itemid=119 (data 
dostępu: 2.10.2016).

10 Academic Ranking of World Universities 2016, http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.
html (data dostępu: 2.10.2016).

11 Forbes 2016, op. cit.
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nam ucieka”12. Według niego: „próba naprawy obecnego systemu do niczego nie pro-
wadzi; ciągle tracimy dystans”13. Z tym stwierdzeniem musimy się zgodzić – świad-
czą o tym fakty, potwierdzone wynikami licznych badań, w tym autora tego tekstu. 
Pan minister proponuje konsolidację polskich uczelni. Na przykład w wyniku hipo-
tetycznego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej po-
wstałaby nowa, większa uczelnia, która znalazłaby się w pięćsetce uczelni rankingu 
ARWU, obok UW i UJ.

Konsolidacja jest potrzebna nie tylko z punktu widzenia tego lub innego rankingu, 
ale przede wszystkim z punktu widzenia racjonalizacji wydatków i połączenia po-
tencjału naukowego, które powinno sprzyjać wzrostowi współpracy rozproszonych 
po różnych uczelniach nauczycieli akademickich, co z kolei spowoduje, że polska 
nauka będzie bardziej ceniona. W tym celu wicepremier proponuje rozważenie po-
łączenia na przykład Akademii Górniczo-Hutniczej z Politechniką Krakowską oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, uczelni 
poznańskich, uczelni lubelskich. Inną propozycją, idącą w kierunku podniesienia 
rangi polskich uczelni, jest wyodrębnienie uczelni badawczych, które będą koncen-
trować się na elitarnym kształceniu oraz badaniach naukowych, a nie na masowym 
kształceniu jak obecnie14. Próbowały to uczynić, ale bezskutecznie, poprzedniczki 
pana ministra, który także nie ma szans i pieniędzy, aby do tego doprowadzić.

W tej sytuacji przyspieszenie rozwoju naukowego polskich uczelni oraz wymaga-
ny, liczący się w skali międzynarodowej dorobek naukowy polskich uczonych stają 
pod znakiem zapytania. Brakuje bowiem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego pomysłu, a w budżecie państwa pieniędzy na ten cel. Czy opracowanie i wdro-
żenie nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego będzie panaceum na wszystkie 
dolegliwości polskich szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk? Doświadczenia 
z przeprowadzonych dotychczas nowelizacji ustaw w tym obszarze podpowiadają, że 
szanse są niewielkie, a skutki tych zapowiadanych szumnie zmian w prawie o szkol-
nictwie wyższym, miejmy nadzieję pozytywnych, pojawią się za 10–20 lat. Z drugiej 
jednak strony to obecne, nieodpowiednio sformułowane i źle funkcjonujące prawo 
daje gwarancję tylko pogorszenia sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym. Dlatego 
też opracowanie nowej, całkowicie zmienionej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 
o stopniach naukowych i tytule naukowym jest niezbędne. Powstaje pytanie i nie-
pewność – czy będzie lepsza i skuteczniejsza od obecnie obowiązujących przepisów?

Optymiści zakładają, że nowe uregulowania prawne pozwolą na przyśpieszenie 
rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. W ślad za zmianami stanu praw-
nego w szkolnictwie wyższym musi pójść wprowadzenie całkowicie nowych ustaw 
i rozporządzeń dotyczących innowacji.

Nowe akty normatywne w tym obszarze regulacji polskiej gospodarki są nie-
zbędne dla zapewnienia jej rozwoju w warunkach postępującej globalizacji i róż-

12 Nauka w Polsce, Gowin o spadku polskich uczelni w rankingach; potrzebne zmiany systemowe, 2016, 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410882,gowin-o-spadku-polskich-uczelni-w-rankingach
-potrzebne-zmiany-systemowe.html (data dostępu: 2.10.2016).

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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nych form integracji. Od czerwca 2016 roku czeka na przyjęcie opracowany przez 
MNiSW nowy tekst projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających wa-
runki prowadzenia działalności innowacyjnej. Jest to już drugi tekst tego projektu; 
pierwszy projekt został opublikowany w marcu 2016 roku. Ministerstwo zapewnia, 
że do końca 2016 roku projekt ten zostanie przyjęty przez Sejm. Ale to nie rozwią-
zuje problemu. Polskiej gospodarce potrzebna jest nie tylko całkowicie nowa ustawa 
dotycząca szkolnictwa wyższego i nauki, ale także zupełnie nowa ustawa regulująca 
stronę prawną rozwoju innowacji.

Mając na uwadze powyższe, nie sposób nie zauważyć związku przyczynowo-
-skutkowego między szkolnictwem wyższym a innowacjami – rozwój szkolnictwa 
wyższego jest przyczyną, a innowacyjność gospodarki skutkiem. Dlatego też pierw-
sza część tej monografi i zbiorowej dotyczy problemów zarządzania w szkołach wyż-
szych, które decyduje o rozwoju uczelni, a druga jest poświęcona wybranym proble-
mom innowacji w gospodarce.

Nie można w ograniczonej objętością monografi i przedstawić wszystkich prob-
lemów dotyczących zarządzania w uczelniach, dlatego też autorzy musieli dokonać 
wyboru i w pierwszej części monografi i swoją uwagę skupili na trzech wybranych 
zagadnieniach:

• wpływ idei uniwersytetu na specyfi kę zarządzania ryzykiem i majątkiem 
uczelni;

• dylematy jakości zarządzania związane z transferem wiedzy i technologii do 
gospodarki oraz oczekiwaniami pracodawców;

• opinie wykładowców i ich studentów o rzeczywistych efektach kształcenia na 
kierunkach ekonomicznych.

Z takim samym problemem – koniecznością wyboru wybranych problemów two-
rzenia i wdrażania innowacji – zmierzyli się autorzy drugiej części tej monografi i. Do 
wnikliwej analizy wybrali trzy zagadnienia:

• obszary innowacji;
• przykłady działań innowacyjnych w Polsce;
• przykłady działań innowacyjnych na Ukrainie.
Niniejsza monografi a, składająca się z dwóch łączących się z sobą części, jest 

ściśle powiązana z obszarem szczególnego zainteresowania osób pracujących 
w MNiSW nad nowelizacją istniejących aktów normatywnych lub zastąpieniem ich 
nowymi, jakościowo i programowo innymi, dotyczącymi zapewnienia dynamiczne-
go rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjnej gospodarki.

Celem tej monografi i jest pokazanie związku i współzależności rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki i szkół wyższych oraz przedstawienie wybranych problemów, 
jakie MNiSW i ustawodawca muszą wziąć pod uwagę, przygotowując nowe rozwią-
zania formalno-prawne i nowe akty normatywne dotyczące szkolnictwa wyższego 
oraz innowacyjnej gospodarki. Zapewne zakres wybranych problemów jest skromny, 
ale wskazuje drogę dalszych badań naukowych, jakie powinny być podjęte dla uak-
tywnienia pracy szkół wyższych i MNiSW w obszarze poprawy jakości zarządzania 
w uczelniach oraz rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Tadeusz Wawak


