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Uzasadnienie wyboru tematu badań  
Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie jest niedostatecznie rozpoznane. Pojęcia 

tworzenia wartości wspólnej (CSV, Creating Shared Value) oraz społecznej odpowiedzialności 

uniwersytetu (USR, University Social Responsibility) nierzadko traktowane są jako odrębne, przez co 

rozwijane są równolegle. Mimo, że według twórców CSV (Porter, Kramer, 2002; 2006; 2011), każda 

organizacja ma zdolność do tworzenia wartości wspólnej, niewielu autorów łączyło dotąd to podejście  

z uniwersytetem (por. Karwowska, 2019; Kouatli, 2018; Leja, 2008).  

Tworzenie wartości wspólnej to wykorzystanie problemów społecznych, jako szans 

biznesowych (Porter, Kramer, 2011). Koncepcja ta została przyjęta entuzjastycznie w świecie biznesu, 

z uwagi na łączenie rozwoju społecznego z interesami organizacji, w oparciu o znane modele 

zarządzania strategicznego, które uwzględniają budowanie przewagi konkurencyjnej. W odróżnieniu od 

innych koncepcji, takich jak marketing społecznie zaangażowany czy strategiczna filantropia1, w których 

cele ekonomiczne działań społecznych organizacji są często zawoalowane (Carroll, 2018; Porter, 

Kramer, 2002), CSV zakłada, że oczekiwane korzyści organizacji są artykułowane w sposób otwarty. 

Używanie motywatora, w postaci korzyści ekonomicznych organizacji, ma je bowiem zachęcać do 

aktywnego uczestnictwa w rozwoju cywilizacyjnym (Porter, Kramer, 2011).  

Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu definiuje się jako dobrowolne działania uczelni, 

wykraczające poza obowiązek kształcenia i prowadzenia badań, których celem jest poprawa jakości 

życia ogółu (Harkavy, 2006). Mimo że trójczłonowość misji uniwersytetu2 może sugerować, że jest on 

społecznie odpowiedzialny „z natury”, wyniki badań pokazują, że społeczna odpowiedzialność nie jest 

fundamentem, z którego wynikają działania uniwersytetu, lecz raczej dodatkowym elementem jego 

działalności. USR często jest traktowana przedmiotowo i bagatelizowana, co utrudnia jej rozwój 

(Jongbloed, Enders, Salerno, 2008; Tauginienė, Mačiukaitė-Žvinienė, 2013). Jednocześnie, otoczenie 

społeczne postrzega uniwersytet jako inkubator wiedzy i technologii oraz oczekuje, że przyczynią się 

one do rozwiązania ważnych problemów, takich jak globalne ocieplenie, rozwarstwienie społeczne, 

migracje, starzenie się populacji i choroby cywilizacyjne (Hollister, Shek, 2017). Oczekuje się, że 

uczelnie będą rozwijać swoją działalność tak, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom swoich 

interesariuszy (Garde-Sanchez, Bolivar, Lopez-Hernandez, 2016; Pinheiro, Langa Pausits, 2015) oraz 

zacieśniać współpracę z coraz bardziej zróżnicowanymi grupami reprezentującymi społeczeństwo 

(Brennan, 2008).  

Zaadaptowanie CSV do potrzeb i realiów funkcjonowania uniwersytetu może być kolejnym 

etapem ewolucji obu wspomnianych koncepcji. Może też być odpowiedzią na wyzwania, z którymi 

mierzy się współczesny uniwersytet – zarówno te, związane z pogłębiającymi się problemami 

                                                           
1 Marketing społecznie zaangażowany to podejście, w którym działania społeczne są traktowane, jako narzędzie 

marketingu, zaś w strategicznej filantropii działania społeczne są zaprojektowane tak, by pasować do misji, celów 
i wartości firmy. Według Portera i Kramera (2002) ich celem jest jednak zwiększanie sprzedaży i wzmacnianie 
morale pracowników, a nie rozwiązywanie problemów społecznych.  
 
2 Tradycyjne role uniwersytetu, tj. kształcenie (pierwsza misja) i prowadzenie prac naukowo-badawczych (druga 

misja), uzupełnia trzecia misja, rozumiana jako rozwijanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem.  
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cywilizacyjnymi i środowiskowymi, zwiększającą się świadomością społeczną oraz oczekiwaniami 

względem zaangażowania uczelni, jak i wyzwania wynikające z globalnej konkurencji o studentów  

i środki finansowe, niezbędne uczelni do rozwoju. Rozprawa ta powinna zaś przyczynić się do lepszego 

zrozumienia autorskiej propozycji tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.   

Luka badawcza, problem badawczy, cele rozprawy  
W piśmiennictwie nie zidentyfikowano wielu opracowań, które proponują uniwersytetom sposób 

systemowego rozwiązywania problemów społecznych, który dodatkowo pozwala na generowanie 

korzyści ekonomicznych. Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie w ujęciu normatywnym pojawiło 

się w literaturze niedawno (Karwowska, 2019; Kouatli, 2018), mimo że Leja (2008) poświęcał uwagę 

CSV w rozważaniach nad USR już ponad dekadę temu. Może to wynikać z faktu, że CSV jest 

stosunkowo nowym obszarem badawczym i wciąż pozostaje nierozpoznane. Badaniami w tym 

obszarze, poza guru strategii, Porterem, zajmuje się ciągle niewielka, choć rosnąca liczna badaczy (por. 

Crane, Palazzo, Spence, Matten, 2014; Kim, 2018; Kramer, 2011; London, Anupindi, Sateen, 2010; 

Matinheikki, Rajala, Peltokorpi, 2016; Moon, Parc, 2019; Moon, Parc, Hyun Yim, Park, 2011; 

Mühlbacher, Böbel, 2018; Pfitzer, Bockstette, Stamp, 2013; Williams, Hayes, 2013; i in.). Co się z tym 

wiąże, niewielka jest świadomość istoty CSV oraz różnic między CSV a innymi koncepcjami i teoriami, 

związanymi ze społeczną odpowiedzialnością (Dembek, Singh, Bhakoo, 2015). Powoduje to konfuzję 

wśród badaczy społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, którzy próbują łączyć CSV ze środowiskiem 

akademickim. Dla przykładu, Kouatli (2018) przekonuje, że sposobem realizacji zobowiązań uczelni 

względem otoczenia jest realizacja projektów, nawiązujących do koncepcji CSV, z których korzyści 

płyną w stronę biznesu, społeczeństwa i środowiska. Propozycja ta jednak wydaje się bliższa 

strategicznej filantropii, niż tworzeniu wartości wspólnej. Pojawiają się również prace badaczy, którzy 

proponują podejście zbliżone do CSV w uniwersytecie, takich jak Alzyoud i Bani-Hani (2015) czy Larrán 

Jorge, Andrade Peña (2017). Badacze ci uważają, że dzięki społecznej odpowiedzialności, uniwersytet 

może poprawić pozycję konkurencyjną osiągnąć konkurencyjność, jednocześnie tworząc wartość dla 

społeczeństwa. Nie nawiązują jednak oni do prac Portera i Kramera (2002; 2006; 2011). 

Orientacja przyjęta przez wskazanych powyżej badaczy jest obiecująca, ponieważ pokazuje, 

że w ramach dyskursu USR jest miejsce dla rozwoju takiej koncepcji jak tworzenie wartości wspólnej  

w uniwersytecie. Niemniej jednak, zidentyfikowane dotychczas propozycje nie odnoszą się do 

strategicznego zarządzania uniwersytetem oraz CSV w wystarczającym stopniu, by można je było je 

określić mianem tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. Ponadto, w literaturze brakuje badań 

dotyczących postrzegania tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie przez jego interesariuszy, 

podczas gdy ignorowanie otoczenia jest jedną ze zidentyfikowanych barier rozwoju społecznej 

odpowiedzialności uniwersytetu (Ceulemans, Lozano, Alonso-Almeida, 2015). Konieczne jest także 

przeprowadzenie badań, dotyczących tego, czy tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie jest 

możliwe oraz zasadne. Fundamentalną przeszkodą dla przeprowadzenia takich badań jest natomiast 

brak określenia, czym może być koncepcja tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.  

Zidentyfikowana luka badawcza polega na niedostatecznym rozpoznaniu w literaturze 

światowej tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.  



5 
 

Przeszkodą dla przeprowadzenia dyskursu naukowego, zmierzającego do zbadania zasadności oraz 

możliwości tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, jest brak definicji pojęcia i modelu 

teoretycznego, który wyjaśniałby założenia tej koncepcji. Natomiast lepsze zrozumienie możliwości  

i zasadności tworzenia wartości wspólnej stwarza nową przestrzeń do opracowania narzędzi, 

wspomagających rozwijanie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. 

W związku z powyższym, celem głównym rozprawy jest zdefiniowanie pojęcia tworzenia wartości 

wspólnej w uniwersytecie (CSVU, Creating Shared Value by the University) oraz eksploracja możliwości 

i zasadności stosowania tej koncepcji3.  

Celowi głównemu rozprawy towarzyszą następujące cele pomocnicze: 

1. Rozpoznanie, jak rozumiane jest pojęcie CSV w odniesieniu do uniwersytetu. 

2. Zdefiniowanie pojęcia oraz opracowanie modelu teoretycznego tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie. 

3. Zbadanie możliwości oraz zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie  

z perspektywy uczelni. 

4. Zbadanie możliwości oraz zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie  

z perspektywy otoczenia uczelni. 

Aby osiągnąć postawione cele rozprawy, sformułowano następujące pytania badawcze: 

1. Jak rozumiane jest tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie? 

2. Jak mogłoby być ono zdefiniowane oraz przedstawione w ujęciu modelowym? 

3. Jak możliwość i zasadność tworzenia wartości wspólnej w oparciu o zaproponowany model są 

postrzegane przez uniwersytety? 

4. Jak relacje z biznesem i administracją publiczną mogą wpłynąć na warunki i zasadność 

tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie? 

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania badawcze pozwoliło na szerokie rozpatrzenie problemu, 

począwszy od analizy stanu obecnego, przez proponowanie nowego podejścia, aż po zbadanie 

możliwości i zasadności jego wdrożenia.  

 

 

                                                           
3 Pierwsza próba przedstawienia tej koncepcji została podjęta wcześniej (Karwowska, 2019). W przytoczonym 
artykule zaproponowano model CSVU (ang. Creating Shared Value by the University), który na potrzeby niniejszej 
rozprawy został zmodyfikowany i dopracowany.  
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Struktura rozprawy  
Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Odpowiedzi na pytania badawcze zostały omówione 

kolejno w rozdziale 1, 2 oraz 3 (pytanie 1), rozdziale 5.1 (pytanie 2), rozdziale 5.2 (pytanie 3), rozdziale 

5.3 oraz 5.4 (pytanie 4), co zilustrowano w tabeli 1.  

Tabela1. Ulokowanie odpowiedzi na pytania badawcze w rozprawie.  

Cel szczegółowy  

1. Rozpoznanie 
rozumienia CSV  
w odniesieniu do 

uniwersytetu 

2. Propozycja 
modelu CSVU 
i zdefiniowanie 

pojęcia 

3. Zbadanie 
możliwości  

i zasadności CSVU  
z perspektywy 

uczelni 

4. Zbadanie 
możliwości  

i zasadności CSVU  
z perspektywy 

otoczenia uczelni 

Pytanie badawcze 

1. Jak rozumiane 
jest tworzenie 

wartości wspólnej  
w kontekście 
uniwersytetu? 

 

2. Jak CSVU 
mogłoby być 

zdefiniowane oraz 
przedstawione  

w ujęciu 
modelowym? 

 

3. Jak możliwość  
i zasadność CSVU 

postrzegane są 
przez uniwersytety? 

 

4. Jak relacje  
z biznesem  

i administracją 
publiczną mogą 

wpłynąć na 
możliwość  

i zasadność CSVU? 

Lokalizacja  
w rozprawie 

Rozdział 1 
Rozdział 2 
Rozdział 3 

Rozdział 5.1 Rozdział 5.2 
Rozdział 5.3 
Rozdział 5.4 

Metoda badawcza  
Systematyczny 

przegląd literatury  
Synteza zastanych 

propozycji 

Analiza tematyczna 
danych 

jakościowych 
zebranych podczas 

wywiadów 

Desk research 

dokumentów 
i raportów z badań 

Zakres 
terytorialny  
i czasowy  

Świat  
(rys historyczny, 

aktualne pozycje) 

Świat  
(aktualne pozycje) 

Polska  
(2018-2020) 

Polska  
(aktualne pozycje) 

Uzasadnienie 
metody/zakresu  

Nie ma wielu 
opracowań 

poświęconych tej 
tematyce 

Nie ma wielu 
opracowań 

poświęconych tej 
tematyce 

Badanie ma 
charakter 

eksploracyjny,  
 przeprowadzono je 

na terytorium 
Polski, kierując się 

dostępnością 
interlokutorów 

Badanie 
przeprowadzono na 

terytorium Polski, 
adekwatnie do 

badania w grupie 
uczelni 

Rezultat 
Zidentyfikowanie 
luki badawczej 

Opracowanie 
modelu 

normatywnego 
oraz definicji 

pojęcia CSVU 

Zidentyfikowanie 
uwarunkowań oraz 
szans i zagrożeń, 
które mają wpływ 

na możliwość 
i zasadność CSVU 

Zidentyfikowanie 
uwarunkowań oraz 
szans i zagrożeń, 
które mają wpływ 

na możliwość  
i zasadność CSVU 

Źródło: opracowanie własne. 
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W rozdziałach 1-3 przedstawiono zarys najważniejszych prac, traktujących o społecznej 

odpowiedzialności biznesu, tworzeniu wartości wspólnej oraz społecznej odpowiedzialności 

uniwersytetu, będący wynikiem przeprowadzonego systematycznego4 przeglądu piśmiennictwa, 

obejmującego niemal 400 pozycji5.  

W rozdziale 1 przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Celem nakreślenia ewolucji CSR było pokazanie dynamiki dyskursu  

i tego, że pewne zagadnienia, uchodzące kiedyś za kontrowersyjne, dziś wydają się intuicyjne  

i naturalne. Za przykład można uznać oczekiwanie, że działania na rzecz społeczeństwa będą korzystne 

dla organizacji. W rozdziale 1 podjęto również próbę zdefiniowania społecznej odpowiedzialności, co 

mimo mnogości dostępnych, dość podobnych do siebie definicji, nie jest proste. Na koniec 

przedstawiono klasyfikację teorii społecznej odpowiedzialności, tak aby pokazać na „mapie CSR” 

miejsce CSV pośród innych, czasami zbliżonych, propozycji.  

Analizując dyskurs CSR odnotowano, że pierwsze prace, które postulowały podejmowanie działań 

korzystnych dla społeczeństwa i organizacji, opublikowano jeszcze przed pojawieniem się koncepcji 

tworzenia wartości wspólnej. Długo wcześniej postulowano, że przedsiębiorstwo może czerpać korzyści 

ekonomiczne z działań społecznych (Steiner, 1970; Drucker, 1984), możliwe jest generowanie korzyści 

ekonomicznych i społecznych jednocześnie (Carroll, 1999; Milliman, Ferguson, Sylvester, 2008), a CSR 

może być źródłem innowacji i przewagi konkurencyjnej (Werner, 2009 cyt. w: Afrin, 2013). Ustalono, że 

spośród wielu propozycji, to wspomniana koncepcja Portera i Kramera zyskała ogromną popularność 

wśród praktyków zarządzania. Ustalenie to wzmocniło przekonanie Autorki o celowości zbadania  

możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.  

Rozdział 2 poświęcono problematyce tworzenia wartości wspólnej. Podjęto próbę określenia jej 

korzeni, następnie przeanalizowano jej rozwój, przedstawiając najważniejsze wyniki badań, 

prowadzonych dotąd w tym obszarze. Dokonano krytycznej analizy CSV, opartej na stanowiskach 

współczesnych badaczy. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy każda organizacja ma 

zdolność tworzenia wartości wspólnej. Skonkludowano, że taką organizacją może być uniwersytet.  

W rozdziale tym ustalono, że CSV wymaga doskonalenia, zarówno w wymiarze badawczym, jak  

i praktycznym. Prace kwestionujące założenia tej koncepcji uznano więc za wartościowe, ponieważ 

pomagają one w identyfikacji nieeksploatowanych obszarów badań, co pozytywnie wpływa na rozwój 

CSV. Właściwe rozumienie i świadomość niedoskonałości tej koncepcji są natomiast niezbędne do tego, 

by łączyć ją z uniwersytetem, co jest kluczowe dla rozprawy.  

                                                           
4 Por. Czakon (2015).  

 
5 Należy zaznaczyć, że przeprowadzając systemowy przegląd literatury, zwrócono szczególną uwagę na dwa 

obszary: rozwój teorii oraz praktyczne implikacje badania. W efekcie zidentyfikowano lukę badawczą oraz 
zaproponowano teoretyczny model tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, na podstawie znanych teorii  
i modeli, które nie były dotąd łączone w literaturze. Praktyczne wnioski z przeglądu literatury wykorzystano 
natomiast głównie w ostatnim etapie, w celu uzupełnienia wyników badania jakościowego, dotyczącego 
postrzegania tworzenia wartości wspólnej przez uczelnie (rozdział 5). 
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W rozdziale 3 przeprowadzono analizę społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. 

Zdefiniowano pojęcie i nakreślono jego ewolucję, poszukując w dostępnych pracach nawiązania do 

tworzenia wartości wspólnej. Analizując dotychczasowe prace zauważono, że CSV rzadko jest 

przedmiotem badań w kontekście uniwersytetu. W piśmiennictwie zidentyfikowano kilka prac, w których 

postuluje się, by działania uniwersytetu na rzecz otoczenia wiązały się z obopólnymi korzyściami. 

Niemniej jednak nie wskazano dotąd, w jaki sposób CSV w uniwersytecie urzeczywistnić. Najbardziej 

związana z tematyką rozprawy praca (por. Kouatli, 2018) przedstawiała propozycję, by realizować 

projekty inspirowane tworzeniem wartości wspólnej, pomijając fakt, że CSV jest narzędziem 

zarządzania strategicznego. Powyższe problemy były przesłanką do tego, by stwierdzić, że tworzenie 

wartości wspólnej w uniwersytecie jest obiecującym obszarem badawczym, który nie został 

odpowiednio rozpoznany. Pozwoliło to na zidentyfikowanie luki badawczej, którą w ramach rozprawy 

zdecydowano się wypełnić. 

W rozdziale 4 opisano metodykę badania. Omówiono podmiot i przedmiot badania, a także 

zastosowane procedury badawcze, które zostaną omówione w dalszej części niniejszego autoreferatu. 

Wyniki badania zaprezentowano w rozdziale 5. Przedstawiono definicję tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie (CSVU) oraz towarzyszący jej model teoretyczny. Wyjaśniono założenia modelu na 

podstawie przykładowych działań, podejmowanych przez badane uczelnie. Następnie przedstawiono 

wyniki analiz, dotyczących postrzegania możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie przez osoby związane ze środowiskiem akademickim. Przedstawiono również wyniki 

analiz potencjalnego wpływu relacji uczelni z otoczeniem na możliwość i zasadność tworzenia wartości 

wspólnej w uniwersytecie. Relacje uczelni z administracją publiczną oraz ich relacje z biznesem 

omówiono indywidualnie. Ta część rozprawy opisuje szczegóły dotyczące badań, których wyniki 

stanowią wkład Autorki w rozwój nauki. 

W rozdziale 6 przedstawiono ograniczenia badania oraz związane z nimi kierunki dalszych 

dociekań naukowych. Opracowano także listę rekomendacji praktycznych dla uniwersytetów, 

zainteresowanych tworzeniem wartości wspólnej. Intencją Autorki było bowiem przedstawianie wyników 

badania w taki sposób, aby CSVU mogło być nie tylko doskonalone przez innych badaczy, ale również 

stosowane w praktyce. Podsumowanie zawierające spis kluczowych ustaleń zamyka rozprawę. 

Metodyka badań 
Aby osiągnąć postawiony w rozprawie cel, zdecydowano się na przeprowadzenie badań 

jakościowych, opartych na wnioskowaniu indukcyjnym. Główne założenia rozprawy miały charakter 

przyrostowy i wyłaniały się w toku prowadzenia badań. Niezbędne było przeprowadzenie badania 

wstępnego, którego wyniki pokazały możliwość kontynuowania badań oraz pozwoliły na 

doprecyzowanie ich zakresu.  

Przyjętymi metodami badawczymi były analiza tematyczna danych jakościowych, pozyskanych za 

pomocą wywiadów pogłębionych oraz towarzysząca jej analiza dokumentów zastanych (desk 

research).  
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Przedmiotem badania była zasadność oraz możliwość tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie. Badanie przeprowadzono w latach 2017 – 2020 na terytorium Polski. Uwzględniono 

w nim podmioty polskiego ekosystemu uczelni, które: 

1. mają bezpośredni wpływ na generowanie korzyści ekonomicznych przez uczelnie oraz 

2. są dostatecznie zintegrowane wewnętrznie, by komunikować swoje oczekiwania w sposób 

spójny i jednoznaczny.  

W związku z tymi założeniami, podmiotem badania były polskie uniwersytety oraz ich relacje  

z otoczeniem: biznesem i administracją publiczną. Kryteriów wyboru nie spełniły pozostałe elementy 

ekosystemu, tj. społeczeństwo obywatelskie oraz środowisko naturalne, które są interpretowane jako 

kontekst, w jakim współdziałają uczelnie, biznes oraz administracja publiczna.  

W rozprawie przyjęto światopogląd aktywistyczny. Badacze kierujący się tym światopoglądem 

pozwalają uczestnikom badania na współpracę, a także proponują im program zmian i zachęcają do ich 

zastosowania (Creswel, 2013). Zgodnie z tymi założeniami, w rozprawie zaproponowano definicję 

tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie oraz towarzyszący jej model teoretyczny, które 

opracowano na podstawie wniosków z przeglądu pozycji literaturowych. Definicja oraz model stworzyły 

ramy badania i były proponowane przedstawicielom uniwersytetów, którzy potencjalnie mają możliwość 

ich zastosowania praktycznego, przyczyniając się do usprawnienia społecznej odpowiedzialności 

uniwersytetu. W efekcie, wspólnie z uczestnikami badania przeanalizowano możliwość oraz zasadność 

CSV w uniwersytecie, oraz opracowano rekomendacje, dotyczące kierunków zmian, które mogą 

przyczynić się do tworzenia wartości dla uczelni i dla jej otoczenia. W badaniu uwzględniono również 

istotną rolę administracji publicznej oraz biznesu, które mają bezpośredni wspływ na działalność uczelni. 

Przyjętą w rozprawie metodykę badań przedstawia rysunek 1.  
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Rysunek 1. Metodyka badań przyjęta w rozprawie. 
Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie zastanych opracowań dotyczących CSR, USR i CSV, opracowano definicję oraz 

model teoretyczny tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. Pozwoliło to na doprecyzowanie 

zakresu badania. W kolejnym kroku zdecydowano się na przeprowadzenie wstępnej analizy na 

wybranej próbie teoretycznej, aby zweryfikować możliwość przeprowadzenia zasadniczego badania. 

Analiza dotyczyła poszukiwania elementów USR na stronach internetowych 23 polskich uczelni, 

sygnatariuszy Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni (MR, MNiSW (2017). Wyniki analizy 

pokazały, że wiele uczelni wykazuje się społeczną odpowiedzialnością, przez co udział ich 

reprezentantów w dalszych badaniach może wpłynąć pozytywnie na merytoryczną wartość rozprawy. 

Następnie przeprowadzone zostały kolejne analizy desk research stron internetowych i dokumentów 

strategicznych 23 polskich uczelni w celu wyłonienia uczestników badania (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Diagram Venna prezentujący wynik weryfikacji spełnienia przez uczelnie założonych kryteriów. 
Źródło: opracowanie własne 

W celu dotarcia do interlokutorów, postawiono dwa kryteria wyboru uczelni spośród próby teoretycznej, 

czyli Sygnatariuszy Deklaracji. Były to: 

1. Instytucjonalizacja USR, czyli posiadanie jednostki lub osoby odpowiedzialnej za działania 

związane z obszarem społecznej odpowiedzialności uniwersytetu; 

2. Realizacja strategii rozwoju, czyli osiąganie postawionych celów strategicznych i raportowanie 

tego faktu w sprawozdaniach rektora z działalności uczelni6.  

Kryteria te są ważne z perspektywy tworzenia wartości wspólnej, a wybór uczelni je spełniających był 

istotny dla nadania wysokiej jakości wyników badania. W kolejnym kroku, przeprowadzono wywiady  

z wyłonionymi reprezentantami uczelni, podczas których omówiono postrzeganie możliwości  

i konieczności CSVU. Następnie przeprowadzono analizę tematyczną zebranego materiału (rys. 3).  

                                                           
6 Trzeba zaznaczyć, że na realizację strategii w uczelniach niepublicznych wpływ ma demografia oraz brak 

finansowania ze środków publicznych, a w uczelniach publicznych zmieniające się regulacje prawne związane  
z finansowaniem i kadencyjność władz (komentarz M. Rocki, 2020). .  
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Rysunek 3. Schemat postępowania w ramach analizy tematycznej. 
Źródło: opracowano na podstawie: Attride-Stirling (2001); Braun, Clarke (2006); Nowell, Morris (2017) 

Wyniki badania skonfrontowano z wnioskami płynącymi z prac innych badaczy, aby pokazać szeroką 

perspektywę postrzegania problemu.  

Z uwagi na fakt, że zaangażowanie otoczenia uczelni jest kluczowe dla CSVU, przeanalizowano 

również perspektywę głównych interesariuszy uczelni – biznesu oraz administracji publicznej – z którymi 

relacje ilustruje się za pomocą potrójnej helisy (por. Etzkowitz, Leydesdorff, 2000). Wybrano te grupy 

podmiotów z uwagi na ich bezpośredni wpływ na generowanie korzyści ekonomicznych przez uczelnie. 

Schemat postępowania w ramach desk research, dotyczącego postrzegania CSVU przez biznes oraz 

administrację przedstawiono poniżej. Analizy te przeprowadzono indywidualnie dla każdej z grup 

interesariuszy.  

 

Rysunek 4. Schemat postępowania w ramach analizy raportów z badań i dokumentów. 
Źródło: opracowanie własne 

Implikacje modelu tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie z perspektywy biznesu 

opracowano na podstawie wniosków z raportów z badań, dotyczących opinii przedsiębiorców na temat 

współpracy z uczelniami. W badaniu uwzględniono następujące pozycje: 

1. „Współpraca firm z sektorem edukacji” opracowana na zlecenie PARP w 2010 r., 

2. „Społeczne oblicze innowacji. Jak wspierać postawy innowacyjne i promować etos 

innowatora?” opracowana przez fundację Teraz Polska przy wsparciu PARP oraz Fundacji 

PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w 2016 r., 

3. „Przyszłość polskiej nauki – potencjał i bariery współpracy biznesu z nauką”, opracowana przez 

Fundację Warsaw Enterprise Institute w 2016 r., 
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4. „Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie inwestorów i naukowców” opracowana na 

zlecenie MIT Enterprise Forum Poland w 2016 r., 

5. „Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu” opracowana 

przez firmę kreatywną Platige Image we współpracy z firmą doradczą PwC Polska w 2017 r., 

6. „Skuteczna współpraca nauka-biznes w opinii przedsiębiorców” opracowana przez Centrum 

Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, na zlecenie 

Inventity Foundation w 2018 roku.  

Wybrano prace spełniające następujące kryteria: dostępność, aktualność, rzetelność, merytoryczna 

zgodności z tematyką badań. Celem analizy oczekiwań oraz barier współpracy uczelni z biznesem było 

zbadanie możliwości i konieczności wdrożenia CSV w uniwersytecie z perspektywy przedsiębiorców. 

W raportach poszukiwano informacji dotyczących współpracy przedsiębiorców z uczelniami, które mogą 

mieć wpływ na tworzenie wartości dla uczelni, a także dla społeczeństwa.  

Implikacje modelu z perspektywy administracji publicznej opracowano zaś na podstawie 

dokumentów i aktów prawnych, regulujących społeczną odpowiedzialność uczelni i ich relacje  

z otoczeniem społecznym i gospodarczym. W badaniu uwzględniono treść następujących dokumentów: 

1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (MNiSW, 2018), 

2. Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej (MNiSW, 2019a), 

3. Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z 16 listopada 2017 r. (MNiSW, 2017). 

Przedmiotem analizy były również przewodniki po powyższych dokumentach, które wydano  

w celu objaśnienia ich zapisów (MNiSW, 2019b; 2019c). Wyboru dokumentów dokonano za pomocą 

weryfikacji spełnienia następujących kryteriów: dostępności, aktualności, merytorycznej zgodności  

z tematyką badania. Celem analizy uwarunkowań oraz oczekiwań ustawodawcy względem uczelni było 

zbadanie możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie z perspektywy rządu.  

Kluczowe wyniki badań 

Definicja oraz model CSVU 
 Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie (CSVU, ang. Creating Shared Value by the 

University), zostało zdefiniowane jako realizacja działań strategicznych w obszarach: akademickim, 

środowiskowym, społecznym i ekonomicznym (por. Karwowska, Leja, 2018; Dagilienė, Mykolaitienė, 

2015), których celem jest tworzenie wartości zarówno dla uniwersytetu (wartość ekonomiczna), jak  

i jego otoczenia (wartość społeczna; por. Porter, Kramer, 2006; 2011). Podejmowanie działań w tychże 

obszarach generuje wartości społeczne oraz ekonomiczne (por. tab. 2). Te drugie powinny być 

wykorzystywane następnie do dalszej obsługi i rozwijania programu społecznej odpowiedzialności (por. 

Kouatli, 2018). Ważne jest także uwzględnienie ekosystemu, w jakim działa uczelnia i jego wpływu na 
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ten proces (por. Kramer i Pfitzer, 2016). Definicję przedstawiono również za pomocą modelu CSVU 

teoretycznego (por. rys. 5)7. 

 

Rysunek 5. Model tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Karwowska (2019); Carroll (1991); Porter, Kramer (2006; 2011); Dagilienė, 

Mykolaitienė (2015); Kramer, Pfitzer (2016) 

Zarówno model, jak i definicja CSVU, dotyczą czterech obszarów działalności uniwersytetu: 

akademickiego (dydaktyka, badania naukowe), społecznego (działalność kulturotwórcza, współpraca 

z otoczeniem i jego rozwój), ekonomicznego (zarządzanie procesami, zarządzanie ludźmi, finanse) oraz 

środowiskowego (ochrona środowiska, technologie przyjazne środowisku). Autorka proponuje, by 

inicjując tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie, rozważyć traktowanie obszaru ekonomicznego 

jako fundamentalnego (por. Carroll, 1991), gdyż ekonomiczne wartości warunkują realizację działań 

USR w obszarach: akademickim, społecznym i środowiskowym. W tabeli 2 przedstawiono wybrane 

przykłady działań w każdym z wyszczególnionych obszarów CSVU, wraz z potencjalnymi wartościami: 

społecznymi i ekonomicznymi, które mogą być wytworzone poprzez ich realizację.  

Tabela 2. Przykłady działań CSVU oraz wynikających z nich wartości społecznych i ekonomicznych.  

 DZIAŁANIE  WARTOŚĆ SPOŁECZNA  WARTOŚĆ EKONOMICZNA 

O
B

S
Z

A
R

 E
K

O
N

O
M

IC
Z

N
Y

  

Rozwijanie umiejętności 

pozyskiwania informacji  

o wyzwaniach społecznych 

 Tworzenie warunków 

wspierających 

podejmowanie inicjatyw 

społecznych 

 Podnoszenie kompetencji 

przedsiębiorczych 

 Identyfikacja problemów 

badawczych 

 Rozwijanie relacji 

Zapewnienie atrakcyjnego 

środowiska pracy, pomieszczeń 

dopasowanych do oczekiwań 

młodych ludzi  

 Równowaga życia i pracy 

 Redukowanie frustracji  

i wypalenia zawodowego  

 Wzrost motywacji 

 Wzmacnianie morale 

 Employer branding 

                                                           
7 Proponowany wcześniej model (Karwowska, 2019) był punktem wyjścia do opracowania niniejszego modelu. 
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O
B

S
Z

A
R

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
  

Angażowanie się  

w opracowanie programów 

pomocowych przez samorządy 

 Wpływanie na poziom życia 

społeczeństwa 

 Budowanie relacji 

 Promocja miasta i regionu  

 Wynagrodzenie za 

wykonane usługi 

 Rozpoznawalność uczelni 

 Wzrost motywacji 

Organizacja seminariów 

prezentujących najnowsze 

osiągnięcia nauki dla lokalnej 

społeczności i biznesu  

 Budowanie relacji 

 Łączenie problemów 

społecznych  

z potencjalnymi nabywcami 

ich rozwiązań  

 Weryfikacja problemów 

badawczych pod kątem 

przydatności rynkowej 

 Pozyskanie klientów 

O
B

S
Z

A
R

 Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

Y
  

Poruszanie kwestii 

środowiskowych 

(zanieczyszczenie środowiska, 

ocieplenie klimatu, uchodźctwo 

środowiskowe, zdrowie, prawa 

zwierząt) w ramach działalności 

dydaktycznej 

 Kształtowanie 

odpowiednich postaw 

przyszłych liderów 

 Uwrażliwianie na problemy 

środowiskowe 

 Atrakcyjna oferta 

dydaktyczna  

 Rozpoznawalność uczelni 

 Pozyskanie ambitnych 

studentów 

Segregacja odpadów, odejście 

od magazynowania czasopism  

i dokumentacji papierowej 

 Ochrona środowiska 

 Rozpoznawalność uczelni 

 Efektywne wykorzystanie 

przestrzeni biurowej 

 Zmniejszenie opłat 

eksploatacyjnych  

O
B

S
Z

A
R

 A
K

A
D

E
M

IC
K

I 

Systemowa realizacja projektów 

grupowych i wykorzystanie 

wyników projektów studenckich  

w praktyce 

 Rozwiązywanie problemów 

społecznych 

 Rozwijanie kompetencji 

przedsiębiorczych  

 Zwiększenie 

produktywności  

i motywacji studentów 

 Atrakcyjna oferta 

dydaktyczna 

 Pozyskiwanie ambitnych 

studentów 

Podejmowanie badań  

i wdrożeń na rzecz 

zapobiegania katastrofom 

środowiskowym we współpracy 

z biznesem 

 Podnoszenie jakości życia  

 Rozwiązywanie problemów 

społecznych 

 Rozpoznawalność uczelni 

 Identyfikacja problemów 

badawczych 

 Przychody z tytułu 

komercjalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wywiadów z reprezentantami uczelni.  

Powyższe przykłady są wynikiem przeprowadzonych wywiadów, a całość materiału, załączona do 

rozprawy, obejmuje 27 przykładów działań z obszaru ekonomicznego, 20 – społecznego, 13 – 

akademickiego oraz 5 – środowiskowego. 

Postrzeganie CSVU – perspektywa uczelni  
Analizując postrzeganie CSVU przez reprezentantów uczelni wykazano, że niektórzy badani 

uważają, że uczelnie są już gotowe do tego, aby tworzyć wartość wspólną. Rozmówcy rekomendowali 

wiele działań, jakie powinny podjąć uczelnie, warunkujących możliwość realizacji i powodzenia 

przedsięwzięć z tego zakresu. Działania te dotyczyły zarządzania uczelnią na poziomie operacyjnym  

i strategicznym oraz budowania relacji z otoczeniem. Zidentyfikowane w badaniu wątki tematyczne 

przedstawiono na diagramach Venna (por. rys. 6 oraz rys. 7), na których uwzględnia się spełnienie 

przez reprezentowane uczelnie kryteriów wyboru, czyli realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz 

posiadania jednostki USR. 
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Rysunek 6. Warunki niezbędne do tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie – poziom strategiczny. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 7. Warunki niezbędne do tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie – poziom operacyjny. 
 Źródło: opracowanie własne 

Jak zilustrowano na powyższych diagramach (rys. 5 i 6), interlokutorzy zapytani o to, jakie działania na 

poziomie strategicznym należy podjąć, aby CSVU było możliwe, wskazywali takie kwestie, jak myślenie 

w perspektywie długookresowej i instytucjonalizacja CSV. Zwrócono uwagę na czynniki sukcesu 

wdrożenia CSV, takie jak silne przywództwo, sprzyjająca kultura organizacyjna, zaangażowanie 

otoczenia i integrowanie oddolnych inicjatyw. Pojawiła się również opinia, że zmiany nie są konieczne, 

ponieważ uczelnie są już gotowe do tworzenia wartości wspólnej. Na poziomie operacyjnym, rozmówcy 

zwrócili uwagę na kwestię upowszechniania CSV, wykonania planu, odpowiedniego przygotowania. 
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Równie ważna, jak na poziomie strategicznym, jest według badanych rola doskonalenia kultury 

organizacyjnej oraz zaangażowania interesariuszy.  

W badaniu zidentyfikowano również wiele potencjalnych szans i zagrożeń, związanych  

z tworzeniem wartości wspólnej w uniwersytecie, oraz opinii na temat powinności stosowania modelu 

CSVU w praktyce. Pozwoliło to na zbadanie postrzegania zasadności tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie przez środowisko akademickie (por. rys. 8-10).  

 

Rysunek 8. Ryzyko związane z tworzeniem wartości wspólnej w uniwersytecie. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 9. Szanse związane z tworzeniem wartości wspólnej w uniwersytecie. 
Źródło: opracowanie własne 



18 
 

 

Rysunek 10. Zasadność tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. 
Źródło: opracowanie własne 

Jak zilustrowano na powyższych diagramach, w wyniku badania zebrano szerokie spektrum opinii na 

temat zasadności tworzenia wartości wspólnej, wyrażanych przez osoby związane ze środowiskiem 

naukowym. Perspektywa zastosowania proponowanego w rozprawie modelu w praktyce budzi zarówno 

obawy, jak i nadzieję na poprawę funkcjonowania uczelni i zintensyfikowanie ich współpracy  

z otoczeniem. W badaniu pojawiły się również opinie, że potencjalne szanse przewyższają potencjalne 

zagrożenia, dlatego CSVU wydaje się zasadne. Kluczowymi głosami są zaś te, nawołujące do 

podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie przyjęcia założeń CSVU, uwzględniających kontekst  

w jakim działa uniwersytet, jego potrzeby oraz możliwości, co znajduje potwierdzenie w wynikach badań 

nad społeczną odpowiedzialnością uczelni i biznesu, a także nad tworzeniem wartości wspólnej. 

Postrzeganie CSVU – perspektywa administracji publicznej  
Badanie możliwości tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, w świetle obowiązującego 

prawa o szkolnictwie wyższym i nauce pokazało, że takie czynniki, jak zwiększenie autonomii uczelni  

i rozszerzenie kompetencji rektora, wprowadzenie rad uczelni czy zwiększenie elastyczności 

finansowania uczelni, mogą wpływać pozytywnie na możliwość stosowania modelu CSVU w praktyce.  

 Utworzenie rady uczelni – pozwala na poznanie opinii otoczenia zewnętrznego w zakresie 

sposobów mierzenia się z wyzwaniami naukowymi, dydaktycznymi, zarządczymi i dotyczącymi 

wpływu na społeczeństwo. Stwarza też szansę na poznanie potrzeb interesariuszy  

i rozwiązywanie ich problemów z wykorzystaniem zasobów uczelni.  

 Uelastycznienie sposobu finansowania nauki – swoboda decydowania o przeznaczeniu 

funduszy na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, stanowiących 

największą część przekazywanych środków w ramach subwencji, może ułatwić finansowanie 

realizacji strategii CSVU przez uczelnie.  
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 Wzmocnienie praw i odpowiedzialności rektora – z perspektywy tworzenia wartości 

wspólnej ważne jest, aby uczelnia była zarządzana w sposób świadomy i adekwatny nie tylko 

do potrzeb środowiska akademickiego, ale i otoczenia, w jakim funkcjonuje, a osoba pełniąca 

funkcję rektora potrafiła inspirować wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy do 

podejmowania wyzwań o charakterze społecznym oraz podejmować śmiałe decyzje, również 

finansowe.  

 Pozostawienie uczelniom autonomii w zakresie kształtowania ładu wewnętrznego – jeżeli 

uniwersytet ma wychodzić naprzeciw zmieniającym i złożonym oczekiwaniom społeczeństwa, 

powinien samodzielnie kształtować swoją strategię i wskazywać kierunki rozwoju, związane  

z pełnieniem swojej roli we współczesnej gospodarce. Realizacja strategii wymaga zaś 

weryfikowania i doskonalenia struktury organizacyjnej.  

Analiza treści „Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni” oraz rozporządzenia  

o ewaluacji jakości działalności naukowej, w kontekście zasadności tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie pokazały, że administracja publiczna oczekuje od uczelni, że te będą opierać procesy 

zarządcze na pryncypiach społecznej odpowiedzialności, deklarując przy tym, że działania z zakresu 

USR mogą być dla uczelni korzystne. Ponadto, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego ocenia skalę 

odziaływania uczelni na otoczenie społeczne oraz nagradza uczelnie, które realizują projekty naukowe 

we współpracy z przedsiębiorcami. Do czynników wpływających na zasadność tworzenia wartości 

wspólnej w uniwersytecie zaliczono: 

 Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium  

2 ewaluacji) – docenianie użyteczności pracy naukowej może motywować badaczy do 

angażowania się w badania istotne dla otoczenia, zwiększające rozpoznawalność uczelni 

i legitymizację działań społecznych.  

 Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki 

(kryterium 3 ewaluacji) – przyznawanie największej liczby punktów za opis wpływu  

o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu, podczas gdy najmniej doceniany jest wpływ lokalny 

(art. 23 rozporządzenia), może negatywnie wpłynąć na zaangażowanie uniwersytetu  

w zaspokajanie potrzeb najbliższego otoczenia.  

 Uzależnienie wielkości subwencji od kategorii naukowej dyscyplin reprezentowanych  

w uczelni – mechanizm ten może przyczynić się do większego zaangażowania w prace 

badawcze i działalność o dużym wpływie na społeczeństwo oraz do upowszechniania wyników 

badań, co może w efekcie zwiększyć widoczność polskiej nauki wśród społeczeństwa.  

 Deklarację Społecznej Odpowiedzialności z 2017 r. – podpisanie tego dokumentu wpływa 

na rozpoznawalność i prestiż jednostki naukowej oraz możliwość współpracy z administracją 

publiczną w procesie tworzenia polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i praktyk USR, 

rozwijanie sieci współpracy polskiego środowiska naukowego i doskonalenie oferty 

dydaktycznej, poprzez upowszechnianie wartości etycznych wśród studentów (MIiR, 2019).  
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Podsumowując powyższe rozważania stwierdzono, że zarówno fakt, iż administracja publiczna 

propaguje ideę społecznej odpowiedzialności, przynoszącą korzyści praktykującym ją uczelniom, jak  

i to, że wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze jest przedmiotem oceny w ramach ewaluacji jakości 

działalności naukowej, tworzą przestrzeń dla wspólnych działań i wpływają pozytywnie na postrzeganie 

możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 

istniejące ryzyko instrumentalnego traktowania społecznej odpowiedzialności przez uczelnie. Fakt 

istnienia rozwiązań natury prawnej powinno się zatem rozpatrywać jedynie jako czynniki motywujące 

uczelnie do konsekwentnego działania w celu wdrożenia modelu tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie. Środowisko naukowe mierzy się bowiem z wieloma problemami, utrudniającymi 

efektywną współpracę z otoczeniem, które mogą marginalizować chęć tworzenia wartości wspólnej. Są 

to kwestie związane nie tylko z wewnętrznymi wyzwaniami uczelni, ale też z zewnętrznymi 

uwarunkowaniami. Dla lepszego zrozumienia zasadności i możliwości tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie, w dalszej części opracowania zostaną omówione oczekiwania kolejnej grupy 

interesariuszy uniwersytetu, jakimi są przedsiębiorcy, oraz bariery we współpracy uczelni z otoczeniem 

gospodarczym.  

Postrzeganie CSVU – perspektywa biznesu  
Badanie możliwości tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie w świetle relacji uczelni 

 z biznesem pokazało, że istnieje ciągle wiele barier, które mogą utrudniać realizację inicjatyw 

społecznych wspólnie z przedsiębiorcami, takich jak brak zrozumienia i wspólnych celów, brak wiedzy  

o możliwościach współpracy czy brak reagowania uczelni na potrzeby otoczenia (por. tab. 3).  

Tabela 3. Bariery współpracy nauki z biznesem wskazywane przez przedsiębiorców w analizowanych raportach. 

BARIERY WSPÓŁPRACY 

 2010 2016 2016 2016 2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 

Brak wiedzy o możliwości i korzyściach ze współpracy  

wśród przedsiębiorców  
☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Brak narzędzi współpracy lub złe ich wykorzystanie ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☑ 

Opór naukowców wobec zmian i oczekiwań rynku ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ 

Niejasne procedury formalne i biurokracja w uczelniach ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ 

Brak zachęt dla naukowców do podejmowania 

współpracy 
☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ 

Wąskie specjalizacje naukowców ☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ 

Brak zrozumienia i wspólnych priorytetów ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ 

Brak zaufania i zła wola ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ 

Stereotypy i uprzedzenia ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ 

Źródło: opracowano na podstawie DBA CZIiTT PW (2018); Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego (2016); KPMG (2010); 

Platige Image, PwC (2017); Urmański (2016); Warsaw Enterprise Institute (2016). 
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Niemniej, odnotowano, że inicjatywy noszące znamiona CSVU są podejmowane, a na polskim rynku 

działają duże firmy, które mogłyby dzielić się wiedzą z zakresu tworzenia wartości wspólnej  

z uczelniami. W ramach badania zasadności CSVU w świetle relacji uczelnia-biznes zidentyfikowano 

wiele oczekiwań przedsiębiorców względem współpracy z uczelnią, które wpisują się w działania 

związane z tworzeniem wartości wspólnej. Dotyczyły one głównie współtworzenia programu 

dydaktycznego, wspólnych projektów badawczych czy doskonalenia procesów zarządzania uczelnią. 

Badanie pokazało też, że przedsiębiorcy liczą na to, że uczelnie będą inicjować kontakt oraz pełnić rolę 

aktywnego łącznika biznesu ze społeczeństwem, co jest istotnym argumentem, wspierającym 

zasadność tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. Najważniejsze poglądy przedsiębiorców 

przedstawiono poniżej.  

 Uczelnia powinna być łącznikiem między otoczeniem gospodarczym i jej innymi 

interesariuszami, w tym społecznością lokalną (DBA CZIiTT PW, 2018).  

 Uczelnie mogą pokazać firmom możliwości, których one nie dostrzegają, a które mogą być 

pomocne w budowaniu przewagi konkurencyjnej (Fundacja Polskiego Godła 

Promocyjnego, 2016).  

 Konieczne są usprawnienia w obszarze zarządzania uczelnią: uproszczenie 

obowiązujących procedur, skrócenie czasu formalizacji współpracy i opracowanie czytelnej 

oferty naukowej, skierowanej do biznesu (DBA CZIiTT PW, 2018) .  

 Ponad 80 proc. przedsiębiorców i Polaków oczekuje, że nauka będzie miała większy niż 

dotąd wymiar aplikacyjny. Badani uważają, że nauka ma strategiczne znaczenie dla 

rozwoju społeczeństwa i gospodarki, dlatego akceptują fakt jej finansowana z pieniędzy 

publicznych, które w znacznej mierze pochodzą z płaconych przez firmy podatków (Warsaw 

Enterprise Institute, 2016).  

 W obszarze kształcenia uczelnie muszą znaleźć złoty środek – identyfikować przyszłe 

kierunki rozwoju i jednocześnie reagować na konkretne potrzeby rynku (Fundacja Polskiego 

Godła Promocyjnego, 2016). 

Oczekiwania biznesu w znacznej mierze są zgodne z założeniami proponowanego w rozprawie modelu 

tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie. Analizowane potrzeby i rekomendacje przedsiębiorców 

często dotyczą działań w obszarze akademickim modelu CSVU, obejmującym kształcenie  

i prowadzenie badań. W podobnym stopniu nawiązują one do obszaru ekonomicznego, zwłaszcza 

usprawnienia procesów w uczelni, finansowania wspólnych projektów i motywowania pracowników 

naukowych do współpracy z biznesem.  

Argumentem, wspierającym zasadność tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, mogą być 

wielokierunkowe korzyści z przenikania się nauki, biznesu i społeczeństwa. CSVU może wpłynąć na 

postrzeganie uczelni przez środowisko biznesowe, na intensyfikację współpracy nauka-biznes oraz jej 

praktyczne efekty. Uczelnia może zyskać dodatkowe finansowanie badań ze źródeł prywatnych,  

a także budować wizerunek dostawcy użytecznej wiedzy, co zachęca do studiowania właśnie w tej 

jednostce. Naukowcy współpracujący z praktykami gospodarczymi, poszerzają swoje kompetencje  

i mają szansę realizacji złożonych projektów badawczych. Studenci mają możliwość rozwiązywania 
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realnych problemów, odbywając staże i praktyki w firmach. Przedsiębiorcy mogą zaś skorzystać na 

opracowaniu nowych produktów, dopasowanych do ich potrzeb, dostępie do infrastruktury uczelni  

i wyników badań, a także możliwości kontaktu z potencjalnymi pracownikami. Posiadanie przez uczelnie 

i przedsiębiorstwa wspólnego celu, w modelu jakim jest tworzenie wartości wspólnej, może wpłynąć na 

zaangażowanie tych środowisk, podnosząc efektywność realizacji strategii zrównoważonego rozwoju 

kraju. Wzrost aplikacyjności nauki oraz jej popularyzacja może zaś spowodować postrzeganie polskiej 

nauki jako bardziej przydatnej dla społeczeństwa.  

Mimo wielu potencjalnych korzyści z tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie we 

współpracy z biznesem, należy odnotować fakt złożoności relacji nauka-biznes, zwłaszcza w ramach 

realizacji działań uwzględniających potrzeby społeczeństwa. Zarówno środowisko uniwersytetów, jak  

i firm, jest niejednorodne, dlatego powinno się traktować ich oczekiwania i problemy, jakie mogą pojawić 

się podczas tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, w sposób indywidualny. Zidentyfikowane 

bariery mogą się okazać niemożliwe do pokonania, przez co powyższe konsekwencje nie zostaną 

osiągnięte. Wskazane korzyści powinno się zatem traktować jako najlepszy możliwy rezultat 

intensywnej pracy zaangażowanych stron na rzecz wdrożenia modelu tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie, podobnie jak w przypadku implikacji modelu CSVU z perspektywy administracji 

publicznej.  

Kluczowe wnioski i rekomendacje  

Wkład w rozwój nauki 
Zaproponowanie modelu oraz zdefiniowanie pojęcia tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie, pozwala na lepsze rozumienie tej propozycji, co jest istotnym wkładem w rozwój 

obszaru badawczego, jakim jest społeczna odpowiedzialność uczelni. Doprecyzowanie znaczenia 

CSVU jest też rozwinięciem koncepcji tworzenia wartości wspólnej, która może być łączona również  

z organizacjami innymi niż komercyjne.   

 Badanie jakościowe, dotyczące postrzegania możliwości i zasadności CSVU z perspektywy 

reprezentantów uczelni, pozwoliło na zebranie szerokiego spektrum opinii środowiska akademickiego, 

a także zidentyfikowanie wielu potencjalnych szans i zagrożeń związanych ze stosowaniem tej 

koncepcji. W badaniu tym zidentyfikowano szereg aspektów, które mogą mieć wpływ na tworzenie 

wartości wspólnej w uniwersytecie, takich jak instytucjonalizacja CSVU, zarządzanie relacjami  

z interesariuszami, zdolność identyfikowania wyzwań społecznych, kultura organizacyjna sprzyjająca 

podejmowaniu śmiałych inicjatyw i uczeniu się, opracowanie strategii CSVU oraz jej dekompozycja  

i dopasowanie struktury organizacyjnej czy rola przywództwa w realizacji celów społecznych.  

Wskazane przez interlokutorów czynniki wpływające na możliwość i zasadność CSVU 

skonfrontowano z wynikami zastanych badań, dotyczących obszaru CSR, CSV oraz USR. Wiele 

spostrzeżeń rozmówców znalazło potwierdzenie w literaturze, w tym konieczność doskonalenia kultury 

organizacyjnej, angażowania interesariuszy czy integrowania oddolnych inicjatyw społecznych. 

Pozostają jednak kwestie nierozstrzygnięte, takie jak uniwersalność CSV czy jej adekwatność do 

środowiska akademickiego. Mimo że badacze tej koncepcji podkreślają, że każda organizacja może 
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tworzyć wartość wspólną, a badacze USR postulują, by uczelnie czerpały korzyści z działań 

społecznych, w przeprowadzonym badaniu zasadności CSVU pojawiły się również głosy sceptyczne.  

Może to się wiązać z odnotowanym w badaniu spostrzeżeniem, że część uczelni 

prawdopodobnie nie jest gotowa na przyjęcie strategii tworzenia wartości wspólnej, ponieważ konieczne 

do tego jest osiągnięcie sprawności organizacyjnej. Zaproponowano zatem, by rozpocząć jej wdrażanie 

od realizacji celów i działań z obszaru ekonomicznego, takich jak usprawnienie procesów, w tym 

dotyczących obsługi klienta wewnętrznego oraz opracowanie programów motywacyjnych  

i doskonalenie kultury organizacyjnej.  

Inną ważną barierą, z której może to wynikać, jest opór pracowników wobec zmiany. Jest to 

istotne, ponieważ przyjęcie nowego sposobu zarządzania uniwersytetem, zakładającego tworzenie 

wartości wspólnej, może być istotną zmianą dla środowiska akademickiego. W pracy przedstawiono 

sposoby angażowania pracowników i redukowania niechęci wobec nowej strategii, opartej na 

społecznej odpowiedzialności, proponowane przez innych badaczy. Uwzględniają one m.in. regularną 

komunikację, integrowanie oddolnych inicjatyw pracowniczych oraz realizację projektów społecznych  

o rozmiarach pozwalających na sprawne nimi zarządzanie, które powinny poprzedzać przyjęcie śmiałej 

strategii CSVU. Podkreślono też, że zmianom powinny towarzyszyć: transparentność, uważność oraz 

ciągłe weryfikowanie lojalności względem rdzennych wartości uniwersytetu.  

Badanie możliwości i zasadności CSVU w świetle relacji uczelni z biznesem pozwoliło 

zidentyfikować niedogodności, które powinny być eliminowane, by współtworzyć wartość wspólną,  

a także oczekiwania przedsiębiorców, które można spełnić dzięki takiej współpracy. Do barier zaliczono 

zwłaszcza skomplikowane procedury obowiązujące w uczelniach, brak wiedzy przedsiębiorców  

o możliwości współpracy z uczelniami, brak zachęt w uczelniach do współpracy badaczy z biznesem.  

Najważniejsze oczekiwania przedsiębiorców względem uniwersytetu to zaś integrowanie potrzeb 

społecznych z możliwościami biznesu, zwiększenie aplikacyjności badań oraz doskonalenie programów 

kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku. Wpisują się one w założenia tworzenia wartości wspólnej 

w uniwersytecie, proponowane w rozprawie.  

Badanie możliwości i zasadności CSVU w świetle relacji uczelni z administracją publiczną 

zaowocowało wskazaniem oczekiwań ustawodawcy względem społecznej odpowiedzialności 

uniwersytetu, a także opracowanych dotąd rozwiązań, które mogą ułatwić uczelniom podejmowanie 

strategicznych działań na rzecz otoczenia. Oczekiwania te to przede wszystkim nawiązywanie 

współpracy z biznesem w ramach projektów badawczych i rozwojowych, upowszechnianie wyników 

prowadzonych prac pośród społeczeństwa, a także doskonalenie strategii społecznej odpowiedzialności 

uczelni. Do czynników wpływających na możliwość CSVU zaliczono zaś zwiększenie autonomii  

i kompetencji rektora, utrzymanie możliwości samodzielnego kształtowania ładu organizacyjnego,  

a także uelastycznienie wydatkowania środków finansowych i utworzenie rady uczelni, w skład której 

wchodzą interesariusze zewnętrzni.  

Powyższe spostrzeżenia powinny w sposób istotny przyczynić się do lepszego rozumienia 

możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.  
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Wkład w rozwój praktyki  
W wyniku badania możliwości i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie  

w opinii przedstawicieli uczelni oraz z perspektywy jej otoczenia, zidentyfikowano szereg konstatacji  

o walorach utylitarnych, które mogą przyczynić się do rozwoju nie tylko teorii, ale i praktyki w obszarze 

CSVU. Najważniejsze z nich zostaną przedstawione w formie listy w dalszej części autoreferatu.  

1. Proponowany model CSVU zakłada, że uczelnie mogą reagować na potrzeby społeczne, 

środowiskowe, akademickie i ekonomiczne, generując wartość dla otoczenia (społeczną) oraz 

dla siebie (ekonomiczną). Niemniej, wartość ekonomiczna, wytworzona w ten sposób przez 

uniwersytet, powinna być wykorzystywana do dalszego rozwijania i realizacji strategii tworzenia 

wartości wspólnej. W ramach badania zidentyfikowano wiele działań w obszarach: 

akademickim, społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, które powinny przyczyniać się do 

generowania korzyści dla uczelni i jej otoczenia. Zebrane działania mogą służyć jako inspiracja 

dla instytucji akademickich zainteresowanych tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie.  

2. Wyraźne wskazanie celów organizacji oraz określenie oczekiwanej wartości społecznej  

i ekonomicznej pozwala mierzyć efekty działań oraz poziom realizacji osiągnięcia celów 

strategicznych. Uczelnie mogą traktować obie wartości jako wskaźniki KPI (ang. key 

performance indicators), pozwalające na pomiar skuteczności działań oraz wpływu uczelni na 

otoczenie. Metryki CSVU powinny określać kierunki działania oraz pokazywać członkom 

wspólnoty uczelni, co jest naprawdę ważne. 

3. Instytucjonalizacja CSVU może istotnie wpływać na rozwój działalności uczelni w obszarze 

społecznej odpowiedzialności. Nie powinno się jednak o niej decydować odgórnie, gdyż  

w uczelniach, które nie podejmowały wcześniej dobrowolnych, ponadstandardowych działań na 

rzecz społeczeństwa, może to być zmiana fasadowa. Powołanie jednostki lub zespołu jest 

konieczne do koordynacji realizacji celów CSVU, nie jest jednak wystarczające. 

Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności uniwersytetu powinna wiązać się również  

z łączeniem deklarowanych wartości, celów i zobowiązań względem interesariuszy  

z praktykami, procesami zarządczymi i działaniami operacyjnymi. 

4. Odgórne narzucenie strategii CSVU może być mało skuteczne, a próby włączenia tworzenia 

wartości wspólnej w strategię nieprzygotowanej do tego uczelni mogą spalić na panewce. Aby 

przygotować uczelnię do CSVU warto podejmować działania zidentyfikowane w ramach 

obszaru ekonomicznego, w tym dotyczących motywowania i usprawniania procesów, 

pozwalających na sprawną obsługę klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Zaleca się również, 

by rozpocząć wdrażanie społecznej odpowiedzialności w uniwersytecie od inicjatyw o zasięgu 

pozwalającym na sprawne nimi zarządzanie, następnie wyciąganie wniosków i dalsze 

rozwijanie ambitnego programu. Opracowanie wykonalnej strategii CSVU może wiązać się 

zatem z integrowaniem dotychczasowych inicjatyw społecznych i podnoszeniem ich na wyższy 

poziom zarządzania.  

5. Doskonalenie kultury organizacyjnej, zwłaszcza budowania zaufania i poprawy komunikacji 

może wpłynąć na skuteczność realizacji strategii CSVU. Uniwersytety powinny dokonać zmian  

w procesach zarządzania relacjami, tak by były oparte na pryncypiach społecznej 
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odpowiedzialności. Zaleca się też by wspierać aktywnych pracowników i zinternalizować USR, 

czyli przyjąć postawy i normy USR jako obowiązujące. Pracownicy uczelni, świadomi tego, jakie 

wartości uznaje się w uczelni za ważne oraz na jakie potrzeby interesariuszy odpowiadają cele 

strategiczne, będą w stanie skupiać się na działaniach, które są w uczelni najistotniejsze  

i porzucać inicjatywy, które nie są ważne, co zmniejszy atomizację realizowanych działań oraz 

wzmocni wpływ społeczny uczelni.  

6. Z realizacją strategii CSVU może być związany opór pracowników. Trwałe włączenie społecznej 

odpowiedzialności do strategii uczelni wymaga podjęcia szerokiego spektrum działań z zakresu 

zarządzania zmianą, począwszy od pełnego zaangażowania władz i pracowników uczelni oraz 

uświadomienia im celów zmian i zapewnienia transparentności działań. Również 

upowszechnianie CSVU, związane z raportowaniem działalności uczelni z tego zakresu, może 

wpływać na redukowanie oporu pracowników. Zaobserwowano bowiem, że proces 

raportowania prowadzi do zmian ewolucyjnych, usprawniających działalność uczelni, takich jak 

zwiększanie świadomości roli społecznej odpowiedzialności. Wpływa też na to, że zmiany 

zachodzące w uczelni są upowszechniane w środowisku akademickim jako dobre praktyki, 

przez co wśród pracowników wzmacnia się poczucie słuszności podejmowanych działań.  

7. Włączenie interesariuszy w procesy identyfikacji problemów społecznych oraz opracowywania 

i wdrażania rozwiązań wymaga zastosowania takich narzędzi, jak: wspólny program, jednolity 

system pomiarów efektów, działania wspierające się wzajemnie, stała komunikacja i wsparcie 

niezależnych organizacji, które pomagałoby ukierunkować proces tworzenia wartości wspólnej. 

Uczelnie mogą również wykorzystywać potencjał i zasoby zewnętrznych interesariuszy, takich 

jak podmioty administracji publicznej, inne uniwersytety, organizacje pozarządowe oraz firmy. 

Efektem tego będzie współtworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie, oparte na wspólnej 

odpowiedzialności.  

8. Przedsiębiorcy oczekują, że uczelnia będzie inicjatorem współpracy i łącznikiem między 

biznesem a jej otoczeniem społecznym. Daje to uczelni, która może stanowić miejsce spotkań 

oraz inicjować proces tworzenia innowacji, możliwość pełnienia roli aktywnej w procesie 

tworzenia wartości wspólnej. Współpraca z biznesem może wpływać pozytywnie na procesy 

związane z tworzeniem wartości wspólnej w uniwersytecie. Przedsiębiorcy mogą współtworzyć 

i współrealizować program społecznej odpowiedzialności oraz program dydaktyczny. Ponadto, 

uczelnia dzięki współpracy z biznesem może identyfikować problemy gospodarcze, 

wymagające rozwiązania w ramach interdyscyplinarnych badań naukowych, realizować 

projekty społeczne, wdrażać wyniki badań i rozwijać przedsiębiorczość akademicką. Dzięki 

współpracy z biznesem, uczelnie mogą też uzyskać wsparcie finansowe realizacji nowych 

przedsięwzięć, zarówno w postaci kapitału prywatnego, którym dysponują przedsiębiorcy, jak 

i publicznego, który instytucje finansujące przydzielają na wspólne projekty nauki i biznesu. 

Powyższe rekomendacje mogą być inspiracją dla uczelni, zainteresowanych CSVU, jednak kluczowe 

jest uwzględnienie kontekstu, w jakim każda indywidualna uczelnia operuje, a także jej możliwości oraz 

aspiracji. Proponowany w rozprawie model nie powinien być zatem traktowany jako generalny. W myśl 
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zasady „one size does not fit all” (Olsen, 2007), nie ma bowiem jednej uniwersalnej reguły, stanowiącej 

o tym, w jaki sposób uniwersytet może stać się społecznie odpowiedzialny. 

Ograniczenia przeprowadzonych badań 
Rezultaty przeprowadzonego badania, czyli zaproponowanie definicji i modelu tworzenia 

wartości wspólnej w uniwersytecie oraz zbadanie, jak postrzegane są możliwość i zasadność CSVU, 

mają istotny wpływ na lepsze zrozumienie tej koncepcji. Sformułowane rekomendacje powinny się zaś 

przyczyniać do rozwoju nauki i praktyki, zarówno w obszarze CSVU, jak i społecznej odpowiedzialności 

uniwersytetu. Przeprowadzone badania nie są jednak pozbawione ograniczeń, które zostaną wskazane 

w tej części autoreferatu.  

 Wynikiem jakościowego badania postrzegania koncepcji CSVU przez środowisko akademickie 

jest rozpoznanie jej możliwości i zasadności. Nie jest nim zaś jednoznaczne rozstrzygnięcie, 

czy interlokutorzy postrzegają CSVU jako możliwe i zasadne.  

 W badaniu przyjęto uproszczenie, dotyczące tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, 

polegające na rozumieniu wartości jako korzyści związanych z realizowaniem celów 

strategicznych. W rozumieniu Portera i Kramera wytworzona wartość to zaś różnica między 

korzyściami a kosztami przedsięwzięcia.  

 W badaniu zanotowano, że nie każdy rodzaj problemu społecznego można rozwiązać za 

pomocą CSVU, jednak nie zaproponowano sposobu weryfikacji wyzwań, które mają potencjał 

do tego, by zamienić je w szansę dla uczelni.  

 Zebrane w badaniu propozycje sposobów tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie, 

wskazane przez interlokutorów, mogą stanowić inspirację dla uczelni do opracowania celów 

strategicznych związanych z CSVU. Nie są to jednak cele strategiczne, które spełniają kryteria 

SMART (specific, measureable, achievable, relevant, time-oriented).  

 Badanie możliwości i zasadności CSVU z perspektywy relacji uczelni z otoczeniem stanowiło 

uzupełnienie badania postrzegania CSVU przez środowisko uczelni, dlatego przeprowadzono 

je na danych wtórnych.  

Kierunki dalszych badań 
Rozwijanie koncepcji tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie oraz eliminowanie 

niedoskonałości, które przedstawiono wcześniej, wymaga przeprowadzenia dalszych badań. 

Najważniejsze propozycje zostaną wymienione w tej części autoreferatu.   

 W przyszłości warto przeprowadzić badania pierwotne, aby przeanalizować, jaki indywidualny 

wpływ na tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie mają zidentyfikowane w rozprawie 

czynniki. Są to m.in.: instytucjonalizacja CSVU, zarządzanie relacjami z interesariuszami, 

zdolność identyfikowania wyzwań społecznych, kultura organizacyjna sprzyjająca 

podejmowaniu śmiałych inicjatyw i uczeniu się, opracowanie strategii CSVU oraz jej 

dekompozycja i dopasowanie struktury organizacyjnej czy rola przywództwa w realizacji celów 

społecznych przez uniwersytet.  
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 Celowe wydaje się również dalsze analizowanie gotowości środowiska akademickiego do 

przyjęcia nowego sposobu zarządzania uczelnią, jakim jest CSVU, a także identyfikowanie 

kolejnych, wpływających na to czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Warto też 

przeprowadzić szeroko zakrojone analizy, w tym ilościowe, które pomogą zbliżyć się do 

jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestii możliwości i zasadności CSVU.  

 Ponadto, można rozważyć opracowanie narzędzia, dostosowanego do potrzeb uczelni, za 

którego pomocą możliwe będzie zarządzanie problemami, identyfikowanymi przez 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Konieczne jest także opracowanie sposobu 

pomiaru wytworzonych wartości ekonomicznych i społecznych przez uniwersytet.  

 Dla lepszego zrozumienia wpływu relacji uczelni z otoczeniem na CSVU, zasadne jest 

natomiast przeprowadzenie pierwotnych analiz, dotyczących postrzegania CSVU przez 

reprezentantów administracji publicznej, biznesu, a także innych interesariuszy uczelni, w tym 

reprezentantów otoczenia społecznego.  

Podsumowanie  
Celem rozprawy było zdefiniowanie pojęcia oraz zbadanie możliwości i zasadności tworzenia 

wartości wspólnej w uniwersytecie. W wyniku analizy światowego piśmiennictwa naukowego 

zaobserwowano bowiem, że pojęcie CSV w kontekście społecznej odpowiedzialności uniwersytetu jest 

niedostatecznie rozpoznane.  

Na podstawie zastanych koncepcji opracowano autorski model tworzenia wartości wspólnej  

w uniwersytecie (CSVU, Creating Shared Value by the University). Było to niezbędne aby zdefiniować 

to pojęcie, a także doprecyzować przedmiot badania. Następnie zbadano możliwość oraz zasadność 

tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie z perspektywy uczelni, a także z perspektywy jej otoczenia 

– biznesu i administracji publicznej. Rezultatem przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie 

szeregu uwarunkowań, a także szans i zagrożeń, związanych z realizowaniem strategii CSVU, 

pozwalających na osiągnięcie korzyści przez uczelnie oraz ich interesariuszy.  

W rozprawie ustalono, jakie czynniki wpływają na tworzenie wartości wspólnej  

w uniwersytecie. Są to m.in. zarządzanie relacjami z interesariuszami, zdolność identyfikowania 

wyzwań społecznych, kultura organizacyjna sprzyjająca podejmowaniu śmiałych inicjatyw i uczeniu się, 

opracowanie strategii CSVU oraz jej dekompozycja i dopasowanie struktury organizacyjnej czy rola 

przywództwa w realizacji celów społecznych.  

Wykazano, że doskonalenie relacji z biznesem i eliminowanie niedogodności może mieć 

pozytywny wpływ na możliwość tworzenia wartości wspólnej. Ponadto, fakt iż biznes oczekuje od uczelni 

aktywnego zaangażowania w proces rozwiązywania problemów społecznych, wpływa korzystnie na 

zasadność CSVU.  

Odnotowano też, że z perspektywy konieczności spełnienia oczekiwań administracji publicznej 

względem społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, tworzenie wartości wspólnej może być zasadne. 

Ponadto, opracowane dotąd rozwiązania, takie jak uelastycznienie wydatkowania środków 

finansowych, utworzenie rady uczelni czy wzmocnienie kompetencji rektora, mogą wpływać pozytywnie 
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na możliwość CSVU. Negatywny wpływ może mieć zaś niska ocena zaangażowania  

w upowszechnianie nauki wśród społeczności lokalnej.  

Powyższe obserwacje są ważne również z praktycznej perspektywy zarządzania 

uniwersytetem. Propozycja łączenia postaw prospołecznych z dbałością o dobro organizacji, jaką jest 

CSVU, może być użyteczna dla uczelni, zwłaszcza publicznej, od której wymaga się odpowiedzialnego 

zarzadzania mieniem oraz wpływania na podnoszenie jakości życia społeczeństwa. Dzięki 

sformułowanym w rozprawie rekomendacjom, a także załączonym przykładom działań związanych 

z tworzeniem wartości wspólnej, przybliżono rozwiązanie, które może pomóc im w realizacji zobowiązań 

instytucji akademickich wobec społeczeństwa.  

Podsumowując powyższe rozważania, przedstawienie propozycji modelu teoretycznego CSVU, 

który jest adekwatny do potrzeb współczesnej uczelni, jest istotne dla rozwoju nauki w obszarze 

społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Dodatkowo, zbadanie postrzegania możliwości  

i zasadności tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie z perspektywy środowiska akademickiego 

oraz otoczenia uczelni pozwoliło na lepsze zrozumienie tej propozycji, zarówno na gruncie teorii, jak  

i praktyki. 
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