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Sapere Aude, 1/2020  

Współpraca z uczelnią wyższą jako oś napędowa rozwoju smart city – przykład 

Uniwersytetu Wrocławskiego i miasta Wrocław 

Słowa kluczowe: smart city, smart university, samorząd terytorialny, Wrocław, Uniwersytet 

Wrocławski 

Około 85 instytucji świata zachodniego założonych przed 1520 rokiem przetrwało do dzisiaj w niezmienionej formie, 
pełniąc podobne funkcje, niezmienione przez historię. Wśród nich są Kościół katolicki, parlamenty na wyspie 
Man, w Islandii oraz w Wielkiej Brytanii, kilka kantonów w Szwajcarii oraz 70 uniwersytetów. Przemijali królowie 
i inni władcy narodów, cechy rzemieślników, a uniwersytety trwały . 1

Clark Kerr, Rektor University of California w latach 1952–1957 

 Tłumaczenie: K. Leja, Koopetycja uczelni – czy to ma sens?, w: Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, 1

red. Łukasz Sułkowski, Jarosław Górniak, Kraków 2019, s. 49. 



1. Wstęp 

Uczelnie wyższe funkcjonujące w obrębie organizmów miejskich stanowią jedne 

z kluczowych osiągnięć ludzkości. To właśnie w wyniku synergii powstającej ze współdziałania 

organizmów miejskich i uniwersytetów wyłaniały się powstające klastrowo „wspólnoty 

kreatywne”, dzięki którym od wieków możliwa była realizacja rozwiniętej działalności kulturowej, 

edukacyjnej, gospodarczej, politycznej. W miastach koncentrowały się podstawowe dla każdej 

epoki ośrodki decyzyjne, naukowe i gospodarcze. Ośrodki miejskie w literaturze przedmiotu 

zyskały nawet miano „bastionów innowacyjności” , dzięki którym w ogóle możliwy był rozwój 2

większych organizmów państwowych oraz ponadpaństwowych .  3

Spojrzenie na Europę z lotu ptaka nie pozostawia złudzeń: współcześnie to jeden 

z najbardziej zurbanizowanych kontynentów na świecie. Ponad 2/3 ludności kontynentu mieszka 

na obszarach miejskich i odsetek ten stale wzrasta (Mapa 1). Obszary miejskie stanowią zatem 

podstawowe siły napędowe gospodarki, będąc miejscami spotkań, kreatywności i innowacji oraz 

ośrodkami usług świadczonych na rzecz otaczających je regionów . Kluczową rolę odgrywa 4

kategoria atrakcyjności ośrodka miejskiego. Wiąże się z kreatywnością, która pozwala wykraczać 

poza wąskie rozumienie aspektów kulturowych, jednocześnie obejmując szersze procesy 

kreatywnych działań, innowacji społecznej, nauki o organizacji oraz budowanie tzw. „inteligencji 

miasta” . 5

 R. Florida, The historic link between cities and innovation, Bloomberg CityLab, 30 grudnia 2015, https://2

www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-30/the-historic-link-between-density-transportation-and-innovation 
(25.12.2020).

 M. Ryba, Czym jest koncepcja smart city, a zatem dlaczego powinniśmy je nazywać miastem sprytnym, „Prace 3

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 467/2017,  s. 83.

 Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 4

2011, s. VI.

 Tamże, s. 59.5



Mapa 1. Gęstość zaludnienia w państwach UE (2018) 

  

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/10321595/population+density+map+2018.png (dostęp 

25.12.2020) 

Prawie tysiąc najlepszych uniwersytetów na świecie umiejscowionych jest w wielkich 

i mniejszych miastach rozsianych po różnych kontynentach (Mapa 2). Często bywa tak, że większe 

ośrodki posiadają jedną lub więcej uczelni wyższych o rozpoznawalności co najmniej regionalnej / 

państwowej. Odpowiedzialność szkolnictwa wyższego i poszczególnych uczelni za rozwój 

społeczny polega na prowadzeniu badań naukowych i dydaktyki w odpowiedzi na wyzwania oraz 

zapotrzebowania otoczenia – czyli przede wszystkim organizmów miejskich. Mowa zarówno 

o o toczen iu spo łecznym, gospodarczym, a l e również o uwarunkowan iach 

politycznych i zapotrzebowaniu kulturowym. Uniwersytety nie działają w próżni, muszą więc 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/10321595/population+density+map+2018.png


w odpowiedni sposób odpowiadać na wymagania, jakie stawia przed nimi proces globalizacji, 

region i najbliższe otoczenie. 

Mapa 2. Najlepsze uniwersytety na świecie w zależności od regionu (2015) 

  

Źródło: https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/wur-2015-2016-top-universities-by-region-large-
v2.jpg (dostęp 25.12.2020) 

Wrocław – obok Warszawy, Krakowa i Poznania – od lat znajduje się w czołówce 

akademickich miast polskich. W jego obrębie funkcjonuje blisko 25 uczelni wyższych, na których 

kształci się ponad 100 tysięcy studentów . Biorąc pod uwagę fakt, iż populacja miasta szacowana 6

jest na ponad 640 tysięcy osób, to tak znaczna liczba studentów żyjących na stałe w mieście 

stanowi istotny wkład w miejską gospodarkę i lokalny rynek pracy. Studenci nie tylko kreują popyt 

na wynajem mieszkań, ale także przyczyniają się do zwiększenia obrotu dla lokalnej gastronomii 

i sektora usług, w którym wielu z nich dodatkowo pracuje na pełny etat lub dorywczo. 

Zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Wrocławskiego na dzień 31 grudnia 2019 

zarejestrowanych na uczelni było 23 297 studentów oraz 1 134 doktorantów. Kształcili się oni 

na 144 kierunkach studiów oraz w ramach dwóch trybów kształcenia doktorantów – studiów III 

stopnia i kolegiów Szkoły Doktorskiej UWr . Rozważając kwestię współpracy miasta z uczelnią 7

 W roku akademickim 2017/2018 we Wrocławiu studiowało około 115,6 tys. studentów, natomiast w 2020 r. liczba na 6

wyniosła już około 100 tys. Szerzej: Dębkowska K. i in., Akademickość polskich miast, Warszawa 2019, s. 9-11; D. 
Kuźnik, Blisko 15 tysięcy mniej studentów na wrocławskich uczelniach, RadioWrocław.pl, 19 sierpnia 2020, https://
www.radiowroclaw.pl/articles/view/99034/Blisko-15-tysiecy-mniej-studentow-na-wroclawskich-uczelniach (dostęp 
27.12.2020).

 https://bip.uni.wroc.pl/183/informacje-ogolne.html (dostęp 27.12.2020)7

https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/wur-2015-2016-top-universities-by-region-large-v2.jpg
https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/wur-2015-2016-top-universities-by-region-large-v2.jpg


wyższą przez pryzmat mechanizmów smart city, autorom niniejszego raportu przyświecał cel 

udzielenia odpowiedzi na cztery powiązane pytania: 

1) Jakie relacje modelowe zachodzą pomiędzy koncepcjami smart city oraz smart 

university? 

2) Jakie formy współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi realizuje miasto Wrocław? 

3) Jakie formy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi przyjmuje największa uczelnia 

publiczna w regionie dolnośląskim – Uniwersytet Wrocławski? 

4) Jakie pola potencjalnego zacieśnienia współpracy występują pomiędzy miastem 

Wrocław a Uniwersytetem Wrocławskim? 

Aby móc udzielić odpowiedzi na postawione pytania, po pierwsze – szczegółowo 

scharakteryzowano i porównano perspektywy analityczne dotyczące smart city. Po drugie, opisano 

zależności na linii funkcjonowania smart university – smart city, koncentrując się na czynnikach 

determinujących rozwój opisany w modelu The Smart City Model. W kolejnej części 

scharakteryzowano wybrane, aktualnie funkcjonujące formy współpracy miasta Wrocław 

z uczelniami wyższymi, a także wybrane formy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

nakierowane na otoczenie zewnętrzne. Następnie przedstawiono wnioski i rekomendacje dotyczące 

potencjalnych, niewykorzystanych dotychczas form „inteligentnej” współpracy na linii miasto 

Wrocław a Uniwersytet Wrocławski. 

2. Koncepcja smart city 

Koncepcja smart city jest względnie młoda. Jej korzenie sięgają początków lat 90 XX 

wieku. Początkowo pojęcie to oznaczało wyłącznie wykorzystywanie technologii na rzecz poprawy 

poziomu efektywności gospodarki energetycznej miast, co w efekcie miało przyczynić się 

do redukcji poziomu zanieczyszczeń wynikających m.in. z emisji dwutlenku węgla. Wobec ogólnej 

zgody ekspertów, badaczy i interesariuszy polegającej na powiązaniu smart city z szeroko 

rozumianym „miastem inteligentnym” lub „sprytnym”, idea ta stale podlega ewolucji i próbom 

zakreślenia granic pojęciowych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosło zainteresowanie 

naukowców tematem, co przekłada się na występowanie wielu nowych podejść i definicji . 8

 A. Korenik, Smart Cities, Inteligentne miasta w Europie i Azji, Warszawa 2019, s. 18-19. 8



Po pierwsze – miasto inteligentne to takie, w ramach którego systemy i podsystemy 

istniejące fizycznie efektywnie współdziałają z systemami cyfrowymi i humanistyczno-ludzkimi. 

Współpraca ta ma na celu budowanie środowiska przyjaznego dla rozwoju zrównoważonego, 

dostatniego (opartego na koncepcji well-being), środowiska inkluzyjnego . Po drugie, smart city 9

to przejaw czwartej rewolucji przemysłowej i związanego z nią tzw. przemysłu 4.0 , w istotnej 10

mierze polegającego na wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz 

zapewnieniu sieciowej współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym 

transformację są zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji 

marketingowej . 11

Miasta inteligentne „opierają swoją strategię na wykorzystaniu technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej w wielu obszarach, takich jak gospodarka, środowisko naturalne, 

mobilność i zarządzanie, w celu zmiany infrastruktury i usług miejskich” . Aby jednak możliwa 12

była ich realizacja, niezbędne wydaje się zadbanie o dwa aspekty związane z działalnością uczelni: 

edukacyjny (zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym) oraz naukowy (w sektorze badań 

podstawowych, jak i wdrożeniowych, stosowanych). 

Znaczną rolę odgrywa wymóg dobrego zarządzania i sprawnej organizacji „miast 

przyszłościowych”, które współtworzone będą przez sześć inteligentnych obszarów: gospodarkę, 

mobilność, środowisko, kapitał społeczny i ludzki, warunki do życia oraz sprawowanie władzy. 

W ramach tych kategorii wszelkie działania instytucji publicznych powinny zostać oparte 

na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych, decydujących o swoich losach obywateli  – 13

nie tylko biernych konsumentów, ale aktywnych prosumentów.  

 J. Anttila, K. Jussila, Universities and smart cities: the challenges to high quality, „Total Quality Management 9

& Business Excellence”, Nr 29/2018, s. 1059.

 Tamże, s. 1059.10

 Rządowa Platforma Przemysłu Przyszłości, Przemysł 4.0, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/?11

gclid=Cj0KCQiA5vb-
BRCRARIsAJBKc6JWu9z_YD6yTc7iEIRvZXFMXbgDJGNCEQwuWZVX5SwUe_9SAuaE1tgaArz_EALw_wcB 
(dostęp 25.12.2020).

 A. Korenik, Smart Cities…, dz. cyt., s. 19-20.12

 Tamże, s. 19-20.13

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6JWu9z_YD6yTc7iEIRvZXFMXbgDJGNCEQwuWZVX5SwUe_9SAuaE1tgaArz_EALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6JWu9z_YD6yTc7iEIRvZXFMXbgDJGNCEQwuWZVX5SwUe_9SAuaE1tgaArz_EALw_wcB
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6JWu9z_YD6yTc7iEIRvZXFMXbgDJGNCEQwuWZVX5SwUe_9SAuaE1tgaArz_EALw_wcB


Smart cities to miasta posiadające „zdolność do przyciągania i utrzymywania wysokiej klasy 

specjalistów” . Warto przytoczyć jeszcze jedną definicję miasta inteliegentnego, tym razem 14

autorstwa badaczy polskiego pochodzenia. Według E. Bendyka, M. Bonikowskiej, 

P. Rabeja i W. Romańskiego – smart city to „wspólne przedsięwzięcie mieszkańców, władz, 

lokalnych przedsiębiorców oraz innych instytucji, wykorzystujące bogactwo różnorodności ról, 

w jakich występują” .  15

Nie istnieje jedno, uniwersalne podejście do smart city. Jednakże, w literaturze często 

występuje następujący wspólny mianownik – postrzeganie smart city jako miasta, którego 

społeczność nie tylko myśli w sposób kreatywny, ale również posiada zdolność do działania 

za pomocą technicznych i innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) . 16

Wyraźnie wiąże się to z powszechnym występowaniem procesów innowacyjnych – poczynając 

od wystąpienia inwencji, poprzez etap zastosowania nowego rozwiązania, aż po proces jego 

dyfuzji . Na każdym z tych poziomów, naturalnie oprócz władz samorządowych, aktorów 17

gospodarczych i społecznych – bardzo istotną rolę odgrywają ośrodki naukowe, naukowo-

dydaktyczne i rozwojowe. 

Debata nad konceptem smart city na przestrzeni ostatnich 20 lat istotnie zmieniała punkty 

ciężkości i wektory. O ile jeszcze w roku 2013 koncentrowano się nad kwestią idealnego sprzężenia 

rozwoju technologii,  systemów kontroli i nadzoru, wydajności, itd. – to już od 2019 r. 

w większości przypadków wizje utopijne przestały odgrywać istotną rolę. Uwagę skierowano 

na wielopoziomowe, inteligentne zarządzanie w wykonaniu inteligentnych obywateli należących 

do wspólnot lokalnych. Ponadto, rozważania podążają bardziej w stronę stopniowej poprawy 

jakości infrastruktury istniejącej, niż w kierunku budowania zupełnie nowych, „idealnych” – 

na swój sposób utopijnych – systemów. W ostatnich latach istotną rolę zaczęły także odgrywać 

kwestie miękkie, kulturowe i polityczne .  18

 Tamże, s. 19-20.14

 Tamże, s. 20.15

 D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych 16

miast, Łódź 2016, s. 7.

 A. Korenik, Smart Cities…, dz. cyt., s. 20-21.17

 Smart Places: How universities are shaping a new wave of smart cities, British Council, Maj 2019, s. 9.18



W tym kontekście smart city może być rozumiane również jako miasto sprytne. Ów „spryt” 

polega na otwarciu się na innowacyjność i elastyczność w dążeniu do efektywnych rozwiązań. 

Owszem, miasto sprytne musi posiadać zdolność do radzenia sobie w zrównoważonym podejściu 

do rozwoju, jednocześnie dbając o odpowiednie tereny zielone i środowisko naturalne. Jednakże 

kluczowy wydaje się aspekt ludzki. Nie da się ukryć, że organizmy miejskie istotnie konkurują 

ze sobą o jak najbardziej rokujące, lukratywne na swój sposób – jednostki. Tak więc, olbrzymiego 

znaczenia nabiera odpowiednia polityka miejska wobec uczelni, ale i również polityka 

autonomicznie zorganizowanej uczelni wyższej wobec jednostki samorządowej, na terenie której 

uczelnia funkcjonuje.  

3. Smart university jako podsystem smart city? 

Bycie „smart” nie ogranicza się do opisu funkcjonowania miast jako organizmów formalno-

samorządowych. Przymiotnik ten może być równie dobrze zastosowany wobec rozwiązań 

instytucjonalnych wprowadzanych na uczelniach . Wówczas mamy do czynienia z tzw. smart 19

university funkcjonującym jako podsystem smart city. Określenie smart wiąże się z pełnieniem 

funkcji kluczowego centrum aktywności dla inteligentnej nauki i rozwoju, czego modelowy wręcz 

przykład stanowi działalność Stanford University w Krzemowej Dolinie USA.  

Wiele uczelni zagranicznych, szczególnie z naukowej czołówki światowej, opartych jest 

przede wszystkim na finansowaniu prywatnym i bardzo bliskiej współpracy ze 

społecznościami i odbiorcami docelowymi – wymieniając choćby założone przez lokalnych 

przedsiębiorców ponad półtorej wieku temu, niepubliczne do dzisiaj – Massachusetts Institute 

of Technology (MIT)  lub prywatny Stanford University . Z drugiej strony, istnieją na świecie 20 21

prestiżowe uczelnie publiczne, takie jak brytyjskie University of Oxford  oraz University 22

of Cambridge .  23

Uniwersytety polskie – zarówno te prywatne (np. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-

Społeczny), jak i publiczne (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski, itd.) – mogą pełnić 

 A. Nuzzaci, L. La Vecchia, A smart University for a smart city, „International Journal of Digital Literacy and Digital 19

Competence”, Nr 3(4)/2012, s. 16-32; J. Anttila, K. Jussila, dz. cyt., s. 1058-1073.

 https://www.mit.edu/about/ (dostęp 25.12.2020).20

 https://www.stanford.edu/about/ (dostęp 25.12.2020). 21

 https://www.ox.ac.uk/about/organisation (dostęp 25.12.2020).22

 https://www.cam.ac.uk/ (dostęp 25.12.2020).23

https://www.stanford.edu/about/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.mit.edu/about/
https://www.ox.ac.uk/about/organisation


rolę partnera w ustanawianiu partnerstw dla rozwoju – zarówno na poziomie operacyjnym, jak 

i strategicznym . Pod tym względem wyróżnia się kilka kwestii, które zarówno miasta, jak 24

i uczelnie wyższe, mają wyraźnie wspólne . 25

Po pierwsze, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie na stanowiskach 

kierowniczych, podobnie jak osoby funkcyjne na uniwersytetach, dostrzegają brak możliwości 

rozwiązywania problemów jedynie za pomocą odgórnego stosowania technologii jako 

uniwersalnego remedium na wszelkie wyzwania. Problemy miejskie, jak i około-uczelniane, mają 

charakter wysoce złożony, o ile nie powiedzieć – emergentny. Są skomplikowane na tyle, 

że skuteczne ich rozwiązanie wymaga stosowania podejścia multilevel governance.  

Po drugie, prace naukowe, rozwojowe i dydaktyczne uniwersytetów często są zbieżne (lub mogą 

być zbieżne) z lokalnie lub regionalnie występującymi problemami i wyzwaniami dla społeczności. 

Po trzecie, władze samorządowe i uniwersytety są zmuszone do funkcjonowania 

w podobnych realiach demograficznych, formalnych i organizacyjnych. Tytułem przykładu – 

zarówno miasta jak i uczelnie planują swoje działania w perspektywie długoterminowej, na podstawie 

dostępu do niepełnej informacji, uwzględniając ograniczone zasoby lokalne, a także będąc 

zależnymi od ograniczonych strumieni finansowania.  

Częstokroć poszczególne systemy samorządowe i uczelniane bazują głównie na silnie 

umocowanych jednostkach w sieci decyzyjnej, tzw. węzłach, poprzez które możliwa staje się reprodukcja 

systemu. W sytuacji niespodziewanej utraty takich osób istnieje wysokie ryzyko wystąpienia 

kryzysu organizacyjnego w instytucji. 

4. The Smart City Model – potencjał współpracy miasta z uczelnią wyższą  

Przy analizie potencjału współpracy na linii „uczelnia wyższa a miasto inteligentne” 

przydatny okazuje się wielokryterialny The Smart City Model opracowany w 2013 r. przez 

Politechnikę Wiedeńską, Politechnikę w Delft i Uniwersytet Lublański . Model ten charakteryzuje 26

się podziałem na sześć obszarów kluczowych, do których, jako podkategorie, przyporządkowano 

różne czynniki. W Tabeli 1. zawarto podstawowe elementy omawianego modelu. Pogrubione 

 A. Nuzzaci, L. La Vecchia, dz. cyt., s. 23.24

 Smart Places: How universities are shaping a new wave of smart cities, British Council, Maj 2019, s. 12. 25

 A. Korenik, Smart Cities…, dz. cyt., s. 25.26



zostały te z nich, które w sposób istotny korespondują z funkcjonowaniem na linii „uczelnia wyższa 

a miasto inteligentne”.  

Tabela 1. The Smart City Model – obszary i czynniki 

Obszary koncepcji The Smart City Model Czynniki określające obszar

Smart Economy (inteligentna gospodarka) 1. Duch innowacyjny 
2. Przedsiębiorczość 

3. Gospodarczy wizerunek i znaki handlowe 
4. Produktywność 
5. Elastyczność rynku pracy 

6. Współpraca międzynarodowa 
7. Zdolność do przekształceń

Smart Mobility (inteligentna mobilność) 1. Lokalna dostępność transportowa 
2. Krajowa międzynarodowa dostępność 

transportowa 
3. Dostępność infrastruktury ICT 
4. Sustensywne, innowacyjne i bezpieczne 

systemy transportowe

Smart Governance (inteligentne rządy) 1. Uczestnictwo w procesach podejmowania 

decyzji 
2. Usługi publiczne i społeczne 
3. Przejrzystość form rządzenia 

4. Polityczne strategie i perspektywy

Smart Environment (inteligentne środowisko) 1. Atrakcyjność warunków naturalnych 
2. Zanieczyszczenie środowiska 
3. Ochrona środowiska 

4. Zrównoważone podejście do zarządzania 
zasobami naturalnymi

Smart People (inteligentny kapitał społeczny i ludzki) 1. Poziom kwalifikacji 
2. Zdolność do podejmowania kształcenia 

przez całe życie 

3. Społeczny i etniczny pluralizm 
4. Elastyczność 
5. Kreatywność 

6. Kosmpolitalna orientacja 
7. Uczestnictwo w życiu publicznym



Źródło: A. Korenik, dz. cyt., s. 25-26. 

W realizacji Smart Economy aż pięć na siedem grup czynników wyraźnie dotyczy 

dziedzin i możliwości uzupełniania się działań uczelni wyższej z miastem zorganizowanym 

w sposób inteligentny. W przypadku metaforycznego „ducha innowacyjnego” i promocji postaw 

przedsiębiorczych wśród podmiotów gospodarujących na lokalnym rynku, warto zwrócić uwagę 

na uniwersytet, jako na kuźnię kadr nie tylko ekonomicznych, czy społecznych. Uczelnia 

wyższa to również miejsce kształcenia kadr administracji publicznej. Poprzez nauczanie 

na studiach I i II stopnia, kształcenie w ramach szkół doktorskich oraz kursy podyplomowe, 

możliwa staje się promocja postaw prorozwojowych, proaktywnych i proinnowacyjnych – które 

w murach skostniałych instytucji biurokratycznych będą stanowiły powiew świeżego powietrza.  

Z drugiej strony bywa tak, że na uczelniach zdarzają się mechanizmy oddziałujące 

przeciwnie, tzn. wysoce redukujące u studentów chęć rozwoju i poszukiwania niekonwencjonalnych 

dróg rozwiązywania problemów. Nie zawsze kreatywność i krytycyzm są w cenie, czasami kluczem 

do zaliczenia całych modułów kształcenia bywa sztampowość. Truzimem naturalnie będzie 

tu stwierdzenie, że tego typu podejście do nauczania stanowi współcześnie co najmniej 

nieporozumienie, o ile nie rzec – zagrożenie.  

Aby tego uniknąć, w ramach merytorycznej zawartości kursów uczestnicy powinni uzyskać 

możliwość swobody w krytycznym omawianiu trudności, wyzwań lub zagrożeń – dokładnie takich 

lub podobnych do tych, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego, czy też podmioty 

prowadzące działalność na lokalnym / regionalnym rynku gospodarczym. Treść sylabusów i programów 

kształcenia, szczególnie na kierunkach społecznych, nie powinna mieć charakteru wyłącznie 

abstrakcyjnego, teoretycznego. Nie oznacza to oczywiście, że wiedza teoretyczna nie ma znaczenia. 

Jest istotna, ponieważ stanowi modelowy punkt odniesienia, jednakże teorie nie powinny 

przesłaniać życia rzeczywistego, które dzieje się na bieżąco w obrębie funkcjonującego organizmu 

miejskiego.  

Smart Living (inteligentne warunki życia) 1. Obiekty kultury 
2. Warunki zdrowotne 
3. Bezpieczeństwo osobiste 

4. Obiekty edukacyjne 
5. Atrakcyjność turystyczna 
6. Spójność społeczna



W wielowymiarowym ujęciu kształcenie na smart university powinno budować u studentów 

postawę elastyczności kompetencyjnej i otwarcia na tzw. life long learning. Tego typu podejście 

edukacyjne w zglobalizowanym – co prawda dotkniętym przez pandemiczne ograniczenia, 

ale mimo to nadal hiper-współzależnym – świecie, stanowi fundament rozwoju jednostek 

aspirujących do miana elit.  

Wiąże się to z dwoma kolejnymi podkategoriami – „współpracą międzynarodową” oraz 

„zdolnością do przekształceń”. Uczelnia wyższa, zarówno poprzez realizację międzynarodowych 

grantów badawczych, budowanie zespołów projektowych, czy poprzez naturalną wymianę kadr 

naukowo-dydaktycznych, posiada zdolność nawiązywania partnerstw z innymi, zagranicznymi 

instytucjami. W przypadku wszystkich tych czynników to właśnie uczelnie wyższe stanowią 

podstawowy podmiot odpowiedzialny za kształtowanie wartości, postaw i kompetencji u osób, 

które w ramach przyszłych smart city będą najprawdopodobniej pełniły funkcje zarządcze, 

specjalistyczne lub eksperckie. 

Kategoria trzecia – Smart Governance – w przypadku każdej z grup czynników stanowi 

szansę dla rozwoju bliskiej współpracy uczelni wyższej z przedstawicielami smart city. 

Na poziomie uczestnictwa w podejmowaniu strategicznych decyzji i przy kreowaniu 

dalekosiężnych planów rozwojowych powinni brać udział wysoko wykwalifikowani eksperci, 

afiliowani m.in. w ramach regionalnych instytucji naukowych.  

Podobnie, skuteczna realizacja usług publicznych i społecznych wymaga wiedzy 

eksperckiej, która pozwoli na minimalizację ryzyk i błędów. Eksperci oczywiście mogą być 

rekrutowani z zewnątrz, zarówno zza granicy, jak i w ramach konkurencji o zasoby ludzkie 

z innymi miastami krajowymi. Zjawisko to ze względu na atrakcyjność wielu dobrze 

prosperujących smart cities ma miejsce. Jednakże konstruowanie regionalnych sieci eksperckich, 

złożonych przede wszystkim z ekspertów lokalnych, działających „na miejscu”, stanowi 

niepowtarzalną wartość dodaną. Takie działanie pozwala na budowanie trwałego kapitału 

społecznego i zakotwiczenie w postawie patriotyzmu lokalnego. Ponadto, zaangażowanie 

przedstawicieli akademii jako jawnych konsultantów i specjalistów przy projektowaniu polityk 

publicznych stanowi przykład budowania przejrzystości rządzenia w systemie opartym na wiedzy. 

Korzystanie z wiedzy rzeczywistych – a nie tylko narracyjnych (medialnych) – ekspertów to wyraz 

odpowiedzialności władz wykonawczych. 



Kategoria czwarta – Smart Environment – podobnie, jak w przypadku inteligentnego 

zarządzania, tworzy pomost dla współpracy władz jednostki samorządowej z instytucjami smart 

university. Zarówno w ramach badań nad poziomem zanieczyszczenia środowiska, jak i przy 

projektowaniu polityk publicznych związanych z jego ochroną – niezbędni okazują się eksperci 

poszczególnych, szczegółowych dyscyplin naukowych. Uczelnie stanowią naturalny rezerwuar tego 

typu osób. 

W przypadku kategorii piątej, obejmującej inteligentny kapitał społeczny i ludzki, wszystkie 

siedem czynników stanowi potencjalne pola współpracy i wzajemnego uzupełniania się działań 

smart university oraz smart city. Nowoczesne, dobrze zorganizowane uczelnie, dopełniając sektor 

regionalnej edukacji zawodowej, powinny kształcić specjalistów – zarówno dyscyplin ścisłych, jak 

i humanistyczno-społecznych – którzy będą w stanie skutecznie odnaleźć się na rynku pracy. Mowa 

tu naturalnie o opcjach zatrudnienia oferowanych przez sektor publiczny, jak i prywatny. 

Niezbędne do tego są odpowiednie kwalifikacje osób odpowiedzialnych za jakość 

dydaktyki. Współcześnie, konsumenci edukacji stają przed wzrastającą z dnia na dzień, ogromną 

liczbą nowych wyzwań i bolączek. Dotychczasowe, tradycyjne metody nauczania ulegają zmianom, 

a często tracą wręcz na znaczeniu. Kluczowe staje się nie tylko zdobywanie wiedzy, ponieważ 

wzrasta waga zdolności do uczenia się nowych kompetencji i umiejętności. Pewność i nieuchronność 

zmian obecnych w każdym aspekcie funkcjonowania współczesnego człowieka powoduje, że uczenie 

staje się procesem ciągłym, nieprzerwanym .  27

Analizując rolę kapitału społecznego i ludzkiego w ramach smart city, warto wspomnieć 

o kształtowaniu dwóch istotnych cech społeczeństwa – tolerancji i ograniczania podziałów 

w społeczeństwie. W tym sensie, mówimy przede wszystkim o „de-polaryzacji”, czyli 

przeciwieństwie „polaryzacji”, z której wzrostem w przypadku polskiej debaty publicznej mamy 

do czynienia od co najmniej dekady. Kluczowym spoiwem kapitału społecznego jest zaufanie 

umożliwiające rozwój grup zorganizowanych wokół społecznie użytecznych idei, a także sprawną 

realizację stawianych celów . W tym kontekście istotną rolę do odegrania ma również uczelnia 28

zorganizowana na wzór smart, która poprzez pobudzanie aktywności społecznej, chociażby w ramach 

 W. Welskop, Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-27

politycznych w zglobalizowanym świecie, Toruń 2019, s. 108-109.

 A. Korenik, Smart Cities…, dz. cyt., s. 30.28



samorządów: studenckiego i doktoranckiego – może dać asumpt młodym ludziom do wzięcia 

współodpowiedzialności za instytucje, w których funkcjonują na co dzień. 

Uniwersytety w ramach smart city mogą odgrywać rolę kulturalną, przyczyniając się m.in. 

do wzmocnienia walorów turystycznych miast. Uczelniana infrastruktura, kampusy i wielowiekowe 

budynki stanowią atrakcyjne punkty na mapie, podobnie jak wartościowe kulturalnie okazują się 

tradycje akademickie, chociażby takie jak zwyczaj śpiewania Gaudeamus igitur (łac. „Radujmy się 

więc”) podczas uroczystości akademickich . 29

5. Podsumowanie dobrych praktyk na rzecz współpracy uniwersytetów i miast 

aspirujących do miana „smart”  

Ze wszystkich wymagań stawianych wobec uniwersytetów aspirujących do miana smart 

dwa zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze mowa o realizacji trzeciej misji uczelni, 

polegającej przede wszystkim na „robieniu więcej, niż dotychczas” na rzecz lokalnych wspólnot. 

Oprócz kształcenia i działalności naukowo-badawczej, na misję trzecią składa się budowa 

wzajemnych (optymalnie partnerskich) relacji z otoczeniem, których efektem ma być 

upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Taka 

działalność ma służyć zwiększeniu zaangażowania instytucji akademickich w procesy rozwoju 

społecznego . 30

Po drugie, kluczowy wydaje się imperatyw, aby nawiązywać coraz to szersze partnerstwa 

współpracy z inicjatywami skoncentrowanymi na rozwoju urbanistycznym – jak zaakcentowano we 

wstępie – aspekcie kluczowym dla strategicznego rozwoju uczelni wyższych. Nauka o miastach 

powinna mieć charakter interdyscyplinarny, promując nie tylko równość i sprawiedliwość dostępu 

do usług publicznych, ale przede wszystkim zapewniać efektywne doradztwo dla decydentów 

odpowiedzialnych za wprowadzanie polityk publicznych . 31

Zarówno władze uniwersytetów, jak i władze miejskie powinny kreować struktury 

współpracy w taki sposób, aby pomiędzy nimi powstawały długoterminowe relacje personalne. 

Mowa oczywiście o pozytywnie rozumianym kapitale społecznym, opartym na zaufaniu i wiedzy 

 Pieśń "Gaudeamus igitur" w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Camerata 29

Jagellonica”, https://www.youtube.com/watch?v=6NXmILd9R5I (dostęp 25.12.2020).

 K. Leja, Trzy misje uczelni, trzy ścieżki kariery, styczeń 2015, „Obywatele Nauki”, http://obywatelenauki.pl/30

2015/01/trzy-misje-uczelni-trzy-sciezki-kariery-krzysztof-leja-na-lamach-fa/ (dostęp 25.12.2020).

 Smart Places: How universities are shaping a new wave of smart cities, British Council, Maj 2019, s. 2231
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eksperckiej, które stanowią przeciwieństwo nieformalnych, kumoterskich relacji. Przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego – wszak nie tylko władz typowo miejskich, ale również, np. 

urzędów marszałkowskich i sejmików wojewódzkich – powinni wykazywać zaangażowanie 

inwestycyjne  w uczelnie wyższe. Mowa nie tylko o inwestycjach rzeczowych, ale przede 

wszystkim o dofinansowaniu ukierunkowanym na rozwój kapitału ludzkiego na uczelniach. 

W tym kontekście warto wspomnieć o uchwale dotyczącej roli samorządów terytorialnych 

w rozwijaniu potencjału naukowego uczelni wyższych , którą na początku grudnia 2020 r. wydała 32

Rada Młodych Naukowców. Dokument zawiera apel do samorządów wojewódzkich „o jak 

największe zaangażowanie w budowę potencjału naukowego regionów, ponieważ to samorządy, 

będąc najbliżej obywateli, potrafią najtrafniej zdiagnozować ich potrzeby na najniższym 

szczeblu” . Jako rokujący przykład takiego zaangażowania wskazano tworzenie Regionalnych 33

Centrów Doskonałości (RCD), finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W rekomendacjach 

do uchwały wskazano cztery podstawowe warunki powodzenia pomysłu RCD: 

1) Współpracę samorządu z uczelniami w zakresie propozycji stworzenia zespołów 

badawczych; 

2) Rzetelną ocenę aplikacji składanych przez uczelnie według standardów najlepszych 

agencji grantowych w Unii Europejskiej; 

3) Transparentność wyłonionych projektów i konkursów na stanowiska pracy w RCD; 

4) Wysokie nakłady na tworzenie RCD. 

Pomysł tworzenia takich centrów wydaje się zasadny. Jeszcze bardziej zasadne wydaje się, 

aby nie ograniczał się on jedynie do samorządów wojewódzkich. Współpracę w tym zakresie, na o wiele 

wyższym poziomie finansowania – naturalnie przy odpowiednim porozumieniu politycznym, które 

co prawda stanowi wyzwanie, ale nie jest niemożliwe (!) – oprócz samorządów wojewódzkich, 

mogliby nawiązać również przedstawiciele miast aspirujących do miana smart, a także 

kierownictwo lokalnych urzędów wojewódzkich.  

 Uchwała Rady Młodych Naukowców Nr 15/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie roli samorządów 32

terytorialnych w rozwijaniu potencjału naukowego uczelni wyższych.

 Rekomendacje Rady Młodych Naukowców w zakresie inicjatyw samorządu terytorialnego we wspieraniu uczelni 33

wyższych stanowiące załącznik do Uchwały Rady Młodych Naukowców nr 15/2020. 



Konkludując, współpraca na linii inteligentnych uczelni z inteligentnymi samorządami 

(ujmując kwestię szeroko) powinna obejmować tworzenie ekosystemów sprzyjających otwartym 

innowacjom, które zaangażują nie tylko uniwersytety, ale także przedsiębiorców i urzędników 

w rozwiązywanie lokalnych wyzwań. Ponadto, dobrą praktyką jest współpraca w zakresie 

projektów edukacyjnych oraz konkursów skierowanych do studentów i doktorantów. Na uwagę 

zasługuje również bliska współpraca w zakresie przygotowywania merytorycznego programów 

studiów, dzięki której nabiorą one profilu praktycznego, wdrożeniowego lub zawodowego . 34

6. Formy współpracy miasta Wrocław z uczelniami wyższymi 

W 2016 roku Wrocław uzyskał wyróżnienie w ramach III Smart City Forum jako miasto 

szczególnie wyróżniające się w kategorii miast inteligentnych powyżej 500 tys. mieszkańców . 35

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej, miejskiej stronie „SmartCity Wrocław”, realizacja 

idei smart city dotyczy obszarów zarządzania, ekonomii, stylu życia, ludzi, mobilności, 

infrastruktury, środowiska oraz obszaru edukacji . W kontekście celu niniejszego raportu 36

skoncentrowano się przede wszystkim na ostatnim z wymienionych.  

Instytucją powołaną przez miasto do współpracy z uczelniami wyższymi jest Wrocławskie 

Centrum Akademickie (WCA), które funkcjonuje w formule Biura Współpracy z Uczelniami 

Wyższymi . Jak wskazano w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuro Współpracy z Uczelniami 37

Wyższymi realizuje zadania z zakresu : 38

1. wsparcia wrocławskich uczelni w realizacji postanowień prawa o szkolnictwie wyższym 

dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

2. wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, mającej znaczenie dla rozwoju rynku pracy 

we Wrocławiu, w szczególności poprzez realizację programów poświęconych partnerstwu 

sfery aktywności gospodarczej i sektora szkolnictwa wyższego i badań naukowych, jak 

również aktywności kół studenckich i inicjatywom podejmowanym przez doktorantów 

 Tamże.34

 A. Brdulak, Idea smart city w strategii zarządzania urzędem miasta we Wrocławiu, „Studia Miejskie”, Tom 27/2017, 35

s. 148; https://www.wroclaw.pl/wroclaw-nagrodzony-podczas-smart-city-forum (dostęp 25.12.2020).

 https://www.wroclaw.pl/smartcity/idea-smartcity (dostęp 25.12.2020).36

 Kierownikiem WCA jest Tomasz Janoś. 37

 https://bip.um.wroc.pl/artykul/228/3134/biuro-wspolpracy-z-uczelniami-wyzszymi (dostęp 25.12.2020).38



(w tym: Fundusz Aktywności Studenckiej, Wrocławskie Akademickie Zespoły Zadaniowe, 

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora 

Aktywności Gospodarczej "Mozart"); 

3. rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego wspólnoty samorządowej, w tym działań 

związanych ze wsparciem talentów akademickich we Wrocławiu, takich jak:  

a. gminny program stypendialny, 

b. działania upowszechniające wiedzę wśród społeczności samorządowej w powiązaniu 

z działalnością własną wrocławskich uczelni (otwarte wykłady i warsztaty, konkurs 

Wrocławska Magnolia), 

c. nagroda naukowa Prezydenta Wrocławia, 

d. Akademia Młodych Uczonych i Artystów, 

e. wsparcie procesów umiędzynarodowienia nauki i innowacji, w tym prowadzenie 

Węzła Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu; 

4. wsparcia Prezydenta Wrocławia w planowaniu i ewaluacji polityki rozwojowej opartej 

o zasoby szkolnictwa wyższego i badań naukowych. 

WCA koordynuje funkcjonowanie miejskiego programu stypendialnego. Ma on za zadanie 

wspierać aktywnych, mobilnych i bardzo dobrych pod względem naukowym studentów i doktorantów. 

Na wypłaty stypendiów w jego ramach przeznaczane jest corocznie blisko 800-900 tys. złotych. 

Ujmując sprawę w perspektywie szczegółowej, każdego roku przyznawanych jest w sumie około :  39

• 35 stypendiów w wysokości 1000,00 zł miesięcznie dla studentów-laureatów 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów;  

• 45 stypendiów w wysokości 500,00 zł miesięcznie dla studentów wyjeżdżających 

na zagraniczne uczelnie; 

• 20 stypendiów w wysokości 2000,00 zł dla najaktywniejszych doktorantów z największymi 

osiągnięciami naukowymi.  

 Własne obliczenia szacunkowe na podstawie informacji zawartych w regulaminach poszczególnych konkursów oraz 39

informacji zawartych w ogłoszeniach o wynikach w 2020 r. https://wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania (dostęp 
25.12.2020).



W ramach WCA od 2010 r. funkcjonuje Akademia Młodych Uczonych i Artystów . Jej 40

deklarowanym celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów oraz 

tworzenie platformy dla interdyscyplinarnej, swobodnej wymiany intelektualnej na najwyższym 

poziomie. Członkostwo w Akademii stanowi wyraz szacunku dla działalności i osiągnięć młodego 

pokolenia uczonych i twórców. Patronat nad Akademią sprawuje honorowa Kapituła w następującym 

składzie: 

• prof. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności; 

• prof. Marek Bojarski – były Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; 

• dr Rafał Dutkiewicz – były Prezydent Wrocławia; 

• prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk; 

• prof. Tadeusz Luty – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich; 

• prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Członkowie Akademii mają do dyspozycji merytoryczne wsparcie przedstawicieli Kapituły. 

Akademia  funkcjonuje w formule zespołu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia. Jej 

członkowie mają możliwość realizowania wspólnych, interdyscyplinarnych przedsięwzięć 

naukowych. Mają możliwość udziału w cyklicznych spotkaniach obejmujących wykłady i warsztaty 

prowadzone przez nich samych lub realizowane przez zapraszanych wybitnych naukowców oraz 

popularyzatorów nauki i innowacji. Długość kadencji członków Akademii wynosi 5 lat . 41

Kolejnym projektem prowadzonym przez WCA w porozumieniu z wrocławskimi 

uczelniami wyższymi jest Program Visiting Professors . Polega on na finansowaniu z budżetu 42

miejskiego cyklu wizyt znanych naukowców, artystów oraz ludzi biznesu z całego świata. Goście 

przyjeżdżają do Wrocławia na zaproszenie Prezydenta Wrocławia, rektorów wrocławskich 

uczelni i dyrektorów instytutów naukowych, a organizacji wizyt podejmują się uczelnie oraz 

instytuty. 

Visiting Professors ma na celu wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami 

z Wrocławia, a zagranicznymi gośćmi. Tematyka wykładów oraz spotkań jest różnorodna i dotyczy 

 https://wca.wroc.pl/o-amuia (dostęp 25.12.2020).40

 https://wca.wroc.pl/o-amuia (dostęp 25.12.2020).  41

 https://wca.wroc.pl/o-programie-visiting-professors (dostęp 25.12.2020).42

https://wca.wroc.pl/o-amuia
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wielu dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wrocławskich naukowców. Na wykłady są 

zapraszani wszyscy zainteresowani Wrocławianie. Dofinansowania do wizyt uczonych i artystów 

przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów uczelni lub dyrektorów 

instytutów naukowych. Program powstał z inicjatywy Prezydenta Wrocławia oraz Kolegium 

Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola . 43

W ramach WCA od 2012 r. funkcjonuje istotnie wpisujący się w założenia smart city i smart 

university Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz 

Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" . W ramach projektu realizowane jest wsparcie 44

finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych mających na celu realizację zgłoszonych 

projektów z różnych dziedzin. Udział w programie daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania 

z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego rozległej, specjalistycznej wiedzy 

na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku 

biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. 

Oprócz projektów wymienionych, WCA udziela dotacji instytucjom naukowym 

powiązanym z Wrocławiem na rozmaite cele naukowe , a także realizuje na bieżąco projekty, takie 45

jak: FAST – Fundusz Aktywności Studenckich  (konkurs na dofinansowanie projektów kół 46

naukowych, organizacji lub grup studenckich), WAZZA – Wrocławskie Zespoły Zadaniowe  47

(zaangażowanie studentów i doktorantów w kreatywne projektowanie/planowanie szczegółowych 

miejskich rozwiązań), Wrocławska Magnolia  (konkurs na najlepszą pracę magisterską, 48

poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia Wrocławian), Nagroda Naukowa za badania 

integrujące środowisko akademickie , popularyzatorska Wszechnica Miejska  (otwarte 49 50

wykłady i warsztaty proponowane przez wrocławskie uczelnie) oraz program dofinansowania 

ważnych konferencji naukowych .   51

 Tamże (dostęp 25.12.2020).43

 https://wca.wroc.pl/informacje-o-programie-mozart (dostęp 25.12.2020).44

 https://bip.um.wroc.pl/artykul/312/3580/dotacje-udzielone-przez-biuro-wspolpracy-z-uczelniami-wyzszymi (dostęp 45

25.12.2020).

 https://wca.wroc.pl/fast-o-konkursie (dostęp 25.12.2020).46

 https://wca.wroc.pl/wazza-o-projekcie (dostęp 25.12.2020).47

 https://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia (dostęp 25.12.2020).48
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7. Formy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z otoczeniem zewnętrznym 

Uniwersytet Wrocławski jest jednym z osiemnastu państwowych uniwersytetów 

klasycznych w Polsce. W ramach uczelni kształcenie przebiega na kierunkach 

humanistycznych i ścisłych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. UWr 

składa się 10 wydziałów, administracji centralnej i licznych jednostek ogólnouczelnianych, m.in. 

Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum, Muzeum.  

Z punktu widzenia dostępnych narzędzi i form współpracy nakierowanych na współpracę 

z otoczeniem zewnętrznym, wymienić należy przede wszystkim następujące „instytucje 

szczegółowe” funkcjonujące w ramach UWr: 

• Radę Uczelni; 

• Konwenty i Rady Interesariuszy Zewnętrznych działające przy wydziałach; 

• Dział ds. Komunikacji; 

• Biuro Współpracy Międzynarodowej; 

• Biuro Obsługi Projektów; 

• Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej; 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

• Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (jednostka międzyuczelniana); 

• Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier; 

• Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową; 

• Instytut Konfucjusza; 

• Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta; 

• Zespół ds. powołania i organizacji Centrum Aktywności Studenckiej. 

W skład Rady Uczelni wchodzi 9 osób, w tym 4 osoby powołane przez Senat z grona 

członków wspólnoty akademickiej, 4 osoby spoza UWr oraz przewodniczący Samorządu 

Studentów UWr. Rada, obok Rektora i Senatu, to podstawowy organ uczelniany. Do jej zadań 



należy opiniowanie projektu strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie 

projektu statutu, monitorowanie zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora 

po zaopiniowaniu przez senat. Oprócz tego Rada monitoruje gospodarkę finansową uczelni poprzez 

opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania oraz 

zatwierdzanie sprawozdania finansowego . 52

W ramach poszczególnych wydziałów funkcjonują Konwenty i Rady Interesariuszy 

Zewnętrznych – np. Konwent Wydziału Nauk Społecznych istniejący od grudnia 2012 r.  lub 53

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych powołana 21 

października 2020 r. . Tego typu instytucje kolegialne – w zamyśle twórców – mają na celu 54

stworzenie lepszych relacji pomiędzy uczelnią, a jej otoczeniem zewnętrznym. 

Dział ds. Komunikacji, podlegający merytorycznie bezpośrednio Rektorowi , odpowiada 55

za prowadzenie zgodnej ze strategią uniwersytetu i celami Rektora polityki informacyjnej Uczelni. 

W jej zakres wchodzi współpraca z mediami poprzez aktywne informowanie o działalności 

naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu, w szczególności w kontekście międzynarodowym (również 

poprzez social media). Dział ten realizuje obsługę prasową zespołu rektorskiego, odpowiada 

za prowadzenie działalności promocyjnej uczelni, a także prowadzi politykę informacyjną na użytek 

wewnętrzny Uniwersytetu w celu zwiększenia przejrzystości i szybkości przepływu informacji .  56

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM), Biuro Obsługi Projektów (BOP) oraz 

Biuro Odpowiedzialności Społecznej (BOS) podlegają merytorycznie Prorektorowi ds. projektów 

i relacji międzynarodowych. BWM realizuje zadania polegające na inicjowaniu, organizowaniu 

i koordynowaniu współpracy Uniwersytetu z zagranicznymi placówkami naukowymi i dydaktycznymi . 57

BOP odpowiada za sprawy związane z pozyskiwaniem środków na prace podejmowane w Uniwersytecie 

przez pracowników lub jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to działania obejmujące 

 https://uni.wroc.pl/rada-uwr/ (dostęp 25.12.2020).52

 https://www.wns.uni.wroc.pl/PL/Konwent-WNS (dostęp 25.12.2020).53
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 Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 114/2020 Rektora 55

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, § 37. 

 Tamże, § 40.56

 Tamże, § 45. 57
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kompleksowe wsparcie obejmujące proces przygotowania wniosku o grant, jego realizację, a następnie 

rozliczenie. Oprócz tego, w kontekście koncepcji smart university należy zaznaczyć, że BOP 

zajmuje się również współpracą z instytucjami finansującymi projekty . 58

W ramach wpisywania się w koncepcję współpracy z lokalnym środowiskiem, a co za tym 

idzie – realizację trzeciej misji uczelni – istotną rolę od września 2020 r. odgrywa BOS. Zakres jego 

działania obejmuje zarówno wsparcie analityczno-sprawozdawcze dla uniwersytetu w monitorowaniu 

zadań z zakresu współpracy UWr z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak i koordynację 

współpracy UWr z otoczeniem społecznym. W zakresie kompetencji BOS jednoznacznie wskazano, 

iż na poziomie centralnym BOS odpowiada za: 

• pozyskiwanie informacji o możliwych do realizacji projektach i programach we współpracy 

z administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

pozarządowymi,  

• koordynowanie działań promocyjnych, konferencji, prezentacji, wydarzeń kulturalnych 

i społecznych prowadzonych we współpracy z podmiotami otoczenia zewnętrznego .  59

Natomiast w ramach wsparcia dla wydziałów, jednostek pozawydziałowych oraz jednostek 

organizacyjnych UWr, BOS realizuje następujące zadania: 

• analizowanie możliwości współpracy naukowców UWr z podmiotami otoczenia 

zewnętrznego; 

• pomoc w przygotowywaniu i zawieraniu umów i porozumień o współpracy Uniwersytetu 

z partnerami zewnętrznym. 

Zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym UWr, BOS w strukturze uczelni stanowi 

swego rodzaju punkt węzłowy (hub), w ramach którego przecinają się kierunki współpracy z: 

Działem ds. Komunikacji, Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Biurem Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Odpowiedzialności Społecznej w zakresie 

sprawowanej funkcji. 

 Przy UWr funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Jego działalność ma 

charakter dwutorowy. Z jednej strony UTW prowadzi działalność w zakresie profilaktyki 

 Tamże, § 46.58

 Tamże, § 47.59



gerontologicznej oraz w dziedzinie oświaty, kultury i zdrowia na rzecz dobrowolnie zrzeszonych 

ludzi starszych (emerytów i rencistów). Z drugiej natomiast – UTW stanowi placówkę ćwiczeń dla 

studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności studentów z zakresu andragogiki oraz 

studentów innych uczelni wrocławskich. Działalność UTW finansowana jest ze środków 

uczelnianych, grantów zewnętrznych, środków Gminy Wrocław i innych jednostek samorządu 

terytorialnego, w ramach umów na realizację określonych zadań publicznych, oraz ze składek 

słuchaczy . 60

Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (jednostka międzyuczelniana) odpowiada za 

coroczne przeprowadzenie największego w regionie festiwalu popularyzującego naukę. W organizację 

wydarzeń festiwalowych angażują się wszystkie wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego, a także 

Biblioteka Uniwersytecka, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Instytut Konfucjusza, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta . 61

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier, podlega 

Prorektorowi ds. nauczania. Zakres zadań Biura Karier obejmuje udzielanie pomocy studentom 

i absolwentom w rozpoczęciu działalności zawodowej po ukończeniu studiów. Pomoc ta dotyczy 

m.in.: udzielania porad zawodowych oraz prowadzenia warsztatów w problematyce rynku pracy, 

promocji przedsiębiorczości akademickiej, gromadzenia informacji o możliwościach podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, prowadzenia różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy 

i praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów, współpracy z instytucjami rynku pracy, 

urzędowymi i pozarządowymi w celu ułatwienia startu zawodowego absolwentom Uniwersytetu. 

Ponadto, ważkim zadaniem Biura Karier z perspektywy troski o los absolwenta UWr jest również 

monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu, zwłaszcza w celu dostosowania 

kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy . 62

Kolejne trzy analizowane instytucje – tj. Instytut Konfucjusza, Centrum Studiów 

Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta oraz Centrum Badań nad Lokalną 

Komunikacją Międzykulturową w Odolanowie – stanowią przykłady sensu stricte w ramach 

realizacji tzw. trzeciej misji uczelni. Instytut Konfucjusza prowadzi kursy języka chińskiego, 

 Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiący załącznik 60

do Zarządzenia Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. wprowadzające 
Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, § 2-3. 
w Uniwersytecie Wrocławskim
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organizuje konkursy i egzaminy państwowe z tego języka. Zajmuje się również propagowaniem 

chińskiej sztuki poprzez organizację wystaw, przeglądów filmowych czy prelekcji .  63

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, jako międzywydziałowa 

placówka UWr powstała w 2002 r. w charakterze wspólnego projektu UWr i Niemieckiej Centrali 

Wymiany Akademickiej (DAAD), w zakresie swoich zadań ma inicjowanie, organizowanie oraz 

popularyzowanie problematyki niemieckiej i relacji polsko-niemieckich . Natomiast „najmłodsze” 64

z trójki – Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową w Odolanowie – realizuje 

przede wszystkim badania, archiwizację, opracowywanie oraz merytoryczną opiekę nad spuścizną 

materialną i duchową Polaków, Niemców i Żydów z terenów Południowej Wielkopolski . 65

Ostatni z wymienionych – Zespół ds. powołania i organizacji Centrum Aktywności 

Studenckiej – został ukonstytuowany niedawno, bo 23 października 2020 r. Centrum, w założeniu 

władz uczelni, ma stanowić „przestrzeń dedykowaną do organizacji naukowego i społecznego życia 

studenckiego, prezentowania swoich badań i osiągnięć sobie nawzajem i swojemu otoczeniu” . 66

Do powołania takiego miejsca stworzono w ramach Działu Spraw Studenckich Zespół 

o następujących zadaniach: 

• opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Studenckiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

(zwanego dalej Centrum), jako przestrzeni dedykowanej do organizacji naukowego, 

edukacyjnego, kulturalnego i społecznego życia studenckiego i doktoranckiego, 

prezentowania badań, osiągnięć i organizacji inicjatyw w ramach społeczności 

uniwersyteckiej oraz w związku z aktywną współpracą z otoczeniem zewnętrznym; 

• analiza aktywności studenckich i doktoranckich, które zostaną umiejscowione 

w Centrum; 

• przygotowanie procesu powołania i uruchomienia Centrum jako jednostki 

ogólnouniwersyteckiej; 

 https://uni.wroc.pl/nowa-siedziba-na-dziesieciolecie-instytutu-konfucjusza/ (dostęp 25.12.2020).63
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• obsługa administracyjna Centrum i wsparcie w zakresie jego funkcjonowania . 67

8. Wnioski ogólne 

• Z punktu widzenia jakości życia w mieście kluczową rolę odgrywa budowanie i wspieranie 

kreatywności zamieszkujących go obywateli. Pozwala ona na wykroczenie poza wąskie 

rozumienie aspektów kulturowych, jednocześnie obejmując szersze procesy innowacji 

społecznej, nauki o organizacji oraz budowanie tzw. „inteligencji miasta”. We wszystkich 

tych procesach istotną rolę odgrywają regionalne uczelnie wyższe. 

• Zarówno miasta, jak i uniwersytety nie działają w próżni (społecznej, regulacyjnej, 

gospodarczej), muszą więc w elastyczny sposób odpowiadać na wymagania, jakie stawia 

przed nimi proces globalizacji, region i najbliższe otoczenie. Odpowiedź ta powinna 

cechować się adekwatnością, aktualnością i racjonalnością zarządczą.  

• Bycie „smart” nie ogranicza się do opisu funkcjonowania miast jako organizmów formalno-

samorządowych. Przymiotnik ten może być zastosowany wobec rozwiązań instytucjonalnych 

wprowadzanych na uczelniach wyższych. Wówczas mamy do czynienia z tzw. smart university 

funkcjonującym jako podsystem smart city. 

• Współpraca inteligentnych uczelni z inteligentnymi samorządami powinna obejmować 

tworzenie ekosystemów sprzyjających otwartym innowacjom, które zaangażują nie tylko 

uniwersytety, ale także przedsiębiorców i urzędników w rozwiązywanie lokalnych wyzwań. 

9. Rekomendacje szczegółowe 

• Zarówno ze strony miasta Wrocław, jak i Uniwersytetu Wrocławskiego występuje szereg 

skutecznie funkcjonujących form współpracy, z których część wpisuje się w założenia smart 

city i smart university. Te z nich, których poziom instytucjonalizacji jest wysoki, i w stosunku 

do których występuje wysokie zainteresowanie interesariuszy (np. program Visiting 

Professors, studencki program stypendialny, konkurs Wrocławska Magnolia, Dolnośląski 

Festiwal Nauki), należy kontynuować z jednoczesnym zwiększeniem skali 

współfinansowania przedsięwzięć. 
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• W perspektywie budowania synergii działań wciąż występuje wiele pól do zagospodarowania. 

Współpraca WCA z poszczególnymi instytucjami UWr powinna ulec zacieśnieniu, np. 

poprzez rozwijanie współpracy instytucji miejskich i aglomeracyjnych z wydziałowymi 

Konwentami i Radami Interesariuszy Zewnętrznych, a także z centralną instytucją węzłową 

– Biurem Odpowiedzialności Społecznej UWr. Nie bez znaczenia okazuje się bliska 

współpraca informacyjna z uniwersyteckim Działem ds. Komunikacji.  

• Jako szansę rozwojową należy postrzegać znajdujące się jeszcze w fazie planowania 

powstanie Centrum Aktywności Studenckiej na UWr. Instytucja ta, naturalnie jeżeli uzyska 

odpowiedni poziom niezależności organizacyjnej i finansowej, może zaoferować w przyszłości 

przestrzeń dedykowaną dla studentów i doktorantów. Powstanie takiej platformy umożliwi 

sprawną, efektywną organizację naukowego i społecznego życia.  

• Wrocławskie Centrum Akademickie, jako „większy i starszy brat” powstającego w ramach 

UWr Centrum Aktywności Studenckiej, mogłoby stworzyć działającą na miejskim 

poziomie, co-working’ową przestrzeń, opierającą się na wyposażeniu lokalowym i wsparciu 

merytorycznym działań różnych podmiotów akademickich w regionie. 

• Jako rokujący przykład zaangażowania we współpracę uczelni wyższych i samorządów 

wskazano niedawny postulat Rady Młodych Naukowców dotyczący budowy Regionalnych 

Centrów Doskonałości (RCD). Projekt zakłada powstawanie grup badawczych z liderami 

wskazywanymi przez uczelnie. Centra powinny być finansowane z budżetu samorządów 

wojewódzkich, ale i również w porozumieniu z samorządami miejskimi oraz lokalnymi 

przedstawicielami centralnej administracji wykonawczej. 

--- 

* Koordynator zespołu opracowującego raport jest doktorantem nauk o polityce i administracji na UWr. Naukowo 

zajmuje się polskim komunikowaniem politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów propagandy 

politycznej. Ukończył bezpieczeństwo narodowe (licencjat) i bezpieczeństwo międzynarodowe (magisterium). Oprócz 
realizowania projektów naukowych i dydaktycznych aktywnie działa w samorządzie doktoranckim. Pełnił funkcje na wielu 
jego poziomach i w różnych organach, m.in pełniąc role Sekretarza Rady, Wiceprzewodniczącego, a od czerwca 2019 r. 

do grudnia 2020 r. – Przewodniczącego Rady Doktorantów. W grudniu 2020 r. uzyskał mandat Senatora Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
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