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KOOPETYCJA UCZELNI PUBLICZNYCH
Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania na temat koopetycji w działaniach publicznych jednostek szkolnictwa wyższego. W opracowaniu zaprezentowano specyfikę publicznych uczelni, omówiono istotę koopetycji jako połączenia kooperacji i konkurencji oraz
zidentyfikowano charakterystyczne cechy koopetycji, które świadczą o wyodrębnieniu tego
typu relacji. Przedstawiono również przykład relacji koopetycyjnych łączących uczelnie publiczne.
Słowa kluczowe: koopetycja, jednostki szkolnictwa wyższego, kooperacja, konkurencja.

1. Wstęp
Głównym celem artykułu jest wykazanie możliwości występowania zjawiska koopetycji w działaniach podejmowanych przez jednostki szkolnictwa wyższego.
Zmiany zachodzące w otoczeniu oraz specyfika funkcjonowania uczelni wymusza
na publicznych jednostkach oświatowych zachowania charakterystyczne dla jednostek biznesowych. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel główny, w artykule wyznaczono następujące cele cząstkowe:
• analiza specyfiki publicznych jednostek szkolnictwa wyższego,
• przedstawienie istoty zjawiska koopetycji,
• określenie cech charakterystycznych dla relacji koopetycyjnych,
• przedstawienie przykładu występowania koopetycji w publicznych jednostkach
szkolnictwa wyższego.
Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów, sformułowano również następujące
hipotezy:
1. Koopetycja jest zależnością zachodzącą w relacjach publicznych jednostek
szkolnictwa wyższego.
2. Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych powodują przejmowanie
przez te podmioty zachowań charakterystycznych dla jednostek gospodarczych.
Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę i wnioskowanie.
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2. Specyfika działalności publicznych jednostek
szkolnictwa wyższego
Publiczne jednostki szkolnictwa wyższego (oprócz szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych) w Polsce funkcjonują na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.). W szkolnictwie wyższym funkcjonują następujące jednostki:
• uczelnie akademickie (posiadają prawo nadawania stopnia naukowego doktora),
• uczelnie zawodowe (brak prawa nadawania stopnia naukowego doktora),
• uczelnie wojskowe, służb państwowych, artystyczne, medyczne, morskie (uczelnie nadzorowane przez ministrów właściwych ze względu na profil kształcenia).
Jednostki szkolnictwa wyższego stanowią element narodowego systemu edukacji i nauki. Ich misję stanowi odkrywanie i przekazywanie prawdy dzięki przeprowadzaniu badań oraz kształceniu studentów. Do zasad, którymi w swojej działalności
kierują się uczelnie, należy wolność nauczania, badań naukowych oraz twórczości
artystycznej [Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., art. 4, ust. 2-3]. Poza ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym istnieją jeszcze kluczowe zasady i wartości, które stanowią
fundament funkcjonowania uczelni i są elementem tradycji, łączącej czasy średniowieczne z nowożytnymi. Niezmienne wartości uniwersyteckie to: zasada twórczości
(obejmująca badania naukowe i dydaktykę), zasada powszechności nauk, zasady
i wartości etyczne (szerzenie prawdy i przedstawianie wzorców moralnych), wartości uniwersyteckie (relacja mistrz – uczeń, powszechność ponadnarodowa) oraz
wolności akademickie (autonomia uczelni, zasada elekcji i kooptacji) [Woźnicki
1999, s. 24].
Uczelnia może być postrzegana w trzech wymiarach: rynkowym, jako organizacja biznesowa oferująca usługi edukacyjne, państwowym, jako aktywnie działający element państwa, gwarantujący rozwój społeczeństwa, oraz naukowym, jako
jednostka realizująca określone wartości i postulaty metodologiczne [Geryk 2012,
s. 137]. Wśród determinant, które mają wpływ na kształtowanie polskiej oświaty,
można wyróżnić [Jeżowski 2006, s. 36]:
• zmiany demograficzne,
• globalizację, szybkie tempo rozwoju wiedzy i szerokie wykorzystanie technologii IT,
• konieczność dostosowania struktury polskiego szkolnictwa do systemu funkcjonującego w Unii Europejskiej,
• definitywne zrezygnowanie z przestarzałych programów i technik edukacyjnych,
• tworzenie społeczeństwa wiedzy w Polsce.
Produktami, jakie generują jednostki szkolnictwa wyższego, są: efekty badań
naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, wiedza i kompetencje zawodowe i społeczne studentów oraz słuchaczy uczelni, a także osób stanowiących kadrę
naukowo-dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową (w przypadku ośrodków badawczych) [Wawak 2012, s. 390]. Fakt, iż uczelnie wytwarzają produkty, prowadzą dzia-
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łalność produkcyjną nie oznacza, że można nazwać je przedsiębiorstwami. Uczelnie
nie są przedsiębiorstwami ze względu na brak wyodrębnienia ich właściciela oraz
działalność, której celem nie jest uzyskanie korzyści majątkowych [Wawak 2012,
s. 392].
KOMPLEMENTORZY

ODBIORCY

Inne jednostki szkolnictwa wyższego
Lokalni pracodawcy
Podmioty świadczące usługi: hotelarskie,
informatyczne, transportowe, gastronomiczne,
poligraficzne itp.
Jednostki działające w ramach uczelni lub wydziału
Instytucje badawcze

Studenci
Rodzice
Władze państwowe i samorządowe
Przedsiębiorstwa
Donatorzy

JEDNOSTKI
SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO
DOSTAWCY

KONKURENCI

Pracownicy uczelni (naukowi, dydaktyczni,
administracyjni)
Wydawnictwa (publikacje naukowe, czasopisma,
serwisy internetowe)
Wykonawcy usług i dostawcy materiałów

Inne jednostki szkolnictwa wyższego
Instytucje badawcze
Przedsiębiorstwa i inne jednostki użytku publicznego
Jednostki działające w ramach uczelni lub wydziału

Rys. 1. Relacje jednostek szkolnictwa wyższego z otoczeniem
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Brandenburger, Nalebuff 1997; Leja 2011, s. 17].

Uczelnia jest organizacją non profit, jednak po poddaniu analizie wpływu otoczenia, w którym ona funkcjonuje, są zauważalne pewne relacje występujące również w przedsiębiorstwach. Otoczenie uczelni stanowią między innymi: studenci
i kandydaci na studia wraz ze swoimi rodzinami, absolwenci, pracownicy uczelni, politycy, pracodawcy osób, które studiują lub ukończyły studia [Beksiak 2006,
s. 13]. W otoczeniu jednostek szkolnictwa wyższego można wyodrębnić następujące grupy podmiotów: odbiorców, dostawców, komplementorów oraz konkurentów
[Brandenburger, Nalebuff 1997]. Mają one wpływ na funkcjonowanie głównego
podmiotu w zależności od siły oddziaływania. Relacje uczelni z otoczeniem w podziale na cztery wyróżnione grupy przedstawia rys.1. Powiązania tego typu łączą
również podmioty występujące w otoczeniu uczelni z innymi jednostkami, co powoduje powstawanie sieci relacji.
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3. Istota koopetycji
Prekursorami w rozpowszechnianiu pojęcia koopetycji byli A. Brandenburger
i B. Nalebuff, którzy w 1996 roku opublikowali pracę na temat jednoczesnej współpracy i konkurowania podmiotów. Koopetycja została również zdefiniowana jako
połączenie współpracy i konstruktywnego konfliktu, partnerstwo podmiotów. Konflikt jest konstruktywny, jeżeli prowadzi do odnalezienia sposobu jego rozwiązania.
W tej definicji zwrócono uwagę nie tylko na zysk, który wspólnie mogą generować
jednostki, przy jednoczesnym występowaniu kooperacji i konkurencji, ale również
na cele wspólnie realizowane oraz rozwiązywane konflikty [Bogucka, Parzy 2011,
s. 468]. Koopetycję wyróżnia jednoczesne występowanie dwóch procesów: tworzenia oraz zawłaszczania wartości. Kreowanie wartości wymaga połączenia zasobów,
kompetencji i spójnych strategii odrębnych podmiotów, natomiast czerpanie pożytków z tych relacji powinno uwzględniać wkład własny stron, dynamikę działań oraz
osiągać poziom wyższy od korzyści możliwych do wypracowania indywidualnie
[Czakon 2009, s. 13]. Przegląd definicji koopetycji został zaprezentowany w tabeli 1.
Tabela 1. Wybrane definicje koopetycji
Autor

Definicja koopetycji

1

2

R.J. Noorda

Konkurowanie i współpraca podmiotów występujące w tym samym czasie.

A. Brandenburger,
B. Nalebuff

Stosunek, którego elementem jest jednocześnie współpraca oraz konkurencja.
Pojęcie koopetycji zostało rozwinięte w oparciu o teorię gier i przedstawia grę,
która może przynosić korzyści wszystkim, którzy w niej uczestniczą (relacja
wygrywający–wygrywający).

M. Bengtsson,
S. Kock

Relacja opierająca się na założeniu, że organizacje

mogą wzajemnie na siebie
oddziaływać w rywalizacji ze względu na konflikt interesów, a jednocześnie
współpracować z uwagi na wspólne interesy.

S. Yami,
S. Castaldo,
G.B. Dagnino,
F. Le Roy,
W. Czakon

„System aktorów w interakcji opartej na częściowej zgodności interesów
i celów”. Autorzy akcentują, iż zależność podmiotów stanowi źródło oraz
platformę podziału wartości. Koopetycja jest grą o sumie dodatniej (przynosi
korzyści) i zmiennej, a także jest oparta na zbieżności interesów (częściowej).

W. Tsai

Koopetycja odnosi się do zachowań jednoczesnego konkurowania
i współpracy. Wymiana wiedzy stanowi jedną z form koopetycji
(wielokierunkowe uczenie się). Kooperacja odnosi się do wykorzystania
i wymiany wiedzy partnerów do prowadzenia wspólnych interesów.
Konkurowanie dotyczy wykorzystania wspólnej wiedzy do osiągnięcia
prywatnych korzyści w celu zdobycia przewagi nad konkurentami.

K.E. Walley

Trzecim wygranym w relacjach koopetycyjnych staje się konsument, gdyż to
właśnie potrzeby konsumenta determinują pojawianie się tego typu związków.
Autor wskazuje w ten sposób występowanie sytuacji win-win-win, trzech
wygranych stron.
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Tabela 1, cd.
1

2

European Institute
for Advanced
Studies in
Management
(EIASM)

Koopetycja podkreśla potrzebę przezwyciężenia uproszczonych ram
powstałych na podstawie tradycyjnych metod i proponuje opis bardziej
złożonych struktur rynkowych, w których współpraca i konkurencja łączą
się, tworząc nowe perspektywy. Poszerzając konwencjonalne granice dwóch
kategorii: konkurencji i współpracy, kwestionuje tradycyjne ramy odpowiedzi
na wzrost złożoności ról aktorskich, strategii, celów, procesów i zachowań
mających na celu osiągnięcie korzyści.

M. Zineldin

Jest to sytuacja gospodarcza, w której niezależne strony współpracują ze sobą
i koordynują swoje działania, by osiągnąć wzajemne cele, ale jednocześnie
konkurują ze sobą, a także z innymi firmami. Podstawową filozofią leżącą
u podstaw koopetycyjnych relacji biznesowych jest to, że wszystkie działania
związane z zarządzaniem w jednostkach gospodarczych powinny dążyć
do ustanowienia wzajemnie korzystnych stosunków partnerskich z innymi
podmiotami systemu, w tym z konkurentami.

G.B. Dagnino,
G. Padula

Koopetycja jest kwestią niepełnej zbieżność interesów i celów dotyczących
współzależności firm. Współpraca i konkurencja połączone ze sobą tworzą
nowy rodzaj strategicznych współzależności między firmami oraz stanowią
podstawy koopetycyjnego systemu tworzenia wartości.

J. Cygler

„Układ strumieni jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji
i kooperacji między konkurentami zachowującymi swoją odrębność
organizacyjną. Relacje kooperencyjne tworzone są dla realizacji konkretnych
celów strategicznych w określonym i wydłużonym horyzoncie czasowym”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Brandenburger, Nalebuff 1997; Jankowska 2012, s. 55;
Yami i in. 2010, s. 9; Dagnino, Padula 2002, s. 2, 13; Bengtsson, Kock 2000, s. 412; Tsai 2002,
s. 180; Walley 2007, s. 16; [1]1; Zineldin 2004, s. 780; Cygler 2009, s. 19].

Koopetycja obejmuje relacje, interakcje, postawy, motywy, zachowania, potrzeby, działania. Warunkiem rozwoju trwałych i wzajemnie korzystnych stosunków koopetycyjnych jest konieczność wystąpienia dwóch lub więcej podmiotów, grup lub
organizacji chętnych do uczestniczenia w związku wymiany. Strony relacji muszą
posiadać wartościowe zasoby lub umiejętności, a związek powinien być postrzegany
jako wzajemnie satysfakcjonujący dla tworzących go podmiotów. Każda ze stron ma
prawo przyjąć lub odrzucić warunki wymiany. Jednostki muszą posiadać umiejętności komunikowania się i współpracowania ze sobą. Strony uznają, że wartości i normy etyczne, współzależność, zaangażowanie i adaptacja są kluczowe dla tworzenia,
rozwoju i wzmocnienia pozytywnego, długotrwałego związku. Podmioty powiązane
relacjami koopetycyjnymi powinny zachować dodatni bilans między korzyściami
a kosztami związanymi z ich utrzymywaniem, inaczej związek może okazać się nieatrakcyjny dla uczestniczących w nim organizacji [Zineldin 2004, s. 781].
1

W nawiasach podano numery pozycji ze spisu źródeł internetowych.
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MAKRO
Przedsiębiorstwa

Podmioty działające poza
sektorem edukacyjnym

Jednostki badawcze

MEZO
Uczelnia

Uczelnia
MIKRO
Wydział

Wydział

Rys. 2. Poziomy koopetycji w jednostkach szkolnictwa wyższego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Stańczyk-Hugiet 2011, s. 10; Bakonyi 2011, s. 76].

Wyróżnia się różne klasyfikacje koopetycji ze względu na poziom konkurencji
i kooperacji [Luo 2004, s. 37], na liczbę uczestników oraz zakres relacji koopetycyjnych [Dagnino, Padula 2002, s. 30], na liczbę zaangażowanych konkurentów
i zasięg geograficzny relacji [Luo 2004, s. 44]. Jednocześnie można wyróżnić typy
koopetycji w zależności od poziomu hierarchii w systemie gospodarczym. Wyodrębnia się poziom makro, który odnosi się do relacji między podmiotami z różnych
branż, sektorów, klastrów. Do poziomu mezo należą działania między jednostkami
w obrębie jednej branży (poziome lub pionowe), natomiast poziom mikro występuje
między działami, oddziałami, strategicznymi jednostkami w podmiotach [Stańczyk-Hugiet 2011, s. 10]. Rysunek 2 prezentuje poziomy koopetycji w odniesieniu do
jednostek szkolnictwa wyższego (na przykładzie uczelni).

4. Identyfikacja cech charakterystycznych
dla relacji koopetycyjnych
Relacje koopetycyjne należą do złożonych stosunków zachodzących między organizacjami w otoczeniu gospodarczym. W celu określenia charakteru związków
występujących między jednostkami należy zidentyfikować charakterystyczne cechy koopetycji. Podstawową cechą koopetycji, która jest podkreślana w większości
definicji tego zjawiska, jest jednoczesność występowania konkurencji i kooperacji.
Koncepcja współpracy i konkurencji jest obecna w stosunkach między przedsiębior-
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stwami od dawna, ale analizie były poddawane głównie dwa oddzielne zjawiska.
Analiza współpracy i konkurencji występujących w tym samym czasie pozwala na
bardziej kompleksową eksplorację występujących relacji [Martinelli, Sparks 2003,
s. 579-580].
W relacjach koopetycyjnych występuje również rozdzielność obszarów rywalizacji i sfer współdziałania. Podmioty, które podejmują współpracę z konkurentami
dokładnie określają, w jakim zakresie kooperują, wymieniają się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami. Zostaje także dokładnie określony obszar konkurowania
z innymi jednostkami. W praktyce najczęściej współpraca odbywa się w interakcjach niezwiązanych bezpośrednio z klientem, natomiast relacje, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na decyzje konsumentów stanowią pole walki konkurencyjnej [Bengtsson, Kock 2000, s. 419].
Cechą, która jednocześnie stanowi jedną z przyczyn zawierania porozumień
koopetycyjnych, jest współzależność stron zawartego układu, wniesienie komplementarnych zasobów. Podmioty podejmują współpracę konkurencyjną ze względu na trudno dostępne zasoby, wiedzę, umiejętności, które posiada inna jednostka.
Koopetycja z taką organizacją pozwala na wymianę, dostęp i korzystanie z zasobów niezbędnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad rywalami [Tsai 2002,
s. 180]. Wzajemna atrakcyjność stron porozumienia zapewnia trwałość relacji.
Kolejną cechę koopetycji stanowi dynamizm w kształtowaniu się strumieni
relacji konkurencyjnych oraz związków kooperacyjnych. Turbulentne otoczenie
może wpłynąć na zmianę nasilenia relacji, które mogą stać się prokooperacyjne,
stabilne lub prokonkurencyjne, w zależności od dominacji kooperacji lub konkurencji [Bengtsson, Kock 2000, s. 415-416]. Jednostki dążą do zachowania równowagi w zawieranych związkach, jednak zmieniające się warunki otoczenia decydują
o presji realizacji wspólnych lub indywidualnych celów podmiotów.
Współpraca konkurencyjna charakteryzuje się także długotrwałością relacji między stronami dzięki zawieraniu umów długoterminowych i/lub dużej liczby porozumień. O stabilności zawartych związków decyduje ich długotrwałość, ze względu na
występowanie przeciwstawnych działań strategicznych, jakimi są rywalizacja oraz
współdziałanie [Cygler 2009, s. 22]. Pojedyncze krótkoterminowe umowy nie gwarantują równowagi, do której powinno się dążyć przy tego typu relacjach.
Relacje koopetycyjne mają formalny lub nieformalny charakter. Możliwość zawierania nieformalnych związków można odnaleźć chociażby w definicji koopetycji
sformułowanej przez Y. Luo: „Koopetycja jest to luźno powiązany system, w którym agenci utrzymują pewną współzależność bez utraty ich odrębności organizacyjnej” [Stein 2010, s. 260]. Formalny charakter powinien być jednak zachowany przy
zawieraniu stosunków kooperacyjnych ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia, jakim jest nieplanowane i niekontrolowane ujawnienie kluczowych kompetencji partnerowi [Chwistecka-Dudek, Sroka 2000, s. 50].
Otwarty charakter współdziałania i rywalizacji stanowi kolejna cechę analizowanych relacji. Nie ma ograniczeń co do liczby zaangażowanych stron, zakresu obszaru geograficznego oraz wyboru formy działania [Cygler 2009, s. 19-22].
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Charakterystyczny element koopetycji stanowią także korzyści (wartość dodana) dla wszystkich stron biorących udział w przedsięwzięciu [Rogalski 2011, s. 17].
Jest to niezbędna składowa zawieranych porozumień, gdyż jej brak może spowodować wycofanie się stron z podjętych działań ze względu na ich nieskuteczność.

5. Przykład występowania koopetycji
w publicznych jednostkach szkolnictwa wyższego
Koopetycja stanowiła przedmiot zainteresowania naukowców głównie w zakresie
jej występowania w relacji między przedsiębiorstwami w danych sektorach gospodarczych. Pomimo iż uczelnie publiczne nie są przedsiębiorstwami, mają one jednak
charakter biznesowy ze względu na specyfikę swojej działalności. Warunki otoczenia, w którym funkcjonują jednostki szkolnictwa wyższego, powodują, iż przejmują
one i zaczynają realizować przedsięwzięcia charakterystyczne dla jednostek gospodarczych. Jednym z takich działań jest realizowanie przedsięwzięć koopetycyjnych
między uczelniami publicznymi.
Na potrzeby artykułu została przeanalizowana relacja między Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. Jednostki te funkcjonują na terenie województwa dolnośląskiego w odległości 60 km. Oferta edukacyjna tych podmiotów jest skierowana do
tej samej grupy docelowej potencjalnych studentów. Uczelnie te konkurują ze sobą
nie tylko ze względu na sam fakt proponowania studiów wyższych, ale również
z uwagi na oferowanie takich samych kierunków kształcenia (ekonomia i pedagogika). Rywalizacja między tymi uczelniami odbywa się również na płaszczyźnie kadry naukowo-dydaktycznej. Wielu pracowników tych ośrodków jest również zatrudnionych (na pierwszych etatach) w większych ośrodkach akademickich, takich jak
Wrocław, Poznań lub Kraków. Podmioty konkurują o pracowników, którzy pracowaliby tylko w tej jednostce i których praca podnosiłaby potencjał naukowy uczelni,
oraz o tych z innych uczelni, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe.
Konkurowanie między PWSZ w Głogowie i PWSZ w Legnicy samo w sobie nie
jest niczym szczególnym. Podobne relacje łączą te podmioty z innymi ośrodkami.
Pewną nowością w stosunkach międzyuczelnianych jest jednoczesne występowanie
kooperacji i konkurencji. Od 2010 roku w obu jednostkach jest realizowany wspólny projekt „Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami”. Jest to przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 priorytetu IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka, działanie 4.1 Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie
4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Wspólna realizacja projektu
stanowi przejaw kooperacji dwóch organizacji [2].
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W ramach projektu w obu jednostkach są prowadzone zajęcia wyrównawcze
z matematyki, fizyki oraz zajęcia fakultatywne (przygotowujące do pisania prac
dyplomowych, opracowania dokumentów aplikacyjnych, uczące umiejętności autoprezentacji, psychologii zachowań, sztuki negocjacji i erystyki oraz podstaw zachowania się w różnych sytuacjach życiowych), organizowane są staże pracy, doradztwo zawodowe. Następuje również przygotowanie oferty edukacyjnej skierowanej
do studentów niepełnosprawnych przez organizację warsztatów, ułatwienie kontaktu
z pracodawcami, zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Celami działań podjętych przez uczelnie są między innymi:
• podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych studentów adekwatnie
do wymagań i nowych trendów na rynku pracy,
• zmniejszenie odsetka osób rezygnujących z kontynuowania nauki na poziomie
szkolnictwa wyższego – szczególnie deficytu absolwentów kierunków technicznych,
• wyrównanie szans osób pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do
edukacji,
• możliwość pełnego korzystania z oferty edukacyjnej przez osoby niepełnosprawne,
• kreowanie postaw charakteryzujących się samodzielnością w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia,
• integracja środowiska lokalnego [3].
Jednocześnie indywidualnymi celami uczelni mogą być: podniesienie atrakcyjności warunków studiowania, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku i wymagań studentów, zdobycie środków na umożliwienie w pełni korzystania
z oferty studiów studentom niepełnosprawnym, nawiązanie współpracy z jednostkami gospodarczymi.
Tabela 2. Cechy koopetycji charakteryzujące relacje łączące Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie
jako przykład koopetycji występującej w publicznych jednostkach szkolnictwa wyższego
Cecha koopetycji

Występowanie danej cechy w relacjach łączących
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy
oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie

1

2

Jednoczesność występowania W tym samym czasie odbywa się kooperacja, w ramach wspólnie
konkurencji i kooperacji
realizowanego projektu, oraz konkurowanie o świadczenie usług
edukacyjnych tym samym odbiorcom, na obszarze województwa
dolnośląskiego.
Rozdzielność obszarów
rywalizacji i sfer
współdziałania

PN 289_Nowak, Nieplowicz_Systemy.indb 30

Kooperacja odbywa się na płaszczyźnie wspólnie realizowanego
projektu. Konkurencja między jednostkami występuje ze względu
na świadczenie tego samego rodzaju usług oferowanych tym samym
odbiorcom oraz prowadzenie działalności na tym samym obszarze
geograficznym.
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Współzależność stron
zawartego układu

Współzależność stron polega na wspólnej realizacji projektu,
który indywidualnie nie mógłby być realizowany. W przypadku
projektów realizowanych ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki angażowanie większej liczby
podmiotów i ich współpraca pozwalają na uzyskanie większej ilości
środków i pełną realizację zakładanych celów.

Dynamizm w kształtowaniu
się strumieni relacji

Dynamizm relacji postrzegany jest głównie w nasilającej się lub
słabnącej walce konkurencyjnej między podmiotami. Współpraca
jest w tym przypadku constans do momentu zakończenia realizacji
projektu lub rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia.

Długotrwałość relacji

Kooperacja jest przewidziana co najmniej na okres realizacji
wspólnego projektu od 17 maja 2010 roku do 30 września 2014
roku. Konkurowanie między jednostkami ma charakter ciągły i stały
od 2004 roku.

Formalny i nieformalny
charakter powiązań

Powiązania konkurencyjne mają charakter nieformalny, natomiast
powiązania kooperacyjne sformalizowane są w ramach umowy
nr UDA-POKL.04.01.01-00-303/09-01, czyli w ramach
realizowanego wspólnie projektu.

Otwarty charakter
współdziałania i rywalizacji

W ramach realizowanego projektu liczba partnerów jest już
określona i nie może ulec zmianie. Możliwe jest jednak zawieranie
innych porozumień z podmiotami bez żadnych ograniczeń
podmiotowych, geograficznych czy dotyczących form działania.

Korzyści (wartość dodana)
dla wszystkich stron

Korzyści wynikające z realizowanych działań występują
w obu jednostkach, a nawet w przypadku trzeciej strony, którą
stanowią odbiorcy. Jednostki zyskują poszerzenie swojej oferty
dydaktycznej, możliwość oferowania studentom dodatkowych
form aktywności (w postaci staży, kursów fakultatywnych itp.),
dodatkowe środki na dostosowanie swojej oferty do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Podsumowując: strony zyskują zwiększenie
swojej konkurencyjności względem konkurentów.

Źródło: opracowanie własne.

Relacje łączące PWSZ w Legnicy oraz PWSZ w Głogowie charakteryzują się
cechami odpowiadającymi cechom koopetycji. Poszczególne cechy relacji tych
dwóch uczelni określone zostały w tabeli 2. Po przeanalizowaniu relacji tych dwóch
dolnośląskich uczelni można stwierdzić, iż istnieją jednocześnie występujące związki kooperacji i konkurencji między publicznymi jednostkami szkolnictwa wyższego.

6. Podsumowanie
Funkcjonowanie jednostek szkolnictwa wyższego w szczególnie turbulentnym otoczeniu może prowadzić do zachowań tych podmiotów w sposób podobny do przedsiębiorstw. Uczelnie są organizacjami non profit, które muszą szybko reagować na
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zmienne warunki, w których przyszło im działać. Koopetycja zachodząca z udziałem uczelni akademickich i zawodowych jest swojego rodzaju odpowiedzią i próbą
dostosowania do wymagań powstających na rynku edukacyjnym. Identyfikacja cech
działań koopetycyjnych w jednostkach szkolnictwa wyższego może przybliżyć charakter tego zjawiska. Z pewnością cechy te mogą się różnie kształtować w zależności od specyfiki stron zawieranego układu oraz zakładanych celów.
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COOPETITION OF PUBLIC HIGHER EDUCATION
Summary: This paper presents reflections on the public activities coopetition in the institutions of higher education. The paper presents the specificity of public higher education,
discusses the essence of coopetition as a combination of cooperation and competition and
identifies characteristics of coopetition that prove the separation of this type of relationship.
The article also shows an example of coopetitive relations joining public higher education.
Keywords: coopetition, institutions of higher education, cooperation, competition.

PN 289_Nowak, Nieplowicz_Systemy.indb 33

2014-01-08 21:03:07

