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Dzia alno  Uniwersytetów Dzieci cych w Polsce

ukasz Brzezicki*

W artykule na podstawie w asnych bada  scharakteryzowano dzia alno  Uniwersytetów Dzie-
ci cych (UD) w Polsce w roku akademickim 2018/2019 przez pryzmat kwestii dotycz cych 
wymiaru personalnego i finansowego, a tak e oferty programowej skierowanej do s uchaczy. 
W badaniu bra o udzia  45 jednostek. Wyniki bada  wskazuj , e wi kszo  jednostek funk-
cjonuje w ramach szkolnictwa wy szego. Dominuj c  grup  prowadz cych zaj cia stanowili 
nauczyciele akademiccy, a najpopularniejsz  form  zaj  by y wyk ady, warsztaty, a tak e 
pokazy i prezentacje multimedialne. Tematyka prowadzonych zaj  dotyczy a zagadnie  
z biologii (71%), nast pnie kultury, sztuki, muzyki i plastyki (64%), a tak e fizyki i astronomii 
(58%) oraz informatyki (58%). Dzia alno  Uniwersytetów Dzieci cych by a finansowana 
g ównie z op at pobieranych od rodziców (47%), dotacji ze rodków samorz dowych (36%), 
a tak e rodków przekazanych od podmiotów, które prowadzi y UD (33%).

S owa kluczowe: edukacja pozaformalna, nauka dla dzieci, szkolnictwo wy sze, uniwer-
sytety dzieci ce.
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Activities of Children’s Universities in Poland

The article, on the basis of own research, describes the activities of Children’s Universities 
(UD) in Poland in the academic year 2018/2019 through the prism of issues concerning the 
personal and financial dimension, as well as the program offer addressed to the students. The 
survey involved 45 units. The results of the research indicate that the majority of units operate 
within the framework of higher education institution. The dominant group of lecturers were 
academic teachers, and the most popular form of classes were lectures, workshops, as well 
as demonstrations and multimedia presentations. The subject matter of the classes was biol-
ogy (71%), followed by culture, art, music and art (64%), as well as physics and astronomy 
(58%) and computer science (58%). The activities of Children’s Universities were financed 
mainly from fees charged to parents (47%), subsidies from local government funds (36%), as 
well as funds transferred from the entities that ran the Children’s Universities (33%).
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1. Wprowadzenie
W Polsce coraz wyra niej mo na zauwa-

y  mechanizmy i inicjatywy skutkuj ce 
wdra aniem idei gospodarki opartej na 
wiedzy (GOW), cho  jest jeszcze wiele 
do zrobienia, aby w pe ni j  urzeczywist-
ni  (Skrzypek, 2011). W ramach dzia a  
administracji publicznej s  podejmowanie 
ró ne inicjatywy, maj ce na celu podnosze-
nia jako ci edukacji oraz wspierania m o-
dych utalentowanych ludzi (np. „Miejsce 
Odkrywania Talentów”), a tak e tworzenia 
oraz rozwijania dla ró nych podmiotów 
systemu grantowego na dzia alno  zwi -
zan  z edukacj  nieformaln  i potrzebami 
poznawczymi ró nych grup wiekowych, 
w tym dzieci i m odzie y (MNiSW, 2018). 
Aktywno  dzieci i m odzie y mo e by  roz-
patrywana m.in. przez pryzmat ich uczest-
nictwa w zaj ciach prowadzonych przez 
Uniwersytety Dzieci ce. Misj  Uniwersy-
tetów Dzieci cych jest przede wszystkim 
rozwijanie w dzieciach naturalnej ciekawo-
ci otaczaj cego ich wiata oraz zaintereso-

wanie nauk . Dzia alno  UD wpisuje si  
w rozwijan  w Unii Europejskiej koncepcj  
uczenia si  przez ca e ycie (lifelong lear-
ning), która odnosi si  do wszelkich dzia a  
zwi zanych z uczeniem si  przez ca e ycie, 
zmierzaj cych do poprawy poziomu wie-
dzy, umiej tno ci i kompetencji w perspek-
tywie osobistej, obywatelskiej, spo ecznej 
lub zwi zanej z zatrudnieniem (Maniak, 
2015). Idea lifelong learning odnosi si  do 
osób w ka dym wieku, gdy  obejmuje ona 
etapy uczenia si  od wczesnego dzieci stwa 
przez okres edukacji szkolnej i czas aktyw-
no ci zawodowej a  do wieku senioralnego 
(Maniak, 2015). W polskich realiach istotn  
rol  lifelong learning odgrywaj  zarówno 
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), jak 
i Uniwersytety Dzieci ce. O ile Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku s  cyklicznie badane 
w szerokim zakresie przez GUS (2019), 
o tyle tematyka Uniwersytetów Dzieci -
cych nie jest praktycznie podejmowana, 
z nielicznymi wyj tkami w ograniczonym 
aspekcie (m.in. Zió kowski, 2016; Ró ow-
ska, 2016a; Wileczek, Lewicka-Kalka 
i Zió kowski, 2017;), co zostanie przedsta-
wione w dalszej cz ci artyku u. W zwi zku 
z powy szym zasadne jest przeprowadzenie 
badania odno nie do dzia alno ci Uniwer-
sytetów Dzieci cych w aspektach, w któ-
rych nie by y one dotychczas analizowane. 
Celem podejmowanych bada  by a próba 

zdiagnozowania organizacji i dzia alno-
ci jednostek UD g ównie przez pryzmat 

kwestii dotycz cych wymiaru personalnego 
i finansowego, a tak e oferty programowej 
skierowanej do s uchaczy.

2. Uniwersytety Dzieci ce na wiecie

W literaturze (Zió kowski, 2016) wska-
zuje si , e pierwszy Uniwersytet Dzie-
ci cy powsta  w 2002 roku na Uniwersy-
tecie w Tybindze, pod nazw  Kinder-Uni. 
Odniós  on sukces i nast pnie jego idea 
by a realizowana na kolejnych niemieckich 
uczelniach. Nast pnie koncepcja Uniwer-
sytetów Dzieci cych zosta a zaadaptowana 
przez wiele krajów Europy, a nawet wiata 
(Kozubska i Zió kowski, 2014).

Liczba UD bardzo szybko wzrasta, 
czego naturaln  konsekwencj  by o powo-
anie w 2008 roku europejskiej sieci uni-

wersytetów dla dzieci – European Chil-
dren’s University Network (ECUC.NET). 
By o to pó formalne zrzeszenie europej-
skich Uniwersytetów Dzieci cych, które 
dzia a o dzi ki wsparciu Komisji Europej-
skiej, w ramach VII programu ramowego 
– „Nauka w spo ecze stwie” (Ró owska, 
2016b). Po wyga ni ciu okresu finansowa-
nia z UE, w 2010 roku, rozpocz to dzia a-
nia maj ce na celu powo anie formalnego 
stowarzyszenia jako organizacji cz onkow-
skiej non profit. W 2011 roku w Krakowie 
odby o si  spotkanie, na którym podpisano 
dokumenty za o ycielskie stowarzyszenia 
EUCU.NET (Ró owska, 2016b), które od 
tego czasu funkcjonuje jako samofinansu-
j ce si  stowarzyszenie. Pocz tkowo celem 
stowarzyszenia by o umo liwienie komu-
nikacji mi dzy do wiadczonymi organiza-
torami, aby dalej rozwija  programy, ale 
tak e aby zach ci  nowicjuszy do rozpo-
cz cia w asnych inicjatyw UD. Obie per-
spektywy – ch  poprawy jako ci i pomys  
wspierania nowych placówek Uniwer-
sytetów Dzieci cych – stanowi y g ówne 
obszary dzia alno ci sieci ECUC.NET 
(2019a). Obecnie strategicznym celem 
ECUC.NET jest wspieranie ju  skonsoli-
dowanych Uniwersytetów Dzieci cych oraz 
promowanie idei równego dost pu i lep-
szych mo liwo ci edukacyjnych dla dzieci 
i m odzie y. Sie  ECUC.NET skupia si  na 
pog bianiu wspó pracy mi dzy pa stwami 
cz onkowskimi i promowaniu istniej cych 
praktyk nie tylko w Europie, lecz tak e na 
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poziomie mi dzynarodowym (ECUC.NET, 
2019a).

Krótka historia funkcjonowania idei 
Uniwersytetów Dzieci cych na wiecie to 
powód, dla którego rodowisko nie wypra-
cowa o dotychczas uniwersalnej definicji, 
te  ze wzgl du na ró norodno  form dzia-
ania. Dlatego trwa obecnie dyskusja, w jaki 

sposób mo na zdefiniowa  dzia alno  UD. 
Problem dotyczy równie  odró nienia dzia-
alno ci UD od innych form edukacyjnych 

dzieci i m odzie y, np. klubów dzieci cych, 
niestandardowych form kszta cenia, innych 
form dzia alno ci skierowanych do m odych 
ludzi, jak np. festiwale naukowe, spotkania 
otwarte. Wed ug ECUC.NET Uniwersytet 
Dzieci cy to m.in. zach canie dzieci do 
ciekawo ci i krytycznego my lenia, a tak e 
przekazywanie im idei uniwersytetów i ich 
roli w spo ecze stwie (ECUC.NET, 2019b).

Obecnie do europejskiej sieci ECUC.
NET nale y kilkadziesi t Uniwersytetów 
Dzieci cych z ca ego wiata. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczy , e nie ka dy Uniwersy-
tet Dzieci cy funkcjonuj cy w ró nych kra-
jach nale y do sieci. Dla przyk adu w Pol-
sce w 2016 roku funkcjonowa o ok. 200 
Uniwersytetów Dzieci cych (Ró owska, 
2016a; Wileczek, Lewickia-Kalka i Zió -
kowski, 2017), a do sieci nale y zaledwie 
pi  jednostek (ECUC.NET, 2019c). Warto 
równie  podkre li  polski wk ad w rozwój 
europejskiej sieci ECUC.NET, gdy  jednym 
z trzech nowych prezesów zosta a Jolanta 
Ró owska, prezes Zarz du Fundacji Ma o-
polski Uniwersytet Dla Dzieci.

Nale y równie  podkre li , e wraz 
z rozwojem idei UD na wiecie wzrasta 
liczba bada  po wi conych ich dzia alno-
ci. Na przyk ad MacBeath (2011) prze-

analizowa  w w skim zakresie sytuacje 
UD w Anglii, natomiast szersze badania 
przeprowadzone zosta y przez Funda-
cj  Edukacyjn  Endowment (Education 
Endowment Foundation, 2017). Harri-
son i Skujins (2016) wykorzystali m.in. 
informacje uzyskane z bada  ankieto-
wych, wywiadów pog bionych i danych 
zastanych do przebadania australijskich 
UD. Interesuj ce badanie przeprowadzili 
równie  Walan i Gericke (2019), którzy 
analizowali szwedzki UD w zakresie zain-
teresowania s uchaczy naukami cis ymi, 
technologi , in ynieri  i matematyk . 
Shelley, Ooi i Brown (2019) zrealizowali 
natomiast badanie porównawcze dotycz ce 
funkcjonowania UD w Malezji i Australii.

3. Uniwersytety Dzieci ce w Polsce
– przegl d literatury

Pierwszy w Polsce Uniwersytet Dzieci cy 
powsta  w 2007 roku w Krakowie z inicja-
tywy Fundacji PAIDEIA. Szybko zdoby  
du  popularno  wszystkich interesariu-
szy, w tym dzieci, rodziców oraz rodowiska 
akademickiego. Naturaln  konsekwencj  
jego sukcesu by o utworzenie podobnych 
placówek w Warszawie i Wroc awiu (Zió -
kowski, 2016). Pocz tkowo Uniwersytety 
Dzieci ce g ównie powstawa y i rozwija y 
si  w du ych miastach uniwersyteckich przy 
znanych uczelniach. Jednak po 2012 roku 
mo na zauwa y  znacz cy ich wzrost rów-
nie  w mniejszych miejscowo ciach, nieb -
d cych o rodkami akademickimi (Zió kow-
ski, 2016).

W Polsce Uniwersytety Dzieci ce 
funkcjonuj  poza formalnym systemem 
edukacyjnym, co rodzi wiele problemów 
badawczych w przeanalizowaniu skali tego 
fenomenu oraz scharakteryzowaniu ich 
dzia alno ci. Po pierwsze, nie ma ogól-
nej definicji tego rodzaju dzia alno ci, co 
powoduje, e nie do ko ca wiadomo, co 
jest takim uniwersytetem, a co nie jest. 
Nale y równie  zauwa y , e istniej  ró ne 
inne inicjatywny, które nie maj  w nazwie 
sformu owania „Uniwersytet Dzieci cy” 
lub jego synonimów, a ich rodzaj dzia al-
no ci na to wskazuje, e s  nimi. Po dru-
gie, nie ma obligatoryjnej i uniwersalnej 
nazwy dla tego typu przedsi wzi , gdy  
jak s usznie wskazuj  Wileczek, Lewicka-
Kalka i Zió kowski (2017, s. 353): „Nazwy 
w asne organizatorów studiów dla dzieci 
w Polsce mo na zakwalifikowa  do dwóch 
kategorii: uniwersalnej i sprofilowanej 
(przymiotnikowej). W pierwszej mie ci 
si  wi kszo  tego typu organizacji, które 
u ywaj  okre le : Uniwersytet Dzieci, 
Uniwersytet Dzieci cy, Uniwersytet dla 
Dzieci, Uniwersytet I Wieku, Akademia 
Dzieci/Dzieci ca, Akademia M odych 
Odkrywców/Naukowców; w drugiej nato-
miast przewa aj  okre lenia wskazu-
j ce na dominacj  tematyczn  wybranej 
dziedziny nauki: Dzieci ca Akademia 
Zdrowia, Akademia M odego In yniera, 
Politechnika Dzieci ca, Ekonomiczny 
Uniwersytet Dzieci cy, Dzieci cy Uniwer-
sytet Artystyczny, Dzieci cy Uniwersytet 
Humanistyczny, Dzieci cy Uniwersytet 
Technologiczny, Ma y Poliglota”. Po trze-
cie, jak wskazuje Ró owska (2016a), nie s  



8 Studia i Materia y 1/2020 (32)

prowadzone adne statystyki odno nie do 
Uniwersytetów Dzieci cych, a ich wzrost 
i liczb  mo na co najwy ej okre la  sza-
cunkowo. Na ten problem równie  zwró-
ci  uwag  Zió kowski (2016, s. 85), pisz c 
wprost, e „nie istnieje aden formalny ani 
nieformalny spis b d  rejestr dzia aj cych 
w Polsce Uniwersytetów Dzieci cych”. 
Wed ug Ró owskiej (2016a) do ko ca 2008 
roku powsta o ich zaledwie kilkana cie. 
W 2011 roku mo na by o oszacowa  ich 
liczb  na oko o 150 – w wi kszo ci przy-
padków w du ych/g ównych miastach Pol-
ski. Obecnie widoczny jest ich gwa towny 
rozwój na obszarze ca ego kraju, w czaj c 
w to ma e miejscowo ci. W maju 2015 roku 
liczb  projektów edukacyjnych pod nazw  
„Uniwersytet Dzieci cy” prawdopodobnie 
mo na by o oszacowa  na poziomie 200 
(Ró owska, 2016a). Z dokonanej przez 
Wileczek, Lewick -Kalk  i Zió kowskiego 
(2017) kwerendy internetowej wynika 
natomiast, e na dzie  14.11.2016, wed ug 
autorów, funkcjonowa y 204 Uniwersytety 
Dzieci ce, które by y prowadzone przez 
uczelnie wy sze lub innych organizatorów, 
jednak we wspó pracy z uczelniami i na ich 
terenie. Ponadto wspomnieni wy ej autorzy 
wskazuj , e jedyn  inicjatyw  maj c  na 
celu wymian  dobrych praktyk w ramach 
zaj  akademickich dla dzieci jest cyklicz-
nie organizowany Kongres Uniwersytetów 
Dzieci cych. Wydarzenie skierowane jest 
przede wszystkim do za o ycieli Uniwer-
sytetów Dzieci cych, funkcjonuj cych na 
terenie ca ej Polski. Z badania Wileczek, 
Lewickiej-Kalki i Zió kowskiego (2017) 
wynika równie , e wi kszo  Uniwersyte-
tów Dzieci cych w Polsce funkcjonuje przy 
uczelniach wy szych. Warto zaznaczy , e 
oprócz inicjatyw Uniwersytetów Dzieci -
cych uczelnie organizuj  wiele dodatko-
wych wydarze , s u cych popularyzowaniu 
nauki: festiwale nauki, pikniki tematyczne, 
konferencje dla dzieci, dni otwarte, dni 
nauki, dzie  dziecka, wizyty w placówkach 
edukacyjnych i inne (Wileczek, Lewicka-
Kalka i Zió kowski, 2017, s. 354). Domi-
nacja uczelni w zakresie ró nych form edu-
kacji dzieci cej wynika z faktu, e o pozycji 
konkurencyjnej danej uczelni w przysz o ci 
b d  wiadczy  przede wszystkim badania, 
innowacje oraz inwestycje w zasoby ludzkie 
(Burawski, 2013, s. 130). Nic wi c dziw-
nego, e równie  polskie uczelnie poszu-
kuj  takiej formy wspó pracy ze spo e-
cze stwem, która umo liwi im kierowanie 

oferty edukacyjnej, cho by po rednio, do 
mo liwie jak najszerszej grupy odbiorców.

Organizatorami Uniwersytetów Dzie-
ci cych nie s  wy cznie szko y wy sze, ale 
równie  inne zró nicowane organizacyjnie 
i prawnie jednostki, w tym m.in. organiza-
cje pozarz dowe, agencje rz dowe, insty-
tucje naukowe, instytucje kultury, a tak e 
organy administracyjne miast (Ró owska, 
2016a).

Uniwersytety Dzieci ce funkcjonuj  
w dwóch formu ach, tj. albo jako autorski 
projekt z w asnym programem edukacyj-
nym, albo jako jednostka nale ca do sieci 
wspó pracy, w której korzysta ze sprawdzo-
nych rozwi za  do wiadczonych organizacji 
i instytucji. Najwi ksz  sieci  Uniwersyte-
tów Dzieci cych w Polsce jest Uniwersy-
tet Dzieci cy UNIKIDS, maj cy placówki 
w blisko 30 miejscowo ciach (Wileczek, 
Lewicka-Kalka i Zió kowski, 2017, s. 356).

Zaj cia prowadzone przez Uniwersy-
tety Dzieci ce obejmuj  wyk ady, warsz-
taty, pokazy, zaj cia laboratoryjne, ale 
tak e zaj cia sportowe, wydarzenia arty-
styczne czy te  kulturalne, a nawet wyjazdy 
naukowe maj ce charakter obozów nauko-
wych (Ró owska, 2016a).

Samo badanie instytucjonalne Uniwersy-
tetów Dzieci cych nie wyczerpuje obszaru 
badawczego, gdy  w zakresie us ug edu-
kacyjnych równie wa na jest analiza ich 
jako ci. Przyk adem mo e by  analiza 
Marchewki i Nogaj (2013), które w celu 
uzyskania danych o wiedzy, umiej tno-
ci i postawach zwi zanych z ekonomi , 

finansami i przedsi biorczo ci  m odych 
osób przeprowadzi y badanie ankietowe 
dotycz ce wiadomo ci i dojrza o ci eko-
nomicznej dzieci oraz m odzie y uczest-
nicz cej w Ekonomicznym Uniwersytecie 
Dzieci cym (EUD) i Akademii M odego 
Ekonomisty (AME) we wszystkich o rod-
kach w Polsce. Podobne badanie, jednak 
na mniejsz  skal , zrealizowa a równie  
Skweres-Kuchta (2017), której g ównym 
celem badawczym by a ocena wiadomo-
ci i dojrza o ci ekonomicznej studentów 

EUD i AME w województwie zachodnio-
pomorskim. Interesuj ce badania przepro-
wadzi  zespó  w sk adzie: Krzeczkowska, 
Grygo-Szymanko, wit i W asiuk (2017), 
którzy dokonali ankietyzacji rodziców 
dzieci ucz szczaj cych na zaj cia w ramach 
Uniwersytetu Dzieci cego. Z przytoczo-
nego badania wynika, e wi kszo  rodzi-
ców zapisa a dzieci na zaj cia UD, gdy  
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ich pociechy interesuj  si  naturalnym 
wiatem, który to nauka odkrywa i poka-

zuje. Opiekunowie chc  równie , aby zaj -
cia UD wspiera y proces samouczenia si  
ich dzieci, a tak e rozwija y umiej tno ci 
wspó pracy w grupie.

Warto równie  przy analizowaniu proble-
matyki Uniwersytetów Dzieci cych w Polsce 
wspomnie  o innej interesuj cej inicjaty-
wie, a mianowicie o Uniwersytecie wed ug 
dzieci1. O ile w przypadku Uniwersytetów 
Dzieci cych to osoby doros e przygotowuj  
ofert  edukacyjn , a pó niej kszta c  dzieci 
i m odzie , o tyle w Uniwersytecie wed ug 
dzieci oferta dydaktyczna zosta a przygo-
towana dla dzieci i przez dzieci. W Uni-
wersytecie Dzieci „ALFA” (KPSW, 2019) 
„w adza rektorska i dzieka ska na Uniwer-
sytecie Dzieci »ALFA« jest w r kach dzieci. 
Nazwy dzia aj cych wydzia ów odpowiadaj  
ich zainteresowaniom, a realizowane pod-
czas zjazdów wyk ady i warsztaty dotycz  
tematów wskazanych przez najm odszych. 
Do prowadzenia zaj  m odzie  zaprasza 
swoich rówie ników, nauczycieli, wyk adow-
ców KPSW, a tak e rodziców. Nad stron  
merytoryczn  przygotowywanych zjazdów 
czuwa Wydzia  Pedagogiczny KPSW oraz 
nauczyciele NSP nr 1”.

W ostatnim czasie stworzono wiele 
programów grantowych (np. „Trzecia 
Misja Uczelni”, „Uniwersytet M odego 
Odkrywcy”) finansowanych ze rodków 
publicznych na utworzenie, poszerzenie 
oferty programowej Uniwersytetów Dzie-
ci cych funkcjonuj cych w Polsce. Z danych 
przedstawionych przez Narodowe Centrum 
Bada  i Rozwoju wynika, e ponad 200 
projektów uczelni z ca ej Polski uzyska o 
dofinansowanie w ramach konkursu „Trze-
cia Misja Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-
00-3MU/18). Celem konkursu by o opra-
cowanie i realizacja programów kszta cenia 
i dzia a  dydaktycznych, kursów czy szko-
le  we wspó pracy z podmiotami dzia a-
j cymi na rzecz edukacji, takimi jak np. 
jednostki samorz du terytorialnego czy 
organizacje pozarz dowe. Dzi ki niemu 
uczelnie mog y przygotowa  specjalne pro-
gramy kszta cenia, kursy i szkolenia skie-
rowane do odbiorców spoza rodowiska 
akademickiego (Trzecia Misja Uczelni…, 
2018). Celem programu „Uniwersytet M o-
dego Odkrywcy” by o natomiast stworzenie 
nowych inicjatyw oraz wsparcie ju  istnie-
j cych Uniwersytetów Dzieci cych. Oba 
programy skierowane by y tylko do UD 

dzia aj cych przy uczelniach wy szych lub 
w cis ej wspó pracy z uczelniami. UD dzia-
aj ce w miastach nieakademickich zosta y 

praktycznie wykluczone z tego programu. 
Cykliczne zaj cia edukacyjne mia y by  pro-
wadzone przez pracowników naukowych 
i specjalistów z okre lonego zakresu (Wile-
czek, Lewicka-Kalka i Zió kowski, 2017). 
W pierwszej edycji konkursu og oszonego 
w 2016 roku (Komunikat Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy szego z dnia 24 sierpnia 
2016 roku) wybrano 65 projektów, które 
otrzyma y dofinansowanie (MNiSW, 2016), 
a w drugiej edycji konkursu og oszonego 
w 2017 roku (POWR.03.01.00-IP.08-00-
UMO/17) 155 wniosków uzyska o ocen  
pozytywn  (NCBR, 2018).

Bez w tpienia Uniwersytety Dzieci ce 
s  zarówno szybko rozwijaj cym si  feno-
menem edukacyjnym ostatnich lat, jak 
i nowym zjawiskiem badawczym, w porów-
naniu do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
które funkcjonuj  w Polsce od ponad 40 lat. 
Wsparcie finansowe MNiSW na dzia al-
no  Uniwersytetów Dzieci cych korzyst-
nie wp ywa o na rozwój ju  istniej cych 
jednostek oraz by o zach t  do tworzenia 
nowych inicjatyw edukacyjnych dla dzieci 
i m odzie y. Nale y zatem przypuszcza , 
e obecny dynamiczny trend rozwoju Uni-

wersytetów Dzieci cych w Polsce, ale rów-
nie  na wiecie, utrzyma si  w przysz o ci. 
Ponadto nale y oczekiwa , e w przysz o ci 
rodowisko Uniwersytetów Dzieci cych 

b dzie bardziej skonsolidowane i sforma-
lizowane organizacyjnie, jak ma to obec-
nie miejsce w przypadku Uniwersytetów 
III Wieku.

4. Metodyka badawcza
W podejmowanych próbach kwantyfika-

cji dzia alno ci Uniwersytetów Dzieci cych 
w Polsce, przedstawionych w poprzedniej 
cz ci artyku u, autorzy opierali si  wy cz-
nie na kwerendzie internetowej stron 
Uniwersytetów Dzieci cych. W zwi zku 
z powy szym ich wyniki bada  ogranicza y 
si  jedynie do kilku aspektów, m.in.: okre-
lenia liczby Uniwersytetów Dzieci cych, 

wskazania form organizacyjno-prawnych 
podmiotów prowadz cych UD i rodzaju 
organizowanych zaj  dla s uchaczy. 
Dotychczas nie dokonano ankietyzacji 
Uniwersytetów Dzieci cych, przez co m.in. 
nie uzyskano informacji o finansowaniu ich 
dzia alno ci, liczbie i profilu osób prowa-
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dz cych zaj cia, a tak e osób odpowiedzial-
nych za sprawy administracyjne, obs ug , 
itd. Istnieje zatem ogromna luka badawcza 
w tym zakresie.

Wobec braku danych o powy szych 
aspektach funkcjonowania Uniwersytetów 
Dzieci cych w Polsce autor niniejszego 
artyku u zdecydowa  si  zrealizowa  projekt 
badawczy maj cy na celu wype nienie luki 
w wiedzy nt. organizacji dzia alno ci UD. 
W zwi zku z tym celem badania by a dia-
gnoza organizacji i dzia alno ci jednostek 
UD g ównie przez pryzmat kwestii dotycz -
cych wymiaru personalnego i finansowego, 
a tak e oferty programowej skierowanej do 
s uchaczy. Postawiono dwa pytania badaw-
cze. Po pierwsze: jakie zasoby osobowe 
i finansowe s  zaanga owane w jednost-
kach UD? Po drugie: jaka jest dominuj ca 
oferta programowa skierowana do s ucha-
czy UD? Projekt zak ada  przeprowadzenie 
ogólnokrajowego badania Uniwersytetów 
Dzieci cych w Polsce, wzorowanego na 
badaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
realizowanego od dwóch edycji przez GUS 
(2019), którego celem by o dostarczenie 
informacji o dzia alno ci UTW w Polsce, 
ich strukturze organizacyjnej, s uchaczach 
oraz ród ach finansowania.

Projekt badawczy podzielono na kilka 
wyst puj cych po sobie etapów, z któ-
rych ka dy mia  inny zakres i charakter. 
W pierwszym etapie stworzono baz  – list  
UD. W tym celu zebrano zestawienia UD 
opracowane przez poprzednich autorów 
zawarte w literaturze przedmiotu. Pobrano 
wyniki konkursów MNiSW oraz NCBR na 
utworzenie i dofinansowanie dzia alno ci 
UD. Za pomoc  wyszukiwarki Google 
przeszukano zasoby internetu, wpisuj c 
ró ne kombinacje s ów: uniwersytet, akade-
mia, dzieci cy, dzieci, malucha, odkrywcy, 
pierwszego wieku, I wieku, gimnazjalisty, 
itp. Po zebraniu znalezionych UD doko-
nano ich selekcji, usuwaj c powielaj ce si  
jednostki i otrzymano zestawienie 209 jed-
nostek. Mimo e nie ma uniwersalnej defi-
nicji Uniwersytetu Dzieci cego, o czym 
wspomniano wcze niej, nale y przyj , 
przynajmniej na potrzeby badania, kryteria 
w czenia lub wy czenia jednostek z bada-
nia. Kryteria musz  by  z jednej strony na 
tyle precyzyjne, aby odró ni  jednostki 
UD od innych przedsi wzi  skierowanych 
do dzieci i m odzie y, a z drugiej na tyle 
ogólne, aby uwzgl dni  bardzo zró nico-
wany charakter poszczególnych UD. Posta-

nowiono przyj , e UD jest jednostk , 
która ma okre lony program edukacyjny, 
który b dzie realizowany w cyklu semestral-
nym lub rocznym. Ucz szczanie dziecka na 
zaj cia UD jest natomiast poprzedzone z o-
eniem deklaracji przez rodzica lub opie-

kuna prawnego albo inn  form  rekrutacji, 
przewidzian  przez organ UD. Przyj cie 
takich kryteriów nawi zuje zarówno do 
postrzegania UD przez ECUC.NET, jak 
i tradycyjnego obrazu uniwersytetu czy 
– szerzej – uczelni wy szej. Ponadto powy -
sze kryteria umo liwiaj  zarówno prost  
weryfikacj , jak i bezstronne sklasyfikowa-
nie jednostek, co równie  przes dzi o o ich 
zastosowaniu, w przeciwie stwie do rozwa-
anych równie  przed badaniem kryteriów 

nastawionych na ocen  warto ciuj c  czy 
oceniaj c  stopie  realizacji przez UD ró -
nych celów edukacyjnych, m.in. rozwijania 
ciekawo ci i krytycznego my lenia czy te  
przekazywanie dzieciom idei uniwersyte-
tów i ich roli w spo ecze stwie. Z jednej 
strony kryteria oceniaj ce nie pozwala y 
jednoznacznie zdefiniowa  przynale no ci 
danej jednostki do grupy UD, a z drugiej 
strony ocena obarczona by aby zarówno 
du ym ryzykiem niekompletno ci pomiaru 
(np. nie wszystkie aspekty zosta y wzi te 
pod uwag ), jak i subiektywizmem (udzia  
realizacji danego celu edukacyjnego).

Jednostka UD, która opracowa a pro-
gram edukacyjny, opiera a go na przyj tym 
celu, który wyznacza kierunek i tok nauki 
w okre lonym cyklu kszta cenia. O przy-
j ciu dziecka na zaj cia UD decyduje sze-
roko poj ta rekrutacja, co oznacza, e nie 
maj  one charakteru otwartego jak pokazy 
naukowe, na które mo e przyj  ka dy bez 
rejestracji. W zwi zku z powy szym orga-
nizacja zaj  ma bardziej sformalizowany 
i zamkni ty charakter ni  inne aktywno ci 
skierowane do dzieci i m odzie y. Podobne 
zale no ci wyst puj  na studiach wy szych, 
na których okre lony jest odpowiedni 
program edukacyjny, maj cy za zadanie 
realizacj  wyznaczonego celu utworzenia 
danego kierunku studiów. O przyj ciu 
kandydata na studia decyduje natomiast 
rekrutacja. Po dokonaniu selekcji z wst p-
nej listy 209 jednostek wed ug powy szych 
kryteriów pozosta o 157 podmiotów.

W drugim etapie stworzono kwestio-
nariusz ankiety. Postanowiono w tym celu 
skorzysta  z formularza GUS dot. bada-
nia dzia alno ci Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Przyj to rok akademicki 2018/2019 
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za okres badawczy, a jedynie w kwestiach 
finansowych przyj to rok kalendarzowy, 
z uwagi na powszechny okres rozlicze  
finansowych. Zastosowano zatem kon-
wencj  badawcz , wykorzystywan  przez 
GUS do badania Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Opracowano wst pny formularz 
ankiety oraz konsultacyjnie przes ano go do 
kilku UD w celu sprawdzenia poprawno ci 
jego konstrukcji oraz zebrano m.in. infor-
macje dotycz ce problemów i propozycji 
zagadnie , jakie mo na zawrze  w ankiecie. 
Docelowy kwestionariusz ankiety (Aneks) 
poprawiono i umieszczono na specjalnie 
stworzonej na potrzeby projektu badaw-
czego stronie internetowej. W kwestiona-
riuszu ankiety zwrócono przede wszystkim 
uwag  na:
• osoby wykonuj ce prac  na rzecz 

Uniwersytetów Dzieci cych (kadr  
dydaktyczn  i administracyjn ),

• ofert  programow  Uniwersytetów 
Dzieci cych (w tym zakres i form  pro-
wadzonych zaj ),

• finansowanie dzia alno ci Uniwersytetów 
Dzieci cych.
Od 21 pa dziernika 2019 roku rozpo-

cz to docelowe badane empiryczne.
W kolejnym etapie rozpropagowano 

informacje o badaniu. W tym celu wys ano 
do ka dego UD z powy szego zestawie-
nia informacje o prowadzonym badaniu 
z pro b  o aktywne uczestnictwo i wype -
nienie kwestionariusza ankiety. Nast pnie 
przypominaj co kontaktowano si  telefo-
nicznie z jednostkami z pro b  o wype -
nienie kwestionariusza ankiety. Na bie co 
weryfikowano poprawno  przekazywa-
nych danych oraz wyja niano nie cis o ci 
z poszczególnymi UD. Badanie zako czono 
31 stycznia 2020 roku. Ostatnim etapem 
projektu by o opracowanie wyników bada-
nia.

5. Wyniki bada
Po zako czeniu badania z 157 UD wy -

czono zarówno jednostki, które zako czy y 
dzia alno , jak i podmioty, które nie pro-
wadzi y rekrutacji i zaj  w roku akademic-
kim 2018/2019. Ostatecznie 132 jednostki 
spe nia y kryteria badawcze. Kwestiona-
riusz ankiety z jednostek obj tych bada-
niem wype ni o 45 Uniwersytetów Dzieci -
cych (co stanowi 34% udzia u w badaniu), 
natomiast pozosta a cz  odmówi a 
udzia u w badaniu. Jednostki odmawia y 

udzia u w badaniu najcz ciej z kilku przy-
czyn, m.in. braku czasu lub osób do wyko-
nania dodatkowych obowi zków admini-
stracyjnych. Nast pnie podkre lano obawy 
o przekazane dane, które, nawet wyko-
rzystane do prezentacji zagregowanych 
wyników, mog  pos u y  do zach cenia 
innych podmiotów do tworzenia nowych 
jednostek UD i zwi kszenia konkurencji 
szczególnie w du ych aglomeracjach miej-
skich. Inne jednostki wskazywa y, e dane 
zawarte w kwestionariuszu ankiety stano-
wi  tajemnic  przedsi biorstwa. Sporadycz-
nie jednostki odmawia y bez podawania 
przyczyny. Warto w tym miejscu podkre li , 
e z uwagi na ma  stop  realizacji niniej-

sze badanie stanowi jedynie przyczynek 
zarówno do szerszej dyskusji o dzia alno ci 
UD w Polsce, jak i dalszych pog bionych 
bada  w przysz o ci. W zwi zku z powy -
szym nie mo na uogólnia  prezentowanych 
wyników badania na dzia alno  wszystkich 
jednostek UD w Polsce.

Uniwersytety Dzieci ce w przewa aj -
cej cz ci by y prowadzone przez szko y 
wy sze (29 jednostek), nast pnie fundacje 
(8 jednostek), domy, o rodki kultury (5 jed-
nostek), a tak e stowarzyszenia, biblioteki 
i inne jednostki powo ane przez urz dy 
gmin oraz miast (3 jednostki).

Spo ród 16 jednostek funkcjonuj cych 
poza struktur  szkó  wy szych a  11 z nich 
mia o podpisan  umow  o wspó pracy lub 
patronacie uczelni. Najcz ciej w ramach 
tej wspó pracy nast puje udost pnienie 
lokali, sal wyk adowych itp. (11 jedno-
stek), nast pnie wsparcie naukowe (dydak-
tyczne), tj. prowadzenie zaj  (8 jednostek), 
w dalszej kolejno ci udost pnienie sprz tu 
specjalistycznego (4 jednostki) i wsparcie 
organizacyjne (pomoc w obs udze admi-
nistracyjnej, ksi gowej, itp.) – 3 jednostki. 
Najmniejszy odsetek odpowiedzi dotyczy  
wsparcia finansowego (2 jednostki).

W wi kszo ci Uniwersytetów Dzieci -
cych prace administracyjne, organizacyjne 
itp. wykonywa y od 1 do 9 osób. W przy-
padku wi kszych jednostek dodatkowo 
anga owano osoby pomagaj ce prowadz -
cym zaj cia, wówczas odpowiadaj cych za 
organizacj  by o od 10 do 30 osób. W jed-
nostkach, w których do 10 osób wykony-
wano prace administracyjno-organizacyjne, 
wi kszo  stanowili pracownicy podmiotu 
prowadz cego UD. Natomiast w jednost-
kach, w których pracowa o powy ej 10 pra-
cowników zauwa ono zdecydowanie wi k-
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szy odsetek pozosta ych osób zwi zanych 
z obs ug  UD.

Struktur  prowadz cych zaj cia w bada-
nej grupie UD przedstawiono na rysunku 1. 
Najwi ksz  grup , bo a  44%, stanowi  

nauczyciele akademiccy. Warto zaznaczy , 
e w przypadku jednostek funkcjonuj cych 

w ramach struktury uczelni rednio 58% 
prowadz cych stanowi  nauczyciele akade-
miccy.

Rysunek 1. Prowadz cy zaj cia na Uniwersytetach Dzieci cych

Inni
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Lektorzy/nauczyciele języków obcych

Pracownicy podmiotu prowadzącego UD

Zawodowi instruktorzy, trenerzy

Studenci uczelni

Pasjonaci

Eksperci, specjaliści w danej dziedzinie nauki

Nauczyciele akademiccy
(bez lektorów/nauczycieli języków obcych)

ród o: opracowanie w asne.

Formy organizowanych w UD zaj  dla 
dzieci by y zró nicowane, jednak domi-
nowa y trzy rodzaje. W 43 jednostkach 
z 45 badanych prowadzono zaj cia w formie 
wyk adów, a w 40 realizowano je w formie 
warsztatów, a tak e pokazów i prezenta-
cji multimedialnych. Zaj cia laboratoryjne 
odbywa y si  w 27 placówkach. Zaj cia 
artystyczne prowadzi y 23 UD, 22 jednostki 
realizowa y zaj cia w plenerze, a 21 w for-
mie gier i zabaw. Mniejsz  popularno-
ci  cieszy y si  zaj cia zewn trzne (np. 

w muzeum, centrum nauki) (16) oraz inne 
formy (11). Niemal e w 25% jednostek 

prowadzono zaj cia w 4 ró nych formach, 
w 20% UD w 7 formach, w 16% placówek 
w 5 formach, a w 13% o rodków we wszyst-
kich formach.

Obszary tematyczne ró nych form 
prowadzonych zaj  przedstawiono na 
rysunku 2. Uniwersytety Dzieci ce w prze-
wa aj cej cz ci organizuj  zaj cia zwi -
zane z biologi , przyrod , paleontologi  
i geologi  (71%), a tak e kultur  i sztuk  
(64%). Z przeprowadzonych bada  wynika, 
e tylko dwie jednostki spo ród 45 bada-

nych organizowa y zaj cia dla dzieci 
w okresie wakacji.

Rysunek 2. Obszary tematyczne wyk adów, zaj , warsztatów, pokazów, zaj  laboratoryjnych i innych 

organizowane przez UD
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Z zestawienia róde  finansowania 
dzia alno ci Uniwersytetów Dzieci cych 
(rysunek 3) wynika, e dominuj  op aty 
pobierane od rodziców (47%), a nast pnie 

dotacje ze rodków samorz dowych (miast 
i gmin) – 36% oraz rodki przekazane od 
podmiotu, w ramach którego dzia a  UD 
(33%).

Rysunek 3. ród a finansowania dzia alno ci Uniwersytetów Dzieci cych

Inne
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ród o: opracowanie w asne.

rednia warto  rocznych wydatków 
poniesionych na dzia alno  UD wynosi a 
73 tys. z , a mediana 27 tys. z . Nale y jed-
nak zauwa y , e koszty by y bardzo zró ni-
cowane, zale nie od skali dzia alno ci i cha-
rakteru prowadzonych zaj . Dla przyk adu 
pierwszy kwartyl wyniós  13 tys. z , a trzeci 
kwartyl 100 tys. z . Je li placówki pobie-
ra y op aty od rodziców, wówczas rednia 
op ata rekrutacyjna wynosi a 43 z , czesne 
lub op ata podstawowa za wyk ady ogólne 
246 z , a op ata za zaj cia fakultatywne 
(dodatkowe) 65 z .

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonego badania mo na 

wysnu  nast puj ce wnioski. Wi kszo  
Uniwersytetów Dzieci cych funkcjonuje 
w ramach szkolnictwa wy szego. Jednostki 
UD dzia aj ce w ramach innych podmio-
tów (np. fundacji, stowarzysze , o rodków 
kultury) poza sektorem szkolnictwa wy -
szego w zdecydowanej wi kszo ci podpi-
sa y umow  o wspó pracy lub patronacie 
uczelni. Najcz stsz  form  umowy jest 
udost pnianie sal wyk adowych i wsparcie 
dydaktyczne. W mniejszych jednostkach 
UD prace administracyjne i organizacyjne 
by y przewa nie wykonywane przez pra-
cowników podmiotu prowadz cego UD. 

Dominuj c  grup  prowadz cych ró nego 
rodzaju zaj cia stanowi  nauczyciele akade-
miccy. Formy zaj  organizowanych przez 
UD by y zró nicowane, jednak najwi ksz  
popularno ci  cieszy y si  wyk ady, warsz-
taty, a tak e pokazy i prezentacje multi-
medialne. Tematyka prowadzonych zaj  
skupiona by a przede wszystkim na zagad-
nieniach z biologii, przyrody, paleontologii 
i geologii, nast pnie kultury i sztuki, w tym 
muzyki i plastyki, a tak e fizyce i astrono-
mii oraz informatyce. Trzema g ównymi 
ród ami finansowania dzia alno ci UD 

by y op aty pobierane od rodziców, dotacje 
ze rodków samorz dowych, a tak e rodki 
przekazane od podmiotu prowadz cego 
UD.

W niniejszej analizie dokonano rozpo-
znawczego badania UD, dlatego przysz e 
kierunki bada  powinny by  prowadzone 
wieloaspektowo. Po pierwsze, nale a o-
by porównawczo przebada  oba sektory 
(tj. UD i UTW), wskazuj c stopie  ich 
rozwoju, a tak e najlepsze praktyki UTW, 
które mo na wdro y  w jednostkach UD. 
Po drugie, warto zbada , jakie czynniki 
utrudniaj  dzia alno  UD, czego ocze-
kuj  one od instytucji publicznych, a tak e 
czy rodki pa stwowe przeznaczone na 
powstanie i rozwój UD przyczyniaj  si  
do ustabilizowania dzia alno ci sektora 
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UD. Z dokonanego przegl du literatury 
wynika, e wi kszo  autorów skupia a si  
na badaniu instytucjonalnym dzia alno ci 
Uniwersytetów Dzieci cych wy cznie na 
podstawie kwerendy internetowej stron, 
bez ankietyzacji jednostek UD, a tak e 
pomijaj c kwestie jako ci zaj  i analizy 
opinii rodziców, wp ywu uczestnictwa 
dziecka w zaj ciach UD na jego sukcesy 
szkolne i pozaszkolne. Jedynie w badaniu 
Marchewki i Nogaj (2013) oraz Skweres-
Kuchty (2017) zwrócono uwag  na kwestie 
badania wiedzy uczestników zaj  dla dzieci 
i m odzie y, które mo na zakwalifikowa  
do analizy jako ci wiadczonych us ug, 
natomiast w badaniu Krzeczkowskiej i in. 
(2017) skupiono si  na motywacji rodziców 
zapisuj cych dzieci na zaj cia na Uniwersy-
tecie Dzieci cym. W zwi zku z powy szym 
w przysz ych badaniach nale y w sposób 
kompleksowy zwróci  uwag  na te kwestie.

Przypisy
1 Wi cej o tym niecodziennym eksperymencie 

pedagogicznym mo na znale  w publikacji: 
Jaworska-Witkowska i Olejniczak (2013).
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Aneks

Badanie Uniwersytetów Dzieci cych (UD) w Polsce
za rok akademicki 2018/2019

Nazwa i adres Uniwersytetu Dzieci cego (UD)

Nazwa:

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowo

(e-mail kontaktowy w zakresie sporz dzonego sprawozdania – WYPE NIA  WIELKIMI LITERAMI)

(Telefon kontaktowy w zakresie sporz dzonego sprawozdania)

DZIA  I. DANE OGÓLNE

1.1  Czy Uniwersytet Dzieci cy (UD) prowadzi  zaj cia
w roku akademickim 2018/2019:

tak 1

nie ® koniec ankiety 2

1.2 Forma organizacyjno-prawna:
 Mo na zaznaczy  tylko jedn  odpowied .

stowarzyszenie 1 dom, o rodek kultury 6

fundacja 2 biblioteka 7

organizacja pozarz dowa (stowarzyszenie, 
fundacja), której g ówna forma 
dzia alno ci jest inna ni  UD

3 instytucja pomocy spo ecznej 8

uczelnia 4 inna jednostka powo ana
przez urz d gminy, miasta

9

centrum kszta cenia ustawicznego 5 inna forma 10
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1.3 Rok rozpocz cia dzia alno ci UD:
 (prowadzenia wyk adów/zaj  po raz pierwszy)

rok

1.4 UD prowadzi  dzia alno :
 Mo na zaznaczy  tylko jedn  odpowied .

sta , statutow , cykliczn 1

tymczasow  (np. w ramach projektu, grantu) 2

1.5 Podpisane porozumienie o wspó pracy lub patronacie z uczelni :
 (nie dotyczy UD dzia aj cego w uczelni – pyt. 1.2 odp. 4)

tak 1

nie ® pyt. 2.1 2

1.6 Zakres wspó pracy UD z uczelni :

wsparcie naukowe (dydaktyczne) 1

wsparcie organizacyjne (pomoc w obs udze administracyjnej, ksi gowej itp.) 2

wsparcie finansowe 3

udost pnienie lokali, sal wyk adowych itp. 4

udost pnienie sprz tu specjalistycznego (np. komputery) 5

DZIA  II. UCZESTNICY I OSOBY WYKONUJ CE PRAC
NA RZECZ UNIWERSYTETU DZIECI CEGO

2.1 Uczestnicy w roku akademickim:

ogó em

2.2 Osoby, które wykonywa y prace organizacyjne, administracyjne w UD

ogó em 1

w tym

pracownicy podmiotu prowadz cego UD

(np. stowarzyszenia, fundacji, biblioteki)
2

inni 3
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2.3 Osoby, które prowadzi y w UD zaj cia dla klas, grup

ogó em 1

w tym

lektorzy/nauczyciele j zyków obcych 2

nauczyciele akademiccy
(bez lektorów/nauczycieli j zyków obcych)

3

zawodowi instruktorzy, trenerzy 4

studenci uczelni 5

eksperci, specjali ci w danej dziedzinie nauki 6

pasjonaci 7

pracownicy podmiotu prowadz cego UD

(np. stowarzyszenia, fundacji, biblioteki)
8

inni 9

DZIA  III. OFERTA PROGRAMOWA UNIWERSYTETU DZIECI CEGO

3.1 Formy organizowanych w UD zaj  dla dzieci:
 Mo na zaznaczy  wiele odpowiedzi.

wyk ady 1 pokazy, prezentacje multimedialne 6

warsztaty (zaj cia manualne) 2 gry i zabawy 7

zaj cia artystyczne 3 zaj cia w plenerze 8

kursy (j zykowe, komputerowe) 4 zaj cia zewn trzne
(np. w muzeum, centrum nauki)

9

zaj cia laboratoryjne 5 inne 10

3.2 Obszary tematyczne wyk adów, zaj , warsztatów, pokazów, zaj  laboratoryjnych
 i innych organizowane przez UD

Obszary tematyczne Liczba zaj
ogó em

Liczba godzin
ogó em

ekonomia, finanse i zarz dzanie 1

j zyk polski i j zyk obcy nowo ytny 2

kultura i sztuka (np. muzyka, plastyka) 3



19Wydzia  Zarz dzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2020.32.1

historia i archeologia, 4

wiedza o spo ecze stwie, filozofia 5

biologia, przyroda, paleontologia, geologia 6

geografia i turystyka 7

chemia 8

fizyka i astronomia 9

matematyka 10

informatyka 11

technika 12

inne 13

3.3 Czy UD organizowa  zaj cia dla dzieci w okresie wakacji:
tak 1

nie 2

DZIA  IV. FINANSOWANIE DZIA ALNO CI UD

4.1 ród a finansowania dzia alno ci w 2019 roku:
 Mo na zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied .

rodki przekazane od podmiotu,
w ramach którego dzia a  UD

1 darowizny od instytucji i firm 7

op aty pobierane od rodziców lub 
opiekunów prawnych
(op ata rekrutacyjna, czesne,
op aty za zaj cia)

2

dotacje od krajowych organizacji 
pozarz dowych, np. fundacji
(innej ni  w ramach którego
dzia a  UD)

8

dochody z 1% podatku PIT 3 dotacje z innych róde 9

dotacje ze róde  publicznych
– rz dowych

4 darowizny od osób fizycznych 10

dotacje ze rodków Unii Europejskiej 5 inne 11

dotacje ze rodków samorz dowych 
(miasta, gminy, powiatu)

6
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4.2 Kwota wydatków brutto na dzia alno  UD w 2018 roku: z

4.3 Czy UD pobiera  op aty za udzia  dzieci w zaj ciach UD
 w roku akademickim:

tak 1

nie ® koniec ankiety 2

4.4 Op aty pobierane za udzia  dzieci w zaj ciach UD w roku akademickim:

Wyszczególnienie

rednia kwota pobrana
od jednego rodzica

lub opiekuna prawnego dziecka
w ci gu roku (w z )

op ata rekrutacyjna (wpisowe) 1

czesne lub op ata podstawowa za wyk ady ogólne 
oraz zaj cia programowe

2

op ata za zaj cia fakultatywne (dodatkowe) 3

cz ciowe odp atno ci zwi zane z wyj ciami 
grupowymi, np. do muzeum, wycieczkami itp.

4


