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Najlepszą metodą przewidywania 
przyszłości jest jej

tw   rzenie 
Na pytania o pracę nad Strategią rozwoju Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu odpowiadają Mariusz Lorenc – eks-
pert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ds. strategicz-
nych i kultury organizacyjnej oraz Piotr Pokorny – dyrektor 
generalny Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i ekspert 
ds. prawnych i strategicznych

↓ Głosem eksperta



WIEŚCI AKADEMICKIE 33

Może zacznijmy od trywialnego pyta-
nia: po co uczelni strategia?
Cytując klasyka wiedzy o  zarzą-

dzaniu: „Najlepszą metodą przewidy-
wania przyszłości jest jej tworzenie” 
(Peter F. Drucker). Strategia jest więc 
przede wszystkim sposobem określa-
nia przyszłości przez uczelnię jako in-
stytucję i wspólnotę. W naszej pracy 
zawsze zaczynamy od potwierdzenia 
rozumienia misji oraz kluczowych 
wartości danego uniwersytetu – to 
one stanowią pewien kręgosłup, wo-
kół którego ludzie się jednoczą i któ-
ry niezauważalnie, ale bardzo silnie 
wpływa na sposób funkcjonowania 
organizacji. Następnie przyjmujemy 
określoną perspektywę czasową (np. 
2025 lub 2030) i staramy się opisać, jak 
wtedy wygląda uczelnia, jak funkcjo-
nuje w wersji optymalnej, nawet nie-
co wyidealizowanej. Taki „reportaż 
z przyszłości” akcentujący elementy, 
które chcemy dopiero stworzyć lub 
wdrożyć – uzupełniony o  aktualne 
osiągnięcia, które pragniemy utrwa-
lić – nazywamy wizją rozwoju.

Dopiero wokół wizji można uspój-
nić działania całej wspólnoty uniwer-
sytetu. W ten sposób ujawnia się druga 
kluczowa funkcja strategii – integru-
jąca. W tym procesie uczestniczą nie 
tylko władze uczelni, lecz także szero-
ka reprezentacja wszystkich grup in-
teresariuszy. Choć powszechna zgoda 
byłaby najprostsza, to jednak natural-
ne jest, że poszczególne osoby mniej 
lub bardziej identyfikują się z różny-
mi elementami wizji. Zazwyczaj uda-
je nam się jednak wypracować kształt 
porozumienia. Ponieważ strategia to 
w swej istocie sztuka wyboru, osta-
tecznie decydują liderzy uniwersyte-
tu, którzy biorą odpowiedzialność za 
obrany kierunek jego rozwoju, a póź-
niej są z tego rozliczani. Ważne jest, 
żeby z całego wachlarza możliwości 
wybrać cele kluczowe – w założeniu 
pozwalające jak najdokładniej od-
wzorować przyjętą wizję – i koncen-
trować się na ich konsekwentnej re-
alizacji. Strategia służy właśnie tak ro-
zumianej priorytetyzacji.

Od tego momentu myślenie strate-
giczne skupia się na odpowiedzi na py-
tania o sposób realizacji przyjętej wi-
zji, o to, jakie muszą być główne kroki, 
a także jakie cele składowe oraz dzia-
łania są konieczne i wystarczające.

Na zadane na wstępie pytanie „po 
co uczelni strategia?” warto odpowie-

dzieć, biorąc pod uwagę konsekwen-
cje braku strategii. Mówiąc krótko – 
jeśli uniwersytet nie projektuje swo-
jej przyszłości, z pewnością zrobią to 
inni, co może być dalece niesatysfak-
cjonujące! Jeśli instytucja tylko reagu-
je na zmiany otoczenia, jeśli działania 
nie są skoordynowane, to jej przyszły 
kształt będzie głównie wypadkową 
wektorów sił zewnętrznych. Ozna-
czałoby to również trudności z  za-
pewnieniem uczelni odpowiedniej 
pozycji wobec innych tego typu pod-
miotów. Chodzi nie tylko o  ewalu-
ację i konsekwencje Ustawy 2.0, lecz 
przede wszystkim o tendencje global-
ne. Mamy tu na myśli zarówno zdol-
ność konkurowania o  najbardziej 
utalentowanych ludzi, jak i zdolność 
uczestniczenia w wymagających part-
nerstwach, w kraju i za granicą.

Świat zmienia się błyskawicznie 
i  w  nieprzewidywalny sposób. Jak 
w takich warunkach skutecznie pla-
nować przyszłość? Czy tworzenie 
długoletnich planów nie jest przeżyt-
kiem, jeśli i tak trzeba będzie je zmie-
niać? Może szkoda energii na tak da-
lekosiężne planowanie?
Rzeczywiście, tradycyjnie rozu-

miane wieloletnie planowanie i sztyw-
na realizacja zapisów są całkowicie 
nieadekwatne do doświadczeń współ-
czesności. Mieliśmy tego świadomość 
na długo przed pandemią. Od ponad 
dekady zauważamy bowiem, że nasz 
świat stał się środowiskiem zmian 
szybkich, nieliniowych, o dużej skali, 
gdzie wyzwania są skomplikowane, 
wieloczynnikowe, gdzie panuje wie-
loznaczność i  przeładowanie infor-
macją, a w efekcie trudno o komplet-
ne i pewne przesłanki decyzyjne.

Jak zatem przygotować liderów 
akademickich do kierowania uni-
wersytetem w takiej rzeczywistości? 
Przede wszystkim rekomendujemy 
przeniesienie nacisku z „nieomylno-
ści” samego dokumentu Strategii, za-
wierającego ścisły plan na uzyskanie 
przez uczelnię kompetencji prowa-
dzenia stałego procesu strategiczne-
go. Wprowadzamy w ten sposób kil-
ka elementów, które stanowią anti-

dotum na wspomnianą 
nieprzewidywalność.

Po pierwsze, war-
to podkreślić, że w tych 
zmiennych warunkach 

znaczenie posiadania takiej współ-
dzielonej w  ramach wspólnoty wi-
zji, a także wartości i podstawowych 
priorytetów jako podstawy orienta-
cji i ukierunkowania działań nie tylko 
nie zmalało, ale nawet wzrosło! W jed-
nej z metodyk zarządzania przywołu-
je się tutaj metaforę „gwiazdy polarnej” 
jako stałego punktu odniesienia.

Następnie główna potrzeba zacho-
wania elastyczności pojawia się na 
poziomie operacyjnym, gdzie w  od-
powiedzi na zmienność konieczne 
jest zaprojektowanie sposobu mo-
nitorowania realizacji ce-
lów w  krótkich cyklach, 
adekwatnych do szybkich 
zmian otoczenia. Uzupeł-
nieniem strategii według 
naszych rekomendacji 
są takie plany wdrożenia, 
gdzie możemy mówić o za-
rządzaniu ryzykiem w per-
spektywie miesięcznej czy 
nawet dwutygodniowej.

Sugerujemy też, by oso-
by i jednostki organizacyj-
ne bezpośrednio zaangażo-
wane we wdrożenie miały 
znaczną swobodę dobo-
ru i bieżącej korekty działań. Integru-
jemy w ten sposób wiedzę i dorobek 
praktyk organizacyjnych ostatnich 
lat, takich jak nowe formy autonomii 
i samoorganizacji zespołów, metody-
ki „zwinne” itp. z wymogami dużej in-
stytucji realizującej misję publiczną. 
W polskich uczelniach podejście to, 
oparte na otwartej kulturze organiza-
cyjnej, wielokierunkowej komunika-
cji oraz budowaniu zaufania, jest jesz-
cze nowe. 

Po trzecie wreszcie, jeśli to opi-
sywane przed chwilą „przywództwo 
współdzielone” okazałoby się nie-
wystarczające wobec wydarzeń tak 
nieprzewidywalnych jak pandemia 
 COVID-19, przygotowaliśmy konkret-
ny tryb wprowadzania zmian w  sa-
mej strategii. Ten instrument ma jed-
nak zabezpieczenia dotyczące cza-
su i uprawnień decyzyjnych, aby nie 
mógł być nadużywany. Pozwoli to za-
chować kontrolę nad procesem i w ra-
zie potrzeby adaptować się do nieprze-
widywalnych zmian.

W zeszłym roku na UPP realizowano 
badania społeczne, w których wzię-
ła udział znaczna część społeczno-
ści akademickiej. Na podstawie tych 

tw   rzenie 
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badań powstał ponad 140-stronico-
wy raport stanu i  funkcjonowania 
Uniwersytetu. Jakie są najważniej-
sze wnioski wynikające z  tego do-
kumentu? Które obszary wymagają 
największej lub jak najszybszej zmia-
ny? I jakie są na to pomysły oraz re-
komendacje dotyczące koniecznych 
działań?
Badania dotyczyły przede wszyst-

kim organizacyjnej sfery funkcjono-

wania uniwersytetu. Dzięki dużemu 
zainteresowaniu i  wysokiej stopie 
zwrotu udało się wyciągnąć bardzo 
interesujące wnioski, które już od kil-
ku miesięcy służą władzom UPP we 
wprowadzaniu odpowiednich zmian. 
Warto podkreślić, że badania i anali-
zy potwierdziły, jak ogromnym poten-
cjałem może się pochwalić Wasz uni-
wersytet. Zaangażowanie wszystkich 
respondentów, w  tym wielokrotnie 

emocjonalne wypowiedzi pokazały, 
że ludziom zależy na swoim miejscu 
pracy lub studiowania. W  odpowie-
dziach pojawiło się mnóstwo warto-
ściowych postulatów, które znalazły 
odzwierciedlenie w rekomendacjach 
z raportu. Co budujące, dla większo-
ści (blisko 70%) studentów UPP był 
pierwszym wyborem w  trakcie re-
krutacji i – co ważniejsze – większość 
ponownie wybrałaby studia na Pań-

Prace nad nową Strategią roz-
woju Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu podjęte 
zostały jeszcze w  poprzed-

niej kadencji. Dotychczasowa stra-
tegia, opracowana w 2016 r., stała się 
nieaktualna ze względu na uwarunko-
wania związane z wprowadzeniem no-
wej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Duże zmiany w funkcjonowaniu Naszej Uczelni 
związane były z uchwaleniem zupełnie nowego Statu-
tu w 2019 r. i głębokimi zmianami struktury organiza-
cyjnej Uczelni wprowadzonymi w 2020 r.

Prace nad nową Strategią od początku prowadzono 
w dużym tempie, gdyż środki na jej przygotowanie po-
zyskano w ramach programu zintegrowanego finanso-
wanego z funduszy unijnych, które zostały wydatko-
wane na profesjonalne wsparcie doświadczonej jed-
nostki zewnętrznej – Instytutu Rozwoju Szkolnictwa 
Wyższego. W ramach projektu zlecono też gruntowną 
ocenę funkcjonowania Uczelni, bazującą na szerokich 
badaniach społecznych, które objęły wszystkie grupy 
naszej wspólnoty akademickiej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz podjęto 
już wiele istotnych dla Naszej Uczelni decyzji, m.in. 
o  całkowitym zreorganizowaniu obsługi prawnej 
przez wprowadzenie outsourcingu tych usług oraz 
wsparciu w realizacji projektów przez utworzenie de-
dykowanej tym działaniom jednostki (Dział Projek-
tów). Podjęto bezprecedensową dotychczas decyzję 
o obniżeniu narzutów uczelnianych na prowadzone 
tematy umowne z podmiotami zewnętrznymi. Wie-
le zmian dotyczyło funkcjonowania naszych zakła-
dów doświadczalnych, których osiągnięcia będą te-
raz w większym stopniu uwzględniane w zbliżającej 

się ewaluacji. Dokonano zmian 
personalnych i  obejmujących 
kluczowe stanowiska w admini-
stracji, w tym kanclerza i jednego 

z jego zastępców.
Doraźne decyzje były w moim 

przekonaniu bardzo potrzebne 
i wiele z nich być może już przyno-

si widoczne pozytywne efekty, a liczę, 
że wkrótce będą one jeszcze bardziej od-

czuwalne. Pomyślny rozwój tak dużej instytucji jak 
Nasz Uniwersytet, oprócz szybkiego i zdecydowane-
go rozwiązywania na bieżąco pojawiających się wy-
zwań, wymaga jednak przygotowania długotermi-
nowego programu rozwoju. Należy postawić sobie 
dalekosiężne cele i wypracować sposoby ich osiąga-
nia. Potrzebna jest powszechna dyskusja przy opra-
cowywaniu misji i wizji Naszej Alma Mater.

Prace przygotowawcze nad nową Strategią prowa-
dzone są inaczej niż dotychczas. Co prawda są w nie 
zaangażowani nauczyciele akademiccy, pracownicy 
administracji i studenci, ale i przedstawiciele współ-
pracujących z Uczelnią instytucji zewnętrznych. Decy-
dujący głos mają członkowie naszej wspólnoty, jednak 
tempo i metodyka prac organizowane są przez wspo-
mniany Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Chciałbym bardzo podziękować szerokiemu gronu 
naszej wspólnoty akademickiej za dotychczasowe za-
angażowanie w przygotowanie Strategii. Głęboka de-
bata jest bowiem podstawą wypracowania rozwiązań, 
które potem będą z przekonaniem realizowane przez 
naszych pracowników. Jest to podstawowy warunek, 
aby założone cele nie zostały zarzucone, a opracowana 
Strategia nie stała się kolejnym dokumentem, który po 
pewnym czasie będzie odstawiony na półkę.

REKTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO 
W POZNANIU, PROF. DR HAB.  

KRZYSZTOF SZOSZKIEWICZ – O STRATEGII
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stwa uczelni. To wyraz zaufa-
nia, który trzeba wykorzystać 
do dalszego doskonalenia, by 
przekonać pozostałe 30%! Jeśli 
chodzi o pracowników, oni rów-
nież doceniają stabilność uniwersyte-
tu oraz szczególną różnorodność obo-
wiązków. Dobrym prognostykiem jest 
też duża otwartość i entuzjazm wobec 
wprowadzania zmian na uczelni.

Odnosząc się do obszarów deficy-
towych, szczególnie zwróciliśmy uwa-
gę na ważny obszar komunikacji we-
wnętrznej. Członkowie wspólnoty 
uniwersytetu zdecydowanie podkreś-
lili, że potrzebne jest udrożnienie ko-
munikacji zarówno pionowej (między 
władzami a poszczególnymi jednost-
kami organizacyjnymi i osobami) oraz 

poziomej (między poszczególnymi 
jednostkami). W świecie, gdzie jeste-
śmy bombardowani setkami informa-
cji, zachowanie odpowiedniego i szyb-
kiego przepływu kluczowych infor-
macji jest niezbędne do prawidłowego 
działania i wzmacniania wspólnoto-
wych więzi na uczelni. Jednym z po-
mysłów na zmiany są częstsze spotka-
nia z władzami, podczas których moż-
liwa będzie bezpośrednia rozmowa 
i wzajemne przekazywanie szczegól-
nie ważnych informacji. Kolejno zare-
komendowaliśmy przemodelowanie 
systemu wewnętrznej komunikacji 
mailowej. Ważne będzie tu wprowa-
dzenie mechanizmów dokładnego 
filtrowania adresatów, co ograniczy 
przypadki wysyłania wiadomości do 
osób, których dana wiadomość nie 
dotyczy. Część informacji może też 
być agregowana w  okresowo wysy-
łany newsletter (np. kluczowe zmia-
ny przepisów, w tym wewnętrznych 
itp.), co ograniczy „ruch” w  skrzyn-
kach  mailowych. W szerszym wymia-
rze komunikacji zdecydowanie trzeba 
będzie zadbać także o spójną identy-
fikację wizualną i  stronę interneto-
wą UPP, która jako wizytówka musi 
być bardziej przejrzysta, a  co waż-

niejsze – kompletna i na bieżą-
co aktualizowana.

Kolejnym z elementów wy-
magających poprawy organiza-
cyjnej jest proceduralna sfera 

działania administracji uniwersytec-
kiej. Potwierdzono, że przyjęte pro-
cedury wewnętrzne wymagają grun-
townej rewizji, uporządkowania i być 
może także zdecydowanego uprosz-
czenia. Część z nich jest niejasna dla 
osób postronnych, które według pro-
cedury muszą np. rozliczyć zakup ja-
kichś rzeczy w ramach projektu na-
ukowego itp. Poza weryfikacją ko-
nieczności poszczególnych działań 
w  procedurach zaleciliśmy także 
zwrócenie szczególnej uwagi na oso-
by, które nie są fachowcami w danej 

kwestii – np. w zamówieniach publicz-
nych. Dla takich osób powinny zostać 
stworzone proste i komunikatywne 
wersje procedur, które w  jasny spo-
sób wyjaśnią krok po kroku, co i gdzie 
należy zrobić, by załatwić jakąś spra-
wę. Szczególnie ważna będzie tu zmia-
na podejścia części jednostek admini-
stracyjnych, które zamiast irytować 
się na interesantów za nieznajomość 
procedury, mogą przyjąć rolę bardziej 
wspierającą i cierpliwie eduko-
wać, wyjaśniać oraz pomagać. 
Zyska na tym nie tylko każdy 
pracownik, ale pośrednio tak-
że cała Uczelnia.

UPP przez wiele lat funkcjonował 
w  strukturze federacyjnej, a  Usta-
wa 2.0 wymusiła istotne zmiany, po-
wstał więc de facto centralistycz-
ny model zarządzania. W jakim kie-
runku powinny iść zmiany struktury 
Uczelni?
Choć może się wydawać inaczej, 

sama ustawa nie wprowadza centra-
lizacji zarządzania. Porządkuje jednak 
kluczowe procesy na uczelni, przeno-
sząc ostateczną decyzyjność na orga-
ny centralne – szczególnie rektora i se-
nat. W dyskusjach często mylnie oce-

nia się te zmiany, mówiąc, że są błędne, 
ponieważ dają rektorom zbyt szeroki 
zakres uprawnień. Zapomina się jed-
nak o  tym, że to właśnie rektor bie-
rze na swoje barki odpowiedzialność 
za całą uczelnię, odpowiada prawnie 
za jej funkcjonowanie, odpowiada za 
dyscyplinę finansów publicznych itd. 
Musi zatem mieć narzędzia (w  tym 
możliwość podejmowania ostatecz-
nie kluczowych decyzji), które po-
zwolą mu skutecznie dbać o  uczel-
nię i wywiązywać ze swoich – bardzo 
szeroko zakreślonych – zadań. W obec-
nych czasach uczelnię można porów-
nać do szybko jadącego samochodu – 
w praktyce zawsze to kierowca odpo-
wiada za wszystkich. Trudno zatem 
wyobrazić sobie sytuację, w której bez-

piecznie przejedziemy długą trasę, je-
śli wszyscy będą łapać za kierownicę 
i – nawet przy najlepszych intencjach 

– skręcać w różne strony. 
Trzeba pamiętać, że uczelniom po-

zostawiono także bardzo dużą swo-
bodę regulacyjną, co pozwala auto-
nomicznie kształtować wewnętrzną 
strukturę organizacyjno-zarządczą 
i swoje procedury. To od uczelni zależy 
zatem, czy będzie miała model zdecen-

tralizowany czy scentralizowa-
ny i w czym te modele będą się 
przejawiać. Trzeba też wyraź-
nie oddzielić sferę zarządzania 
uczelnią jako jednostką organi-
zacyjną w  rozumieniu gospo-

darczo-finansowym (uczelnia musi 
pozyskiwać środki finansowe na dzia-
łalność, opłacać odpowiednio pracow-
ników, dokonywać inwestycji w nieru-
chomości i sprzęt itp.) od zarządzania 
w sferze merytorycznej (szczególnie 
w zakresie treści kształcenia czy kie-
runków prowadzenia działalności 
naukowej). O ile w sferze zarządzania 
organizacyjnego i zarządzania zmia-
ną jesteśmy zwolennikami modelu 
opartego na silnych liderach i jasno 
określonych zasadach podejmowa-
nia decyzji oraz brania za nie odpo-

W ŚWIECIE, GDZIE JESTEŚMY BOMBARDOWANI SETKAMI 
INFORMACJI, ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO I SZYBKIEGO 
PRZEPŁYWU KLUCZOWYCH INFORMACJI JEST NIEZBĘDNE 
DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA I WZMACNIANIA 
WSPÓLNOTOWYCH WIĘZI NA UCZELNI
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wiedzialności, o tyle w wymiarze me-
rytorycznym sprawa nie jest tak pro-
sta. Wprowadzanie w tym obszarze 
odgórnych decyzji, np. o konkretnych 
tematach badawczych dla poszczegól-

nych naukowców, byłoby du-
żym błędem i dla uczelni mo-
głoby skończyć się katastrofą. 
W wymiarze nauki i kształce-
nia akademicy powinni mieć 
bardzo szeroką swobodę de-
cydowania o tematach, jakie 
chcą podejmować (zakłada-
jąc jednak, że mają one rze-
czywiście charakter akade-
micki itd.). Nie oznacza to 
jednak, że uczelnia nie po-
winna świadomie kreować 
swojej polityki kształcenia 
czy polityki naukowej. Ta-
kie dokumenty, wskazują-
ce pewne kierunki rozwoju, 
porządkują funkcjonowa-
nie i pozwalają kumulować 

potencjał, aby później uzyskiwać lep-
sze wyniki.

UPP jest uczelnią złożoną w swo-
jej specyfice, historii i strukturze. Na-
szym zdaniem szczególnie ważne bę-
dzie dla niej uporządkowanie zarzą-
dzania i skupienie decyzyjności oraz 
odpowiedzialności w  rękach lide-
rów, co może wiązać się z częściową 
centralizacją procesów, które doty-
czą wszystkich jednostek. Natomiast 
w wymiarze merytorycznym decyzje 
o zmianach w programach studiów 
czy szczegółowych tematach badaw-
czych powinny zapadać niżej. Odno-
śnie do programów studiów prawo 
oczywiście wymaga ostatecznego 
ustalenia programu uchwałą sena-
tu, jednak kształt tego programu po-
winien zawsze wynikać z  meryto-
rycznych dyskusji i  kierunkowych 
decyzji w gremiach eksperckich – na 
wydziałach.

Patrząc na przykłady uniwersyte-
tów, które dynamicznie się rozwija-
ją i mogą stanowić wzór do naślado-
wania, przeprowadzono tam głębo-
kie zmiany. Polegały one nie tylko na 
zmianie struktury, ale często doty-
kały także zaplecza osobowego. Jak 
oceniają Panowie możliwość prze-
prowadzenia tak znaczących zmian 
na Naszym Uniwersytecie?
Naszym zdaniem zmiany dotyczą-

ce kadr są koniecznością i obejmuje to 
w zasadzie wszystkie szkoły wyższe 

w Polsce. Choć nie brzmi to korpora-
cyjnie, kadry są najważniejszym za-
sobem każdego uniwersytetu i krop-
ka! Tworzą je ludzie i  bez nich uni-
wersytetu nie będzie. Niezależnie od 
najnowszych technologii to naukow-
cy generują nową wiedzę w wyniku 
prowadzenia działalności naukowej, 
to ludzie w administracji zapewnia-
ją, że każdy dostaje pensję na czas, to 
ludzie w obsłudze sprawiają, że w bu-
dynkach jest czysto, a zepsute sprzę-
ty są naprawiane. A to tylko kilka przy-
kładów spośród dziesiątek ważnych 
zadań, jakie muszą być realizowane.

Jak każda uczelnia, UPP musi za-
stanowić się nad modelem zarządza-
nia swoimi kadrami i jasno określić 
kierunek, dostrzegając szczególną spe-
cyfikę poszczególnych grup – naukow-
ców, dydaktyków, pracowników admi-
nistracji, obsługi itp. – oraz wprowa-
dzając odpowiednie rozwiązania. To 
dzieje się już teraz – w czasie prac nad 
nową strategią, w której obszar kadro-
wy ma szczególne znaczenie.

Odnosząc się do konkretnych roz-
wiązań na przyszłość, przydatne bę-
dzie tu opracowanie tzw. modeli 
kompetencyjnych, które w sposób ja-
sny i transparentny określają oczeki-
wania uczelni co do kompetencji pra-
cowników pełniących określone funk-
cje. Takie modele opisują kwalifikacje 
podstawowe, poziom oczekiwany od 
doświadczonych pracowników oraz 
poziom wybitny, ponadstandardowy 
w odniesieniu do danego stanowiska 
(lub grupy stanowisk).

Model kompetencyjny i odpowied-
nie profile kompetencyjne mogą póź-
niej stanowić podstawę do stworze-
nia indywidualnych programów roz-
woju poszczególnych pracowników, 
udoskonalenia rozwiązań motywacyj-
nych itp. Będzie to szczególnie istot-
ne w  odniesieniu do pracowników 
wspierających (ustawowo: pracowni-
ków niebędących nauczycielami aka-
demickimi), gdzie do tej pory brakuje 
odpowiednich mechanizmów. Szcze-
gólne wymagania w zakresie rozwoju 
stawiamy też osobom zarządzającym, 
bo ich wpływ na kulturę organizacyj-
ną jest odpowiednio większy.

Niezależnie jednak od formalnych 
narzędzi związanych z obszarem ka-
drowym, kluczowy jest rozwój przy-
jaznej, wspierającej i zgodnej z aspi-
racjami UPP kultury organizacyjnej. 
Taka ewolucja zachowań i  postaw 

oznacza uczenie się poprzez częsty 
bezpośredni kontakt liderów ze swo-
imi zespołami. Szczególnie ważna jest 
tu komunikacja wewnętrzna, która 
w UPP miała swoje mankamenty. Tym 
bardziej cieszy nas zatem postawa 
władz rektorskich, które stawiają na 
otwartość i regularny kontakt z ludź-
mi. Organizowane otwarte spotkania 
są świetną okazją do jasnego określa-
nia wizji i oczekiwań wobec pracowni-
ków, ale także doskonałym sposobem 
uzyskiwania od pracowników infor-
macji zwrotnej o ich problemach, po-
mysłach i oczekiwaniach. Pozwala to 
nie tylko motywować ludzi i na bie-
żąco informować o tym, co się dzie-
je, ale także stopniowo dokonywać 
zmian w podejściu do pracy i swojej 
roli w uczelni. Szczególnie wartościo-
we będzie doprowadzenie do takie-
go stanu, w którym każdy pracownik 
UPP mający pomysł lub dostrzegający 
możliwość poprawienia czegoś w swo-
im uczelnianym otoczeniu będzie ta-
kie postulaty chętnie zgłaszał, a  na-
stępnie będą one każdorazowo ana-
lizowane i odpowiednio przekładane 
na ewentualne działania. Taki model 
działania organizacji, w którym każ-
dy czuje się odpowiedzialny za swoje 
miejsce pracy – jako współgospodarz – 
daje szanse na realizację nawet najbar-
dziej śmiałych zamierzeń i strategii!

Jak zagwarantować, żeby opraco-
wana Strategia nie stała się kolej-
nym dokumentem, który po pewnym 
czasie zostanie odstawiony na pół-
kę? Jak w  związku z  tym budować 
zaangażowanie pracowników w re-
alizację Strategii i  jakie parametry 
zostaną wykorzystane do oceny po-
stępu zmian oraz potwierdzenia osią-
gnięcia poszczególnych kamieni milo-
wych transformacji?
W ostatnich latach analizowaliśmy 

wiele przykładów konstruowania stra-
tegii oraz podejścia do ich implemen-
tacji w polskich uczelniach. W wielu 
przypadkach, szczególnie uczelni pu-
blicznych, strategia została opracowa-
na pro forma, dla spełnienia obowiąz-
ku ustawowego, a następnie odłożona 
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„do szuflady”. Nie posłużyła jako kata-
log najważniejszych inicjatyw, niekie-
dy nie była nawet szerzej komuniko-
wana. Jak więc można zaangażować 
pracowników w realizację zamierzeń, 
których nie znają?

Badania wewnętrzne, lub prowa-
dzone przez nas na zlecenie uczelni, 
pokazują, że często także kadra kie-
rownicza bardzo słabo rozumie powią-
zanie między strategią a decyzjami po-
dejmowanymi przez przykładowego 
kierownika komórki administracyjnej 
czy prodziekana. Niekiedy można od-
nieść wrażenie, że uczelnia rozwinęła 
się nie dzięki, lecz „pomimo” sformu-
łowania strategii.

Obserwujemy więc wiele niepo-
rozumień wokół tworzenia strategii 
i jej celów. Wiele z tych dokumentów 
wskazuje w  zasadzie na podstawo-
we misje i funkcje uczelni, stawiając 
sobie za cel czynienie tego „na naj-
wyższym poziomie”. Przypomina się 
anegdotka o  stonodze, która przez 
problemy ze splątaniem licznych nóg 
nie mogła nigdzie dotrzeć. Udała się 
więc do sowy – leśnego stratega. Zo-
bacz – mówi sowa – taka żaba, ma 
dwie nogi, a skacze daleko i swobod-
nie! Musisz się zmienić w żabę i pro-
blem rozwiązany! Genialne! – pomy-
ślała stonoga – ale zaraz… jak mam się 
zmienić w żabę? A nie wiem! – mówi 
sowa. – Ja jestem od strategii, a wdro-
żenie to nie moja sprawa! Na podob-
nej zasadzie opracowania, które nie 
zawierają pomysłu na przeprowadze-
nie zmian, nie dokonują wyborów, nie 
precyzują drogi do celu w powiązaniu 
z rzetelną analizą uwarunkowań we-
wnętrznych i zewnętrznych – nikogo 
nie zmotywują!

Opowiadając w kategoriach pozy-
tywnych – pracując z zespołem strate-
gicznym uniwersytetu nad sformuło-
waniem celów, zmieniamy język tych 
zapisów z abstrakcyjnego na taki, któ-
ry wprost sugeruje podjęcie określo-
nych działań. Operacyjnie otrzymuje-
my zatem portfolio konkretnych ini-
cjatyw, projektów itp. Jeśli zadanie 
brzmi na przykład: „Stworzyć elek-
troniczny katalog aparatury badaw-
czej i jej dostępności”, to łatwo stwier-
dzić, czy już powstał, czy jesteśmy 

w  połowie reali-
zacji (np. zebra-
no dane, ale jesz-
cze pracujemy 
nad interfejsem 

użytkownika itp.). Takie zadanie ma 
w naszym modelu konkretnego opie-
kuna. To jedna osoba, a nie abstrakcyj-
nie przypisany w dokumencie nadzór 
kilku ról lub ciał zarządczych uczelni. 

Jeśli wdrożenie danego działania 
się nie rozpoczęło, wiemy o tym nie 
po pięciu latach, ale najdalej po mie-
siącu. Koordynator strategii oraz od-
powiedni przedmiotowo decydent 
reagują, aby pomóc przywrócić dzia-
łanie lub je zmodyfikować. Monitoru-
jemy takie konkretne rezultaty, a nie 
tylko wskaźniki odnoszące się do ce-
lów operacyjnych lub strategicznych. 
Śledzenie kluczowych wskaźników 
związanych z  ogólnymi wynikami 
uniwersytetu oraz przebiegiem pro-
cesów jest ważne i potrzebne, ale nie 
należy ich mnożyć. Nie wierzymy we 

„wskaźnikozę” ani ocenianie ludzi je-
dynie przez pryzmat wskaźników. Lu-
dzie dobrze poinformowani, rozumie-
jący sens poszczególnych działań, któ-
rzy wiedzą konkretnie, jak włączyć się 
w realizację strategii w zakresie ich 
kompetencji, w ich jednostce, w ich 
projekcie itd. – będą się angażować.

Rekomendujemy mechanizmy 
społecznościowe – co dwa tygodnie 
w odpowiednich zespołach informu-
jemy się o postępach prac, wspieramy 
i otrzymujemy wsparcie, cieszymy się 
z kolejnych małych sukcesów. Nasze 
przekonanie o przewadze takiego po-
dejścia opieramy na wieloletnim do-
świadczeniu w przeprowadzaniu tego 
rodzaju zmian w różnego rodzaju in-
stytucjach i organizacjach.

Po jakim czasie zaproponowane 
zmiany powinny być odczuwalne? Czy 
powstanie plan działań w przypadku 
nieosiągnięcia określonych w strate-
gii celów?
To oczywiście zależy od tego, ja-

kie cele weźmiemy pod uwagę. Pa-
miętajmy, że strategia określa per-
spektywę co najmniej kilku lat. Jeśli 
na przykład celem jest wypromowa-
nie uniwersytetu i oczekujemy trwałe-
go wzrostu zainteresowania eksperty-
zą i komercjalizacją, projektami o du-
żej skali, międzynarodowymi itd., to 
zbudowanie odpowiedniej masy kry-
tycznej zmian może zająć kilka lat. Na-
tomiast na drodze do osiągnięcia tego 
celu powinny być widoczne czy odczu-
walne zmiany składowe lub kolejne 
ich etapy. Możemy sobie wyobrazić, 

że po osiemnastu miesiącach zaczyna 
funkcjonować portal dedykowany re-
lacjom z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, a może już po pół roku wła-
ściwy zespół podsumowuje przegląd 
i uporządkowanie oferty uniwersyte-
tu skierowanej do OSG, która będzie 
następnie wspierana cyfrowo przez 
budowaną stronę www? 

Trzeba spojrzeć na wdrożenie stra-
tegii nie tylko z perspektywy „odbior-
cy” zmian, lecz także z perspektywy 
uczestnika i  podmiotu tych zmian. 
Wiem, że uczelnia się rozwija, bo 
w tym uczestniczę, potrafię wskazać 
swój wkład, rozmawiamy o tym, spie-
ramy się czasem o  najlepsze pomy-
sły. Ten proces może być częścią ży-
cia wspólnoty uniwersytetu.

Jeśli zaś pyta Pani o tzw. Plan B, to 
jeszcze raz podkreślamy wagę bieżą-
cego monitorowania wdrożenia. To 
jest taki „system szybkiego reagowa-
nia”. Zaznaczmy, że to wła-
dze i pracownicy uniwersy-
tetu, a nie eksperci czy do-
radcy decydują o podjętych 
inicjatywach. Podobnie zde-
cydują o modyfikacjach lub 
zdecydują, np. po dwóch latach, że 
w dynamicznie zmienionych warun-
kach potrzebna jest inna odpowiedź 
uczelni. To właśnie na początku roz-
mowy określiliśmy mianem „kompe-
tencji uniwersytetu do stałego prowa-
dzenia procesu strategicznego”. Osią-
gnięcia będą, może się jednak okazać, 
że zrealizowane w nieco inny sposób, 
niż teraz zakładamy. Życzymy więc 
Państwu wytrwałości i kreatywności 
w realizowaniu wizji UPP 2025.

Rozmawiała Iwona Cieślik 
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