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Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych 
strategii rozwoju polskich uczelni publicznych

Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca i roli, jaką pełni zarządzanie zasobami 
ludzkimi w wyższej uczelni. Autor ukazuje wzajemne relacje między strukturami 
gospodarczymi i pozagospodarczymi, których częścią są właśnie uczelnie. Stawia 
pytanie, czy dobre praktyki w zakresie ZZL stają się rzeczywistością organizacji, 
takich jak uniwersytety. Następnie analizuje wybrane strategie rozwoju uczelni,  
w szczególności w zakresie funkcji personalnej, poszukując ich charakterystycznych 
cech. Artykuł kończy konstatacja, że polskie uczelnie publiczne podjęły pierwsze 
kroki ku unowocześnieniu modelu zarządzania. Są to kroki świadome i planowe. 
Otwartą kwestią pozostaje jedynie to, czy zdołają utrzymać raz obrany kurs.
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sobami ludzkimi (human resources management), strategia (strategy), rozwój (developement)

Uwagi wstępne

Strategia to pojęcie względnie dobrze rozpoznane – tak w naukowych dyscyplinach, 
przede wszystkim w naukach społecznych (w tym w naukach o bezpieczeństwie  
i w naukach o obronności), w naukach o gospodarce, a także w praktyce społecznej. 
Strategię, jak wskazuje na to Henry Mintzberg, jeden z najbardziej znanych badaczy 
problematyki zarządzania strategicznego, można ujmować jako plan, jako taktykę, 
jako wzorzec, jako pozycję oraz jako perspektywę (por. m.in. Mintzberg, Quinn, 
1996, s. 10–16; por. też Wawak, 2014, s. 34).

Mimo to, w tzw. potocznej świadomości pobrzmiewa raczej ton pesymistyczny. 
Jego cechą charakterystyczną jest odmawianie pewnym organizacjom, w szczegól-
ności publicznym, racjonalności funkcjonowania. A zatem i strategii. Zwłaszcza 
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odnośnie do wyższych uczelni, które plasują się w rankingach światowych na odle-
głych pozycjach, prowokując niejako „ludowe” diagnozy. W tym kontekście aktu-
alne pozostaje pytanie, czy publiczne uczelnie zwane zrazu „skostniałymi”, „nie-
elastycznymi”, „niezdolnymi do szybkich przekształceń”, wreszcie „zanurzonymi 
w starym systemie” czy wręcz „niereformowalnymi” posiadają strategię. Warto by 
także spytać, czy wcześniej posiadały one jakąś strategię działania, czy też funkcjo-
nowały w sposób spontaniczny, żywiołowy, wykazując przy tym bądź „parcie do 
przodu”, bądź model zaciągniętego hamulca ręcznego. Wreszcie, czy jest możliwe 
osiągnięcie poziomu world-class university i w jakim zakresie. Bo przecież recepta, jak 
zwraca na to uwagę Marek Kwiek (2010, s. 3; por. też Salmi, 2009), jest prosta: „po-
trzeba tylko trzech uzupełniających się elementów: concentration of  talent, abundant 
resources oraz favorable governance, czyli talentu studentów i kadry akademickiej, (przede 
wszystkim publiczne) środki finansowe i dobre zarządzanie”. Strategia zatem może 
pomóc – przynajmniej jako czynnik dobrego zarządzania.

Obecnie w Polsce nastąpiło gwałtowne i – chyba – w dużej mierze niekontrolowa-
ne przyspieszenie w opracowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju wyższych uczelni. 
Stało się tak za sprawą pewnych formalnych wymogów narzuconych na uczelnie 
publiczne przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest – być może – wy-
razem traktowania edukacji akademickiej jak najcenniejszego skarbu (por. Delors, 
1998). W ślad za wymogami formalnymi poszły wszakże opracowania o charakterze 
naukowym, które zbierały doświadczenia osób zaangażowanych pośrednio lub bez-
pośrednio w tworzenie strategii uczelnianych (por. Kochalski, 2011).

Wprawdzie realizacja strategii to zupełnie inny etap w stosunku do jej tworzenia, 
niemniej budzi moje zastanowienie fakt upublicznienia tych dokumentów, ich po-
wszechna dostępność za pośrednictwem serwisów internetowych uczelni. Tym bar-
dziej że zawierają one zwykle również karty strategiczne oraz wszystkie te elementy, 
które w dużym stopniu konkretyzują plany organizacji. Zastanowienie to wzmaga 
fakt, że strategia rozwoju to najpilniej strzeżony dokument w każdej organizacji, 
zarówno gospodarczej, jak i pozagospodarczej. Nie potrafię więc zrozumieć idei, 
która temu przyświecała. Mówiąc natomiast językiem prawniczym – nie potrafię 
trafnie odczytać intencji ustawodawcy.

Rozumiem, że mając do czynienia z publiczną instytucją, a zatem i z publicznym 
groszem, konieczna jest pełna jawność działania. Jednakże owa jawność, nazywana 
dziś z uporem godnym lepszej sprawy transparentnością, nie powinna raczej doty-
czyć planów strategicznych oraz konkretnych, szczegółowych rozwiązań, z poda-
niem terminów, osób odpowiedzialnych etc. Nawet jeśli uznamy, że „konkurencja” 
i „konkurencyjność” w obrębie uczelni publicznych nie będzie przez to zagrożona, 
to z pewnością ujawnienie tych informacji sprzyja tworzeniu rzeczywistych strategii 
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rozwoju uczelni niepublicznych. A te z kolei gorliwie strzegą własnych zamierzeń.  
I to w każdym wymiarze. Moje w tym względzie wątpliwości nie są jednakże przed-
miotem rozważań w niniejszym artykule. Chcę jedynie wyraźnie zaakcentować 
problem.

Sądzę, że każdego, kto jest częścią systemu edukacji akademickiej, musi ciekawić, 
jak się przedstawia kwestia zarządzania potencjałem ludzkim w obrębie tych specy-
ficznych przecież organizacji. Jest to zasadniczy cel niniejszego tekstu: przeanalizo-
wać te elementy ZZL, które stanowią rzeczywisty czynnik rozwojowy. Dodatkowo 
wskazać na to, co w analizowanych strategiach jest nienowe, szablonowe i co raczej 
nie przyczyni się do osiągania sukcesu przez organizację jako całość. Wreszcie ostat-
nim celem jest także analiza oraz ocena metod i technik diagnozowania stanu kadr. 
W realizacji tak nakreślonych celów posłużyłem się dokumentami upowszechnio-
nymi przez uczelnie i zatwierdzonymi w formie uchwał przez senaty akademickie.

W przeprowadzonych analizach oraz w procesie wnioskowania posługuję się 
metodą porównawczą i typologiczną. Z tego względu dobrałem uczelnie oraz ich 
strategie w sposób celowy. Założeniem była jednakże reprezentacja zarówno uni-
wersytetów, jak i uczelni technicznych (tj. takich, które nadają tytuł zawodowy inży-
niera i magistra inżyniera). Uważam bowiem, że różnice pomiędzy uczelnią o profi-
lu ogólnouniwersyteckim a uczelnią zawodową, jaką jest politechnika, akademia czy 
tzw. uniwersytet przymiotnikowy, są znaczące. Dotyczą nie tylko organizacji nauki 
i dydaktyki, lecz także zarządzania ludźmi, w tym zarządzania tzw. pracownikami 
niebędącymi nauczycielami akademickimi.

Analizy mają charakter jakościowy, a użyty wcześniej termin „reprezentacja” 
nie ma, rzecz jasna, konotacji statystycznych. W niniejszym opracowaniu analizuję 
następujące dokumenty: strategie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (jako uczelni  
nr 1, 2 i 3 w rankingach), strategię Politechniki Warszawskiej (jako najwyżej noto-
wanej uczelni technicznej) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie (jako uczelni o profilu technicznym-rolniczym). Kryterium doboru obiektów 
była zatem najwyższa pozycja w rankingu oraz reprezentowanie określonego profi-
lu (typu) uczelni, ogólnouniwersyteckiego oraz technicznego.

Strategie polskich uczelni publicznych. Jaka specyfika?

Należałoby wyraźnie wskazać na te elementy funkcjonowania uczelni wyższej jako 
organizacji, które odróżniają ją na tle innych organizacji, przede wszystkim przed-
siębiorstw. Po pierwsze, uczelnia, w szczególności uczelnia publiczna, jest częścią 
pozagospodarczych struktur społeczeństwa. Chcę to wyraźnie podkreślić. Innymi 
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słowy, z całą pewnością nie jest przedsiębiorstwem oraz – dodam to od siebie – nie 
musi się nim stać, by efektywnie działać. Wspominam o tym z premedytacją, gdyż 
formułowanie pod adresem uniwersytetów żądania, by funkcjonowały na obraz  
i podobieństwo przedsiębiorstwa, korporacji, pobrzmiewają w różnych kręgach,  
w tym w kręgach akademickich. Poza tym, że takie żądanie nie uwzględnia w ogóle  
klasycznych podziałów systemu społecznego na gospodarkę i niegospodarkę  
(por. Weber, 2002), to zdradza także dogmatyzm polegający na nieuchronności 
obowiązywania jakiegoś uniwersalnego wzorca (por. Kozyr-Kowalski, 2005).

Taka postawa stała się swego czasu przedmiotem krytyki klasyka ekonomii oraz 
socjologii Thorsteina Veblena (200/1918), który podkreślał, że zarządzanie uni-
wersytetami przez biznesmenów prowadzi prostą drogą do obniżenia rangi oraz 
– przede wszystkim – jakości uczelni. Wiele lat po Veblenie podobnej tezy dowo-
dził Alan Bloom (1997) w swoim słynnym studium o zamykaniu amerykańskiego 
umysłu. Tym samym precyzyjne oddzielanie gospodarki od niegospodarki, a także 
menedżerów od rektorów (por. Banaszak, 2006, 2011) wydaje się nie tylko wskaza-
ne, lecz także jest czynnikiem obiektywności.

Po wtóre, wyższe uczelnie publiczne korzystają ze środków publicznych, są  
finansowane z budżetu państwa. Oznacza to m.in., że nie prowadzą bezpośrednio 
działalności zarobkowej. Tym samym odnosząc się do nadrzędnych celów przy-
świecających istnieniu i funkcjonowaniu uczelni, należy je lokować w obrębie sze-
roko pojętej polityki społecznej. Jako społeczeństwo, finansujemy zatem uczelnie  
w nadziei, że przysłużą się one obecnemu pokoleniu oraz pokoleniom przyszłym 
oraz że w nieodległej perspektywie rezultaty badań przyczynią się do rozwoju tech-
nologicznego i ekonomicznego.

To bardzo istotne czynniki odróżniające uczelnię od przedsiębiorstwa, które  
z definicji ukierunkowane jest na pomnażanie zysków. Niemniej również cele spo-
łeczne mogą być realizowane za pośrednictwem jednostkowych celów poszczegól-
nych przedsiębiorstw. Różnica polega jedynie na tym, że w przypadku organizacji 
gospodarczych jest to funkcja drugoplanowa, a uniwersytetów – pierwszoplanowa. 
Wspólne są natomiast turbulencje otoczenia (por. m.in. Banaszak, 2013).

Wreszcie biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane w kwestii odrębności 
obu typów organizacji, należy stwierdzić, iż tzw. zarządzanie zasobami ludzkimi jest  
w nich realizowane w nieco odmienny sposób. Klasyk zarządzania, Peter F. Druc-
ker (por. 1989, 1990) już na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
stanowczo twierdził, że organizacje pozagospodarcze, które nazywał organizacja-
mi non profit, wymagają znacząco większych kompetencji w zakresie zarządzania 
aniżeli przedsiębiorstwa. W swym słynnym tekście do „Harvard Business Review” 
pisał, że wiele organizacji pozarządowych staje się liderami zarządzania w Ameryce.  
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Podkreślał także, że w zakresie strategii oraz efektywności zarządów wdrażają 
one to, co biznes jedynie głosi. Wreszcie że w obszarze motywacji oraz wydajno-
ści robotników wiedzy (knowledge workers) organizacje nonprofit podejmują pionier-
skie działania, których przedsiębiorstwa będą musiały nauczyć się w przyszłości  
(Drucker, 1989). Jakkolwiek trudno się nie zgodzić z tezą oraz diagnozą amerykań-
skiego uczonego, to jednak wypada stwierdzić, iż uwarunkowania amerykańskie są  
z pewnością trudne do porównania z polskimi. W odniesieniu do wyższych uczelni 
z kolei należałoby poczynić dodatkowe zastrzeżenia, wynikające w szczególności  
z kadencyjności władz, bezwładności organizacyjnej będącej pochodną jej wielkości 
itd. Dlatego również funkcja zarządzania zasobami ludzkimi realizowana jest przy-
puszczalnie inaczej. Niemniej, jak zwraca na to uwagę Marta Juchnowicz (2015), 
pewne dobre praktyki w tym zakresie mogą być przeniesione z powodzeniem z sek-
tora przedsiębiorstw do sektora publicznego.

Zasoby ludzkie w edukacji?

Czy tzw. podejście zasobowe jest w ogóle w odniesieniu do instytucji edukacyj-
nych adekwatne? Ile jest w nim elementów uprzedmiotawiających, a ile upodmio-
towiających jednostkę? Dlaczego nie przyjęło się określenie „zarządzanie poten-
cjałem ludzkim” czy „zarządzanie potencjałem społecznym” organizacji? Sądzę, 
że te pytania są ważne. Rzucają bowiem nieco światła na analizę strategii zarządza-
nia zasobami ludzkimi polskich uczelni publicznych. Jeśli bowiem uznamy, że za 
przyjętą, świadomie przecież, terminologią stoją określone założenia oraz cele, to 
upowszechnienie się „zasobów” jest tu znamienne, gdyż może oznaczać zwrot ku 
zarządzaniu odhumanizowanemu, sprowadzonemu do efektywności, wskaźników, 
modeli itp. Jak wskazywała swego czasu Krystyna Bolesta-Kukułka (1995), taki typ 
zarządzania stanowił pewien etap w rozwoju polityki personalnej. Dziś chyba lepiej 
byłoby mówić o potencjale właśnie.

Niezależnie jednak od przyjętego „paradygmatu” (świadomie ujmuję ten ter-
min w cudzysłów, ponieważ uważam, że jest on obecnie nadużywany) zarządzanie 
ludźmi w organizacjach takich jak wyższe uczelnie musi być działalnością planową 
i systematyczną. Jak swego czasu dowodził Zbigniew Dworzecki (2001), w sekto-
rze przedsiębiorstw następuje zwrot ku organizacji uczącej się oraz ku zarządzaniu 
wiedzą. Jest dla mnie całkowicie oczywiste, że podobny zwrot dokonuje się właśnie 
w sektorze uczelni czy – szerzej – edukacji. Nie zawsze jednak ma charakter syste-
matyczny.

Osobną kwestię stanowi innowacyjność, która może być wzmacniana poprzez 
dobór adekwatnego modelu zarządzania ludźmi. Stanisława Borkowska (2010,  

ZZL(HRM)_2016_2(109)_Banaszak_S_73-84



78 Sławomir Banaszak

s. 60–64) w swej empirycznej analizie możliwości stymulowania innowacyjności  
w sektorze przedsiębiorstwa zwraca uwagę na tzw. dźwignie wzrostu zaangażowania 
pracowników. Są to: „docenienie wysiłku i osiągnięć pracowników”, „inwestowanie 
w szkolenia i rozwój”, „stawianie ambitnych celów”, „lepszy przepływ informa-
cji”, „wsparcie zaangażowania pracowników przez bezpośrednich przełożonych”, 
wreszcie „dostrzeganie związku między realizowanymi przez siebie zadaniami  
a celami firmy”. Mimo że zarówno empiryczny pomiar, jak i wnioskowanie autorki 
odnosiły się do gospodarki i przedsiębiorstw jako jej części, to uważam, że pozago-
spodarcze struktury, w tym uczelnie, mogłyby rozważyć wykorzystanie tych ustaleń. 
Tym bardziej że również wskazanie na bariery zaangażowania jest przypuszczal-
nie elementem łączącym sektor przedsiębiorstw z sektorem edukacji. Jak wskazu-
je Stanisława Borkowska (2010, s. 64–66): „Wszystkie grupy uznają za absolutnie 
główną barierę brak czasu, a zatem przeciążenie bieżącymi obowiązkami”. Autorka 
dodaje, że: „Bariera tego rodzaju może świadczyć o kiepskiej organizacji pracy lub 
niedostatecznym zatrudnieniu” (Borkowska, 2010, s. 64). Pozostałe bariery, w tym 
„system motywacyjny, który nie nagradza innowacyjności” oraz „brak wsparcia ze 
strony przełożonych”, są przypuszczalnie obecne również w instytucjach edukacyj-
nych. Różnica może sprowadzać się jedynie do nieco innego sensu innowacyjności 
w wyższej uczelni.

Wybrane problemy w warunkach instytucjonalizacji strategii

Zarządzanie potencjałem ludzkim to wymiar strategii polskich uczelni publicznych, 
który wymyka się jednoznacznej ocenie. Po pierwsze, w niektórych dokumentach 
nie jest ona chyba zintegrowana – nawet na poziomie słowa pisanego jest umiejsco-
wiona w różnych działach. Dla przykładu, strategia Uniwersytetu Warszawskiego 
(UW) zawiera wprawdzie osobny rozdział, priorytet pod nazwą „Poprawa jakości 
zarządzania uczelnią”, niemniej elementy zmian mających się dokonać są również 
obecne w priorytecie drugim odnoszącym się do „rozwoju i intensyfikacji badań 
naukowych”, jak i we „właściwym” priorytecie bezpośrednio nawiązującym do za-
rządzania uczelnią.

Po drugie, trudno oprzeć się wrażeniu, że tzw. zarządzanie zasobami ludzkimi 
jest konstruowane niejako w dalszej kolejności, jako zadanie drugorzędne z punktu 
widzenia potrzeb oraz celów uczelni. Świadczą o tym bardzo ogólne, by nie po-
wiedzieć ogólnikowe, sformułowania, jak na przykład: „Polityka kadrowa uczelni 
powinna sprzyjać promowaniu osób najbardziej aktywnych naukowo. Zarówno 
awanse pracowników, jak i przyznawane im nagrody będą nadal zależeć od dorobku 
naukowego, który poddawany będzie ocenie parametrycznej. Uniwersytet będzie 
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dążył do wprowadzenia we wszystkich jednostkach rygorystycznej oceny okreso-
wej, która powinna objąć wszystkich pracowników naukowych i dydaktycznych,  
w tym profesorów” (UW, 2015, s. 12). Mimo to, jestem zdania, że należy docenić  
w ogóle artykułowanie potrzeby profesjonalizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Na przykład strategia Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) już w zapisach wizji od-
wołuje się, jak sądzę, do działań w zakresie ZZL. Stwierdza się w niej, że UJ ma być: 
„atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania kreatywności i realizowania aspira-
cji” (UJ, 2015, s. 4). Podobnie w strategii Politechniki Warszawskiej (PW) następuje 
odwołanie do pewnych elementów ZZL już na poziomie wizji: „ma strukturę or-
ganizacyjną, dostosowaną możliwie najlepiej do wykonywanych zadań”, „ma wła-
sny uczelniany system oceny i wynagradzania pracowników oraz zadaniowy system 
finansowania jednostek organizacyjnych”; „ma profesjonalną, sprawnie działającą 
administrację” (PW, 2015, s. 35).

Trzeba więc oddać uczelnianym strategom, że szeroko pojętej dziedzinie ZZL 
nadają priorytet. Dostrzegają potrzebę planowania i systematycznego kształtowa-
nia polityki w tym zakresie. Zarówno w odniesieniu do nauczycieli akademickich, 
jak i wobec pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Trudno jed-
noznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi za tym silne przekonanie o randze 
zagadnienia, czy też takie zapisy wyrażają jedynie swoistą modę na nowoczesność 
w tym zakresie. Dodatkowo o szansach realizacji tych planów będzie decydowała 
systematyczność i determinacja. A także wymogi konkurencyjności między jednost-
kami, otoczenie, wzajemne relacje ze strukturami gospodarczymi, które tak dla aka-
demików, jak i pracowników administracji, będą tworzyć zachęty uruchamiające ich 
mobilność i skłonność do zmiany zatrudnienia.

Jak sądzę, z tego właśnie powodu w tej części strategii UW, która jest poświę-
cona „Poprawie jakości zarządzania uczelnią”, autorzy stwierdzają konieczność 
„wprowadzenia odpowiedniego systemu motywującego pracowników administra-
cji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju”, a także „wprowadzenia 
na szerszą skalę systemu oceny pracowników, połączonego z systemem awansów 
i wynagrodzeń” (UW, 2015, s. 15). Również stratedzy z Politechniki Warszawskiej 
dostrzegają potrzebę lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego. Upatrują 
takiej możliwości w przeobrażeniach struktury organizacyjnej uczelni: „Celem re-
formy jest konsolidacja rozproszonych zasobów (materialnych i niematerialnych) 
związanych obecnie z realizacją podobnych zadań w różnych jednostkach organi-
zacyjnych uczelni. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem docelowym wyda-
je się być struktura szkół grupujących wydziały aktywne naukowo i dydaktycznie  
w dziedzinach merytorycznie pokrewnych” (PW, 2015, s. 66). Jakkolwiek przeobra-
żenia te, wyrażone explicite w zapisach strategicznych odnoszą się bezpośrednio  
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do kadry naukowo-dydaktycznej, to jednak można mieć pewność, że pośrednio 
wywołają określone zmiany w funkcjonowaniu służb administracyjnych. Osobiście 
uważam, że byłoby dobrze napisać o tym wprost po to, by w dokumencie o cha-
rakterze strategicznym wyraźnie podkreślać rangę i rolę administracji w realizacji 
podstawowych celów uczelni.

Warte uwypuklenia są rozstrzygnięcia dokonane przez strategów z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. W ramach celu 4 „Uczelnia profesjo-
nalnie zarządzana” wprowadzono takie cele operacyjne, jak: „Wprowadzenie strate-
gicznego zarządzania uczelnią”, „Udoskonalenie kultury organizacyjnej”, „Zwięk-
szenie efektywności organizacji pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych 
jednostek organizacyjnych” czy „Przekształcenie procesu administrowania w pro-
ces zarządzania kadrami” (UAM, 2015, s. 16–17). Zwłaszcza ten ostatni zapis, już 
na poziomie hasła, odwołuje się do potrzeby zastosowania nowoczesnego modelu 
ZZL, zdynamizowania działań w tym zakresie. Zresztą szczegółowe zapisy wyraźnie 
to potwierdzają: „podniesienie rangi zasobów ludzkich do poziomu zasobów stra-
tegicznych” czy „podniesienie atrakcyjności uczelni jako pracodawcy”. Jakkolwiek 
brzmią one może nieco zbyt ogólnie, to jednak znamionują zmianę organizacyjną 
oraz stawianie na innowacyjność. Podobnie w przypadku kultury organizacyjnej, 
która została, chyba niefortunnie, połączona z pojęciem doskonalenia zamiast na 
przykład kształtowania. Zwłaszcza że Geert Hofstede (por. 2008, s. 11–13), kla-
syk problematyki oraz autor pojęcia software of  the mind, zaprogramowania umysłu, 
akcentuje znaczenie kultury rozumianej jako wspólne działanie, myślenie oraz od-
czuwanie. Elementy te raczej z trudem poddają się „doskonaleniu”. Warto jednakże 
podkreślić, że nadano kulturze wysoką rangę w strukturze celów strategicznych, 
tworząc przełom w myśleniu o instytucjach edukacyjnych.

Inaczej jest w przypadku strategii rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego (SGGW). Stratedzy tej uczelni zamieścili wprawdzie zapisy pośrednio zwią-
zane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, niemniej nie wykraczają one poza zdrowo-
rozsądkowe i bardzo ogólne stwierdzenia. W dokumencie znalazły się na przykład 
następujące tezy: „Istotnym elementem potencjału uczelni będzie sprawna admi-
nistracja, w przyjazny sposób ułatwiająca kadrze naukowo-dydaktycznej i studen-
tom koncentrację na realizacji podstawowych obowiązków na najwyższym pozio-
mie. SGGW będzie dążyć do upraszczania i wirtualizacji obowiązujących procedur 
oraz wspierając wzrost kompetencji pracowników administracji, dążyć do rozwoju 
«orientacji na klienta» wśród nich – poprzez premiowanie odpowiednich postaw  
i zachowań” (SGGW, 2013, s. 20). Bardziej konkretnych rozstrzygnięć nie przynosi 
także zestawienie mierników celów strategicznych. Znalazł się tu wprawdzie za-
pis o „propagowaniu proaktywnej kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany” 
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(SGGW, 2013, s. 24), lecz niewiele on mówi o sposobach tego propagowania oraz  
o rzeczywistych miernikach, odsyłając do strategii wydziałowych.

Nie chcąc dłużej przytaczać zapisów z wybranych strategii rozwoju polskich 
uczelni akademickich, skonstatuję jedynie, że poziom przygotowania tych doku-
mentów, mimo doboru uczelni ze szczytów rankingu, jest nierówny. Fakt ten może 
być konsekwencją zaniechań w merytorycznym przygotowaniu zespołów strategicz-
nych, może też wyrażać tempo prac, które, o ile mi wiadomo, w wielu uczelniach 
było duże. Wreszcie, nieco paradoksalnie muszę stwierdzić, iż mam więcej wiary  
w realne działania w zakresie ZZL, niż wynikałoby to z formalnych opracowań.

Uwagi końcowe

Odpowiadając na retoryczne pytanie postawione na wstępie, czy przed nałożeniem 
takiego obowiązku na uczelnie, posiadały one jakąś strategię działania, należałoby 
stwierdzić, że zdecydowanie tak. Czy to były mniej czy bardziej efektywne strategie, 
to już pytanie wykraczające poza ramy tego tekstu, niemniej jestem przekonany, iż 
instytucjonalizacja strategii nie musi sprzyjać efektywności i procesowi jej wdra-
żania. Sądzę że polskie uczelnie i przed 1989 r. dysponowały strategiami rozwoju.  
I po 1989 r. także. Nie zawsze były one sformalizowanymi dokumentami. Zawsze 
jednak stanowiły ważne regulatory życia akademickiego. Niezależnie od tego, czy 
ich siedzibą była głowa rektora, dziekana, dyrektora instytutu kierunkowego, szafa 
czy szuflada. Dzisiejsza zmiana polega natomiast z pewnością na tym, że owa insty-
tucjonalizacja strategii rozwoju uczelni sprzyja kontroli tych działań – tak w rozu-
mieniu formalnym, jak i społecznym. Zatem zmiana ta sprzyja także przejrzystości 
działania instytucji publicznej, jaką z pewnością jest uczelnia.

Ważnym elementem strategii każdej organizacji, a uczelni w szczególności, jest 
strategia zarządzania zasobami ludzkimi (choć jeszcze raz podkreślę, że bardziej 
adekwatne byłoby określenie zarządzanie potencjałem ludzkim). Strategie rozwo-
ju polskich uczelni zawierają bądź explicite sformułowane zapisy odnoszące się do 
tego elementu funkcjonowania organizacji bądź implicite przyjęte założenia i roz-
wiązania w tym względzie. Za to z pewnością należy pochwalić uczelniane zespo-
ły strategiczne, ponieważ dostrzeżenie problemu to już jakaś część sukcesu. Do-
datkowo niektóre z tych zespołów bardzo wyraźnie pochyliły się nad sprawami 
ZZL, niekiedy nawet czyniąc je priorytetowymi. A to już wyraźny znak przemian  
w publicznym szkolnictwie wyższym. I wyraźny impuls prorozwojowy.

Strategie rozwoju wraz z fragmentami poświęconymi ZZL nie tylko rozróżniają 
dwie kategorie pracowników – nauczycieli akademickich oraz pracowników admi-
nistracji – lecz także podejmują kroki ku różnicowaniu oddziaływań na nie. Przy 
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czym w niektórych dokumentach wyraźnie akcentuje się wspólnotę, wspólny interes 
(sukces całości) oraz współpracę między „akademikami” i „administracją”. To waż-
ne, bo ze służebnej funkcjonalnie roli administracji nie musi wynikać i nie wynika 
jej bezwzględne podporządkowanie w sensie bezpośrednim i dosłownym. Wreszcie, 
rozumowanie w kategoriach wspólnoty celów i działań jest korzystne dla każdej 
organizacji – gospodarczej oraz pozagospodarczej. Temu m.in. służy partycypacja 
w zarządzaniu. Niezależnie czy dotyczy przedsiębiorstwa, czy wyższej uczelni. Po-
średnio kształtuje ona także klimat organizacyjny oraz organizacyjną kulturę.

Oczywiście, analizowane strategie rozwoju polskich uczelni zawierają również 
zapisy podniesione na wysoki poziom abstrakcji, z którego nie ma już powrotu 
do konkretu. Tym samym stają się nie w pełni użyteczne w codziennym działaniu. 
Są też i takie, których sens nie wykracza zbytnio poza dostępne w podręcznikach 
zarządzania zalecenia. W takim przypadku zdradzają nierzeczywiste podejście do 
problematyki zarządzania zasobami ludzkimi wyższej uczelni, obarczone formali-
zmem, i wyrażają raczej chęć sprostania zapisom ustawy aniżeli realny zamiar pla-
nowania działań czy skłonność do zmian.
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Human Resource Management: The Case of  Selected Polish Schools  
of  Higher Learning

Summary
This paper is an attempt at showing the place and role as played by human resource 
management in schools of  higher learning. It demonstrates the mutual relations 
between economic and extra–economic structures of  which such schools are a part. 
It asks if  best practices in the realm of  human resource management are becoming 
a real part of  organizations such as universities. It successively analyzes selected 
school development strategies, especially in the area of  the personnel function, se-
eking out their characteristic qualities. The paper concludes with an ascertainment 
that Polish public schools of  higher learning have taken their first steps towards 
modernizing their management model. These steps are conscious and planned out. 
The only matter that remains open is whether or not the schools shall manage to 
maintain their selected course.
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