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Przyjęty model procesu zarządzania strategicznego 
 

Rysunek 1 prezentuje przyjęty model procesu zarządzania strategicznego w Szkole 

Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Obrazuje on sposób formułowania głównej strategii 

Uczelni, która wyłania się z realizowanych strategii funkcjonalnych i okazjonalnych, które to z 

kolei powstają dzięki dokonywanym analizom strategicznym. 

Wyróżniono dwa bloki, które mają wpływ na ten proces, lecz nie stanowią jego 

elementów, z uwagi na swą ograniczoną zmienność w czasie. Pierwszy z nich składa się z 

wartości, misji oraz z osobowości liderów Uczelni i jej Założyciela – Stowarzyszenia 

Przymierze Rodzin1. Wartości są zbiorem przekonań etycznych, światopoglądowych i 

moralnych, które wyznawane są przez założycieli i najwyższe kierownictwo organizacji. Są w 

zasadzie niezmienne i tworzyły podstawę do wyłonienia misji, dzięki której Uczelnia powstała. 

Misja ma również charakter trwały. Jest wyrazem dostrzeżonych w otoczeniu niezaspokojonych 

potrzeb społecznych oraz podzielanych przez założycieli wartości. Wszystkie te wizje i ogół 

składników osobowości liderów rzutują na proces zarządzania strategicznego.  Blok ten skupia 

czynniki, które są w zasadzie niezmienne i w małym stopniu zależne od otoczenia, niezwykle 

rzadko podlegają modyfikacji, i to jedynie pod wpływem interakcji, która może zachodzić z 

drugim ze zidentyfikowanych bloków. 

Drugi blok, który wpływa na proces zarządzania strategicznego, składa się z dwóch 

czynników. Są nimi historia Uczelni oraz cele długookresowe. Historia jest zbiorem, częściowo 

nieusystematyzowanym, doświadczeń wynikłych z uprzednich działań, z osiąganych w 

przeszłości wyników, ze swoistego powiązania działań z ich rezultatami. Znajduje się on w 

warstwie wiedzy skupianej przez wszystkich pracowników Uczelni. Drugim elementem w tym 

bloku są cele długookresowe, które determinują działania w długim okresie czasu. Mogą, lecz 

nie muszą być formułowane. Cele te kształtowane są pod wpływem elementów pierwszego z 

opisanych bloków. 

                                            
1 W skład wspominanych tu liderów Uczelni i Założyciela należy włączyć: członków Prezydium Zarządu 

Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, Rektora SWPR, Dziekanów, Kanclerza, a w szerszym ujęciu również 

wszystkich pracowników Uczelni. 
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Rysunek 1. Model  procesu zarządzania strategicznego w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie 
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Szanse te następnie powinny być skonfrontowane z wewnętrznymi mocnymi stronami pod 

względem możliwości ich wykorzystania. Analizy te pozwalają na przygotowanie strategii 

funkcjonalnych oraz okazjonalnych. Proces działania związany z tymi strategiami, nazwijmy je 

cząstkowymi, jest klasycznym procesem złożonym z fazy analitycznej; z planowania, czyli 

powstawania różnych programów, ich oceny i wyboru najlepszego; z wdrażania, czyli realizacji 

przyjętych programów; z kontroli, czyli oceny efektów podjętych działań i wprowadzania 

ewentualnych korekt. Oczywiście zarówno na strategie funkcjonalne, jak i na okazjonalne 

wpływają wszystkie elementy z dwóch bloków, które zostały wcześniej opisane. 

Sama strategia Uczelni wyłania się natomiast z podejmowanych strategii 

cząstkowych (funkcjonalnych i okazjonalnych). Jest ich wypadkową. Nie musi mieć 

sformalizowanego charakteru, choć oczywiście może. Taki sposób jest zgodny z wynikami 

najnowszych badań nad zarządzaniem strategicznym w trzecim sektorze2 oraz wynika między 

innymi z założeń szkoły ewolucyjnej zarządzania strategicznego. 

 

Określenie strategii cząstkowych Uczelni 
 

 Jako określenie pojęcia strategii przyjęto, lekko zmodyfikowaną definicję 

zaproponowaną przez Chandlera3: Strategia to proces określania celów i zamierzeń 

organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych do 

osiągnięcia tych celów. 

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania SPWR jako Uczelni, obok strategii 

funkcjonalnych trzeba wyróżnić Strategie Podstawowych Jednostek Organizacyjnych 

(Wydziałów). Funkcjonować one będą, zgodnie z przyjętym modelem, na równoległym 

poziomie jak strategie funkcjonalne i okazjonalne. Będą się z nimi przenikały, po części z nich 

wynikały, a po części same je tworzyły. 

                                            
2 por. J.Domański, „Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce”, Oficyna a Wolters Kluwer 

business, Warszawa, 2010. 
3 por. Chandler A. D.: Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise, MiT 

Press, Cambridge, MASS 1962. 



5 
 

Strategie funkcjonalne 

Zgodnie z przyjętym modelem zarządzania strategicznego należy wyłonić kluczowe 

strategie funkcjonalne, które będą współtworzyć strategię SWPR. Należą do nich: 

- Kształcenie 

- Badania i komercjalizacja wyników badań 

- Konkurencyjność 

- Finanse 

- Organizacja i zarządzanie 

 

Kształcenie 

W świetle zdobytych od początku istnienia SWPR doświadczeń kluczowym celem w obszarze 

kształcenia jest dalsza dywersyfikacja proponowanych kierunków kształcenia. Należy ją 

rozpatrywać w dwóch obszarach, które w istocie będą realizacją strategii rozwoju produktu: 

a) kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia: 

- ciągłe poszukiwanie i uruchamianie nowych kierunków studiów, które mogą 

odpowiadać zaobserwowanemu zainteresowaniu wśród potencjalnych kandydatów, 

- modernizacja istniejących kierunków kształcenia w celu ich większego 

dopasowania do potrzeb kandydatów, 

- rozwój unikalnych, interdyscyplinarnych kierunków studiów, 

- rozważenie uruchomienia studiów II stopnia; 

b) kształcenie ustawiczne, w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń: 

- intensywny rozwój nowych kierunków studiów podyplomowych, 

- elastyczna modyfikacja programów dotychczas prowadzonych studiów 

podyplomowych, 

- poszerzenie oraz zwiększenie atrakcyjności proponowanej oferty kursów i szkoleń. 

Równolegle do powyższych realizowana będzie strategia rozwoju rynku poprzez skierowanie 

oferty kształcenia do innych niż dotychczasowe grup odbiorców, z innymi niż dotąd oferowane 

programami nauczania. Celem w tym obszarze jest opracowanie oferty i wdrożenie zajęć 

dodatkowych (terapeutycznych i edukacyjnych) dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 

oraz dla ich rodziców. 

Pozostałe cele w strategii Kształcenia to: 
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- unowocześnianie jakości, adekwatności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych, 

- dostosowywanie programów studiów do standardów międzynarodowych, 

- internacjonalizacja nauczania, 

- opracowanie i wdrożenie systemu wychwytywania utalentowanych, ambitnych studentów i 

oferowanie im indywidualnego na wysokim poziomie toku studiów na zasadzie „mistrz – uczeń”, 

 

Badania i komercjalizacja wyników badań 

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, jako uczelnia zawodowa nie jest obowiązana do prowadzenia 

badań naukowych. Jednakże, niemal od początku istnienia naszą ambicją i celem jest włączenie 

się w rozwój nauki poprzez działalność badawczą i publikacje jej wyników. Obszar ten będzie 

rozwijany poprzez: 

- stworzenie systemu określania priorytetowych kierunków badań jako narzędzia realizacji 

polityki rozwojowej Uczelni, 

- dokonanie wyboru podstawowych nurtów badawczych, 

- istotne zwiększenie ilości, jakości, efektywności i komercjalizacji badań naukowych, 

- preferowanie interdyscyplinarnych badań, 

- doprowadzenia do sytuacji, w której każda jednostka organizacyjna będzie prowadziła co 

najmniej jeden projekt naukowy w ramach funduszy europejskich, 

- uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych, 

- powołanie studenckich kół naukowych w każdym wydziale SWPR, 

- powołanie i organizacja Seminariów Uczelnianych, 

- opracowanie systemu motywacyjnego zachęcającego do podejmowania prac badawczych. 

 

Konkurencyjność 

 

Działamy na nasyconym rynku, charakteryzującym się dużym natężeniem konkurencji zarówno 

wśród uczelni niepublicznych, jak i publicznych. Naszą główną strategią w tym obszarze jest 

poszukiwanie mało zagospodarowanej, lub wręcz niezaspokojonej luki w potrzebach kandydatów 

i to zarówno na studia I stopnia, jak i studia podyplomowe. Nasze główne przewagi 

konkurencyjne, które należy wzmacniać i wykorzystywać to: 
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- wysoka elastyczność w formułowaniu oferty studiów, 

- efekt synergii wynikający z łączenia w ramach Uczelni różnych dyscyplin naukowych, a tym 

samym możliwości kształcenia interdyscyplinarnego, 

- wysoka jakość nauczania wynikająca m.in., z nielicznych grup studenckich, 

- indywidualne podejście do każdego studenta, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

organizacji studiów, 

- niskie koszty czesnego i rozbudowany system stypendialny obejmujący nie tylko dotacje 

otrzymywane z MNiSW. 

Pozostałe cele w strategii konkurencyjności to: 

- analiza struktury i obszarów działalności konkurentów (ilość pozyskiwanych studentów, czesne, 

programy, wykładowcy itd.), 

- monitorowanie zmian konkurencji, 

- dokonanie segmentacji odbiorców (rynków) i dostosowanie odpowiednich dla nich ofert. 

 

Finanse 

 

SWPR jest uczelnią niepaństwową, nieotrzymującą dotacji publicznej związanej z prowadzoną 

działalnością i jej głównym źródłem przychodów jest czesne pozyskiwane od studentów i 

słuchaczy. Głównym celem strategii finansowej jest zatem zapewnienie i utrzymanie płynności 

finansowej przy jednoczesnym zapewnieniu środków na rozwój i wdrożenie strategii Uczelni. 

Cele szczegółowe strategii finansowej to: 

- racjonalizacja wpływów z czesnego, utrzymywanie cen poszczególnych studiów na możliwie 

niskim poziomie, wynikającym z konkurencji, przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów 

dydaktyki oraz kosztów ogólnych Uczelni, 

- dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez poszukiwanie środków innych niż czesne (np. granty 

badawcze, programy europejskie, dotacje, darowizny i inne), 

- ciągła kontrola i racjonalizacja kosztów funkcjonowania Uczelni, 

- racjonalne gospodarowanie uzyskiwaną nadwyżką finansową, w tym przeznaczanie jej na 

rozwój Uczelni, działalność marketingową, stworzenie rezerwy, 

- racjonalne gospodarowanie majątkiem Uczelni, w tym powierzonym do użytkowania 

budynkiem, 
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- kontrola finansowych aspektów i maksymalizacja korzyści wynikających ze współpracy z 

partnerami zewnętrznymi, w tym ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum Przymierza 

Rodzin. 

 

Organizacja i zarządzanie 

 

SWPR jest organizacją młodą, funkcjonująca niespełna 11 lat. Dotychczasowe priorytety jej 

działalności koncentrowały się głównie na uzyskaniu stabilności finansowej poprzez rozwój 

oferty dydaktycznej przy minimalizacji kosztów funkcjonowania. Najbliższe lata powinny być  

poświęcone już swoistemu „okrzepnięciu organizacyjnemu” i rozwojowi systemu organizacji i 

zarządzania Uczelnią poprzez: 

- formalizację procedur zarządzania, ich stworzenie i wdrożenie na poziomie Rektoratu, 

dziekanatu, kanclerza, 

- identyfikacja i sformalizowanie głównych procesów wchodzących w skład systemu 

zarządzania Uczelnią, 

- zwiększenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności podstawowych jednostek 

organizacyjnych, 

- rozwój kadr dydaktycznych i naukowych, 

- rozwój kadr administracyjnych, również poprzez wydzielenie komórek organizacyjnych 

(Biuro Rektora z obsługą prawną, Kwestura, promocja i biuro karier, wydawnictwo SWPR). 

 

Strategie podstawowych jednostek organizacyjnych 

 

Strategia Wydziału Nauk Społecznych 

Strategia Wydziału Nauk Społecznych jest jedną ze strategii cząstkowych strategii Szkoły 

Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Wpisuje się zatem w przyjęty, a opisany w tym 

dokumencie model zarządzania strategicznego w SWPR oraz przyjmuje tą samą definicję 

pojęcia „strategia” i sposób jej kształtowania. Strategią Wydziału jest realizacja, na swoim 

poziomie i w odniesieniu do reprezentowanych przez siebie obszarów nauki, pozostałych 

strategii funkcjonalnych opisanych wyżej z punktu widzenia całej Uczelni, a w szczególności:  
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- ciągłe poszukiwanie i uruchamianie nowych kierunków studiów, które mogą odpowiadać 

zaobserwowanemu zainteresowaniu wśród potencjalnych kandydatów, 

- modernizacja istniejących kierunków kształcenia w celu ich większego dopasowania do 

potrzeb kandydatów, 

- rozwój unikalnych, interdyscyplinarnych kierunków studiów, 

- rozważenie uruchomienia studiów II stopnia; 

- intensywny rozwój nowych kierunków studiów podyplomowych, 

- elastyczna modyfikacja programów dotychczas prowadzonych studiów podyplomowych, 

- poszerzenie oraz zwiększenie atrakcyjności proponowanej oferty kursów i szkoleń, 

- unowocześnianie jakości, adekwatności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych, 

- dostosowywanie programów studiów do standardów międzynarodowych, 

- internacjonalizacja nauczania, 

- opracowanie i wdrożenie systemu wychwytywania utalentowanych, ambitnych studentów i 

oferowanie im indywidualnego na wysokim poziomie toku studiów na zasadzie „mistrz – 

uczeń”, 

- dokonanie wyboru podstawowych nurtów badawczych, 

- istotne zwiększenie ilości, jakości, efektywności i komercjalizacji badań naukowych,  

- preferowanie interdyscyplinarnych badań, 

- prowadzenie co najmniej jednego projektu naukowego w ramach funduszy europejskich, 

- uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych, 

- powołanie studenckiego koła naukowego, 

- powołanie i organizacja Seminariów Wydziałowych, 

- wysoka elastyczność w formułowaniu oferty studiów, 

- wysoka jakość nauczania wynikająca m.in., z nielicznych grup studenckich, 

- indywidualne podejście do każdego studenta, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

organizacji studiów, 

- analiza struktury i obszarów działalności konkurentów (ilość pozyskiwanych studentów, 

czesne, programy, wykładowcy itd.), 

- monitorowanie zmian konkurencji, 

- dokonanie segmentacji odbiorców (rynków) i dostosowanie odpowiednich dla nich ofert. 
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- racjonalizacja wpływów z czesnego, utrzymywanie cen poszczególnych studiów na możliwie 

niskim poziomie, wynikającym z konkurencji, przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów 

dydaktyki oraz kosztów ogólnych Wydziału, 

- dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez poszukiwanie środków innych niż czesne (np. granty 

badawcze, programy europejskie, dotacje, darowizny i inne), 

- ciągła kontrola i racjonalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału, 

- formalizacja procedur zarządzania, ich stworzenie i wdrożenie na poziomie Wydziału, 

- identyfikacja i sformalizowanie głównych procesów wchodzących w skład systemu 

zarządzania Wydziałem, 

- rozwój kadr dydaktycznych i naukowych. 

 

Strategia Wydziału Geografii 

Strategia Wydziału Geografii jest jedną ze strategii cząstkowych strategii Szkoły Wyższej 

Przymierza Rodzin w Warszawie. Wpisuje się zatem w przyjęty, a opisany w tym dokumencie 

model zarządzania strategicznego w SWPR oraz przyjmuje tą samą definicję pojęcia „strategia” 

i sposób jej kształtowania. Strategią Wydziału jest realizacja, na swoim poziomie i w 

odniesieniu do reprezentowanych przez siebie obszarów nauki, pozostałych strategii 

funkcjonalnych opisanych wyżej z punktu widzenia całej Uczelni, a w szczególności: 

- ciągłe poszukiwanie i uruchamianie nowych kierunków studiów, które mogą odpowiadać 

zaobserwowanemu zainteresowaniu wśród potencjalnych kandydatów, 

- modernizacja istniejących kierunków kształcenia w celu ich większego dopasowania do 

potrzeb kandydatów, 

- rozwój unikalnych, interdyscyplinarnych kierunków studiów, 

- rozważenie uruchomienia studiów II stopnia; 

- intensywny rozwój nowych kierunków studiów podyplomowych, 

- elastyczna modyfikacja programów dotychczas prowadzonych studiów podyplomowych, 

- poszerzenie oraz zwiększenie atrakcyjności proponowanej oferty kursów i szkoleń, 

- unowocześnianie jakości, adekwatności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych, 

- dostosowywanie programów studiów do standardów międzynarodowych, 

- internacjonalizacja nauczania, 
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- opracowanie i wdrożenie systemu wychwytywania utalentowanych, ambitnych studentów i 

oferowanie im indywidualnego na wysokim poziomie toku studiów na zasadzie „mistrz – 

uczeń”, 

- dokonanie wyboru podstawowych nurtów badawczych, 

- istotne zwiększenie ilości, jakości, efektywności i komercjalizacji badań naukowych,  

- preferowanie interdyscyplinarnych badań, 

- prowadzenie co najmniej jednego projektu naukowego w ramach funduszy europejskich, 

- uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych, 

- powołanie studenckiego koła naukowego, 

- powołanie i organizacja Seminariów Wydziałowych, 

- wysoka elastyczność w formułowaniu oferty studiów, 

- wysoka jakość nauczania wynikająca m.in., z nielicznych grup studenckich, 

- indywidualne podejście do każdego studenta, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

organizacji studiów, 

- analiza struktury i obszarów działalności konkurentów (ilość pozyskiwanych studentów, 

czesne, programy, wykładowcy itd.), 

- monitorowanie zmian konkurencji, 

- dokonanie segmentacji odbiorców (rynków) i dostosowanie odpowiednich dla nich ofert. 

- racjonalizacja wpływów z czesnego, utrzymywanie cen poszczególnych studiów na możliwie 

niskim poziomie, wynikającym z konkurencji, przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów 

dydaktyki oraz kosztów ogólnych Wydziału, 

- dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez poszukiwanie środków innych niż czesne (np. granty 

badawcze, programy europejskie, dotacje, darowizny i inne), 

- ciągła kontrola i racjonalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału, 

- formalizacja procedur zarządzania, ich stworzenie i wdrożenie na poziomie Wydziału, 

- identyfikacja i sformalizowanie głównych procesów wchodzących w skład systemu 

zarządzania Wydziałem, 

- rozwój kadr dydaktycznych i naukowych. 
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Strategia Wydziału Humanistycznego 

Strategia Wydziału Humanistycznego jest jedną ze strategii cząstkowych strategii Szkoły 

Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Wpisuje się zatem w przyjęty, a opisany w tym 

dokumencie model zarządzania strategicznego w SWPR oraz przyjmuje tą samą definicję 

pojęcia „strategia” i sposób jej kształtowania. Strategią Wydziału jest realizacja, na swoim 

poziomie i w odniesieniu do reprezentowanych przez siebie obszarów nauki, pozostałych 

strategii funkcjonalnych opisanych wyżej z punktu widzenia całej Uczelni, a w szczególności:  

- ciągłe poszukiwanie i uruchamianie nowych kierunków studiów, które mogą odpowiadać 

zaobserwowanemu zainteresowaniu wśród potencjalnych kandydatów, 

- modernizacja istniejących kierunków kształcenia w celu ich większego dopasowania do 

potrzeb kandydatów, 

- rozwój unikalnych, interdyscyplinarnych kierunków studiów, 

- rozważenie uruchomienia studiów II stopnia; 

- intensywny rozwój nowych kierunków studiów podyplomowych, 

- elastyczna modyfikacja programów dotychczas prowadzonych studiów podyplomowych, 

- poszerzenie oraz zwiększenie atrakcyjności proponowanej oferty kursów i szkoleń, 

- unowocześnianie jakości, adekwatności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych, 

- dostosowywanie programów studiów do standardów międzynarodowych, 

- internacjonalizacja nauczania, 

- opracowanie i wdrożenie systemu wychwytywania utalentowanych, ambitnych studentów i 

oferowanie im indywidualnego na wysokim poziomie toku studiów na zasadzie „mistrz – 

uczeń”, 

- dokonanie wyboru podstawowych nurtów badawczych, 

- istotne zwiększenie ilości, jakości, efektywności i komercjalizacji badań naukowych,  

- preferowanie interdyscyplinarnych badań, 

- prowadzenie co najmniej jednego projektu naukowego w ramach funduszy europejskich, 

- uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych, 

- powołanie studenckiego koła naukowego, 

- powołanie i organizacja Seminariów Wydziałowych, 

- wysoka elastyczność w formułowaniu oferty studiów, 

- wysoka jakość nauczania wynikająca m.in., z nielicznych grup studenckich, 
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- indywidualne podejście do każdego studenta, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i 

organizacji studiów, 

- analiza struktury i obszarów działalności konkurentów (ilość pozyskiwanych studentów, 

czesne, programy, wykładowcy itd.), 

- monitorowanie zmian konkurencji, 

- dokonanie segmentacji odbiorców (rynków) i dostosowanie odpowiednich dla nich ofert. 

- racjonalizacja wpływów z czesnego, utrzymywanie cen poszczególnych studiów na możliwie 

niskim poziomie, wynikającym z konkurencji, przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów 

dydaktyki oraz kosztów ogólnych Wydziału, 

- dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez poszukiwanie środków innych niż czesne (np. granty 

badawcze, programy europejskie, dotacje, darowizny i inne), 

- ciągła kontrola i racjonalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału, 

- formalizacja procedur zarządzania, ich stworzenie i wdrożenie na poziomie Wydziału, 

- identyfikacja i sformalizowanie głównych procesów wchodzących w skład systemu 

zarządzania Wydziałem, 

- rozwój kadr dydaktycznych i naukowych. 

 

 

Strategie okazjonalne 

Strategie okazjonalne będą realizowane jako składnik głównej strategii działalności Szkoły 

Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Ich konkretyzacja nastąpi wskutek permanentnej 

analizy otoczenia dokonywanej przez liderów SWPR ukierunkowanej na poszukiwaniu szans 

zewnętrznych, które w zestawieniu z mocnymi stronami poszczególnych Wydziałów, jak i całej 

Uczelni mogą przysłużyć się rozwojowi całej organizacji. Proces ich realizacji składać się 

będzie z następujących etapów: 

1. identyfikacja pojawiającej się szansy przez lidera, 

2. konfrontacja możliwości jej wykorzystania z posiadanymi mocnymi stronami, 

3. ocena atrakcyjności pod względem korzyści rozwojowych i finansowych dla Wydziału oraz 

Uczelni dokonywana przez Dziekana, Rektora i Kanclerza 

4. opracowanie planu działań, 

5. wdrożenie opracowanego planu, 
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6. kontrola wyników i działania usprawniające. 

Potencjalnych źródeł strategii okazjonalnych można poszukiwać w następujących obszarach: 

- w otoczeniu bliższym i dalszym Uczelni, 

- we współpracy z innymi podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki, 

- w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi oraz komercyjnymi 

 

Alokacja zasobów przeznaczonych na wdrożenie strategii rozwoju  
 

Przy wdrażaniu przyjętej strategii wykorzystane będą następujące zasoby: 

1. Ludzkie – pracownicy administracyjni i naukowo-dydaktyczni Wydziałów i Uczelni, 

zatrudnieni obecnie i w przyszłości, bez względu na formę prawną stosunku pracy. 

2. Materialne – sprzęt, wyposażenie oraz pomieszczenia Uczelni zajmowane obecnie oraz w 

przyszłości. 

3. Niematerialne – zgromadzona wiedza, kluczowe kompetencje, kontakty i inne. 

4. Finansowe – pochodzące z części wygospodarowanej nadwyżki finansowej Uczelni oraz 

z pozyskanych celowo grantów, dotacji, darowizn, każdorazowo podlegające akceptacji 

właściwych organów Uczelni, wskazanych w Statucie. 

Nie przewiduje się wyznaczenia konkretnego budżetu skierowanego na realizację określonych w 

strategii działań. Istota przyjętego modelu finansowania polega na każdorazowym, zadaniowym 

określeniu niezbędnych potrzeb w zakresie finansowym i alokacji innych zasobów, jego 

weryfikacji pod kątem celowości, efektywności i skuteczności oraz podjęcia decyzji przez organy 

Uczelni uprawnione do tego w Statucie. 


