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konsolidacja uczelni  
jako przykład zmiany strategicznej 
Tomasz Sobczak, Irena Łącka

wprowadzenie 

ączenie się dwóch i więcej organizacji (w tym 
także szkół wyższych) w nowy podmiot należy 
do najtrudniejszych problemów z zakresu prak-

tyki zarządzania . Zagadnienie to ma swoje źródło w za-
kresie i głębokości zmian wywołanych procesem konso-
lidacji łączących się uczelni . W takim przypadku należy 
bowiem stworzyć nowe ramy organizacyjne, finansowe 
i personalne, a w przypadku integrujących się uczelni 
na nowo zdefiniować ofertę edukacyjną i dotychczasową 
działalność naukowo-badawczą . Nie mniej istotną kwestią 
dla prawidłowego rozwoju nowo powstałego organizmu 
jest przeprowadzenie zmiany w świadomości tak klientów 
wewnętrznych (pracowników i studentów), jak i zewnętrz-
nych (przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji), 
że kontynuuje on tradycje swoich poprzedników, ale 
czyni to na nowym, wyższym poziomie jakości . 

Możliwość konsolidacji uczelni zapisano w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym [4] . Ustawodawca określił, 
że połączenie akademickich uczelni publicznych następuje 
na drodze ustawy i po zaciągnięciu opinii senatu lub sena-
tów uczelni . W przypadku włączenia publicznej uczelni 
zawodowej do publicznej uczelni akademickiej akt ten na-
stępuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni 
po zaopiniowaniu przez ich senaty (art . 18, ust . 6) . 

Celem opracowania jest odtworzenie przebiegu prac 
nad konsolidacją dwóch autonomicznych uczelni w Szcze-
cinie i ocena tego zjawiska z perspektywy zarządzania 
procesem zmian w organizacjach . Podjęto także próbę 
podsumowania wstępnych efektów tego trudnego i ryzy-
kownego programu kompleksowej zmiany . 

pozytywne i negatywne następstwa  
połączenia uczelni 

roces konsolidacji szkół wyższych może wywo-
łać pozytywne i negatywne konsekwencje . 
W grupie pozytywnych aspektów tej zmiany, 

wpływających na wzrost pozycji konkurencyjnej nowej 
uczelni w porównaniu do jej poprzedniczek, należy 
wymienić m .in . [1, s . 22–23]: 
zz osiągnięcie lepszej pozycji w ocenie parametrycznej 

uczelni, zwiększenie udziału w rynku usług edukacyj-
nych i doradztwa oraz w zakresie badań naukowych 
na rzecz podmiotów gospodarczych w wyniku wzbo-
gacenia oferty dydaktycznej (m .in . nowe kierunki 
studiów) i naukowo-badawczej (np . inicjowanie nowych 
interdyscyplinarnych projektów badawczych), a także 
efektu synergii potencjałów integrujących się uczelni, 
zz zmniejszenie kosztów funkcjonowania nowej uczel-

ni w porównaniu do łącznej kwoty kosztów jej poprzed-
niczek dzięki zwiększeniu efektywności zarządzania, 
korzyści skali z wykorzystania połączonych zasobów, 
ograniczenie kosztów transakcyjnych, 

zz zmiany organizacyjne – polegające na łączeniu 
podobnych i/lub identycznych co do zakresu prowa-
dzonej działalności jednostek – zarówno w strukturze 
poszczególnych wydziałów, jak i administracji uczelni, 
zz większe możliwości uzyskania środków z budżetu 

państwa na realizację zadań szkoły wyższej oraz środ-
ków finansowych na badania z sektora prywatnego 
i funduszy unijnych, 
zz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i pozyskanie 

majątku partnera, 
zz redukcja przerostów zatrudnienia, 
zz wypracowanie nowych, lepszych procedur realizacji 

poszczególnych procesów głównych, pomocniczych 
i wspomagających . 

Konsolidacja może wywołać także negatywne kon-
sekwencje, takie jak nierozpoznawalność nowej marki 
przez obecnych i przyszłych klientów, redukcję perso-
nelu, zwłaszcza w komórkach administracji . Potencjal-
ny zestaw negatywnych konsekwencji narodzin nowej 
uczelni w wyniku łączenia szkół wyższych należy uzu-
pełnić o ewentualne problemy, wynikające z faktu m .in .: 
zz wyboru nowych władz uczelni: rektorów i prorektorów, 
zz likwidacji eksponowanych stanowisk kierowniczych, 

np . instytutów, 
zz powołania kierowników nowych jednostek w wyni-

ku łączenia dublujących się działów administracji czy 
jednostek dydaktycznych, 
zz likwidacji pewnych jednostek organizacyjnych, któ-

rych istnienie w strategii rozwoju nowego organizmu 
nie jest uzasadnione ekonomicznie i/lub konieczności 
łączenia pewnych jednostek organizacyjnych (wraz ze 
zmniejszeniem personelu pomocniczego, a nawet licz-
by pracowników naukowo-dydaktycznych); 
zz utrudnień w realizacji działalności badawczej, a nie-

kiedy jej zaprzestania przez pracowników planowanych 
do zwolnienia, 
zz trudności związanych z budową i/lub wdrożeniem 

jednego systemu zarządzania nową organizacją (np . 
przyjęcie systemu zarządzania jednej z uczelni jako 
docelowy lub hybrydy systemów zarządzania układa-
jących się stron, lub wprowadzenie zupełnie nowego 
systemu dla nowo powstałej organizacji), 
zz wystąpienia zjawiska krótkotrwałego chaosu organi-

zacyjnego polegającego na pewnych trudnościach i opóź-
nieniach w przepływie informacji do wszystkich jednostek 
organizacyjnych . 

proces zmian organizacyjnych  
na przykładzie zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego  
w szczecinie – próba identyfikacji 

dniem 1 stycznia 2009 r . z mapy szkolnictwa 
wyższego w Polsce zniknęły dwie autonomiczne 
uczelnie wyższe: Akademia Rolnicza w Szcze-

cinie (dalej AR) i Politechnika Szczecińska (dalej PSz) . ,
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W ich miejsce powołano Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie (dalej ZUT) . Jak czytamy 
w uzasadnieniu o utworzeniu tej uczelni, nowy uniwer-
sytet, korzystając z dorobku naukowego i tradycji swoich 
poprzedniczek „przez zwiększenie potencjału naukowego 
i skoncentrowanie badań naukowych oraz możliwość 
bardziej wszechstronnego nauczania studentów, pozwoli 
na szybszy rozwój kadry naukowej oraz podniesie rangę 
Szczecina jako centrum naukowego i stolicy dużego re-
gionu . Jego powołanie będzie stanowić szansę dla środo-
wiska naukowego oraz społeczności lokalnej, a w przy-
szłości dobrą podstawę do rozszerzenia zakresu badań 
naukowych i umocnienia pozycji Szczecina na mapie 
europejskich ośrodków akademickich” [3] . 

Pierwsze niezrealizowane projekty łączenia uczelni 
szczecińskich pojawiły się w latach 90 . ub . wieku . 
Wówczas rozważano w niektórych gremiach konsoli-
dację AR z Uniwersytetem Szczecińskim . Z różnych 
powodów nie doszło do rozpoczęcia formalnych prac 
w tym zakresie, m .in . wyrażano obawy, że nastąpi 
inkorporacja Akademii przez zdecydowanie większy 
pod względem liczby studentów Uniwersytet . 

W połowie pierwszej dekady obecnego wieku narodził 
się projekt połączenia AR z Pomorską Akademią Medycz-
ną (obecnie Pomorskim Uniwersytetem Medycznym) . 
W prace nad realizacją tego projektu zaangażowały się 
władze i senaty obu uczelni, tzn . podjęto uchwały zmie-
rzające do integracji tych uczelni oraz utworzenia Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie . Jednak 
ze względu na niekorzystny stosunek liczby senatorów 
reprezentujących dawną Pomorską Akademię Medyczną 
do senatorów dawnej uczelni rolniczej nie doszło do 
utworzenia projektowanego uniwersytetu (należy sądzić, 
że był to prawdopodobnie najbardziej znany opinii pu-
blicznej czynnik z grupy czynników, które zdecydowały 
o niepowodzeniu tego przedsięwzięcia) . Kolejny projekt 
utworzenia nowej uczelni poprzez konsolidację Akademii 
Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej zakończył się powo-
łaniem ZUT w Szczecinie . 

Należy podkreślić, że inicjatywa połączenia AR i PSz 
miała oddolny charakter (nie została narzucona przez 
władze centralne) . Rozmowy w tej sprawie zapocząt-
kowali rektorzy wspomnianych uczelni, jednak bez 
wcześniejszych konsultacji w tej kwestii z pracownika-
mi obu instytucji . Informacje o toczących się rozmowach 
rektorów na temat ewentualnego połączenia się uczel-
ni docierały do pracowników i studentów w drodze tzw . 
poczty pantoflowej i miały charakter nieformalny . 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bilans sił, 
które sprzyjały realizacji projektu konsolidacji oraz sił 
oporu, które przeciwdziałały procesowi utworzeniu 
ZUT . Siły wspierające i hamujące konsolidację mają 
w dużej mierze swoje źródło w sferze społecznej byłych 
uczelni . Zmiana organizacyjna, polegająca na utworze-
niu nowej uczelni, była prowadzona w warunkach prze-
wagi sił wspierających jej realizację . 

Władze zarówno AR, jak i PSz równolegle, konsul-
tując wzajemnie poszczególne działania, przygotowywa-
ły się do konsolidacji m .in . w zakresie zgromadzenia 
wymaganej prawem dokumentacji . Na przykład prorek-
torzy odpowiedzialni za organizację i rozwój własnych 
uczelni 6 czerwca 2007 r . spotkali się w sprawie opraco-
wania wniosku o utworzenie Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego (nazwa ta w czasie dalszych prac 
została zmieniona na Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny) . Władze rektorskie opracowywały,  
a Senaty obu szkół wyższych podejmowały stosowne 
uchwały w zakresie utworzenia nowej uczelni . 

Pierwsze sprawdzone informacje o działaniach władz 
obu uczelni pochodzą odpowiednio: z 30 marca 2007 r .  
z Senatu Akademii Rolniczej, który podjął uchwałę 
wyrażającą zgodę na podjęcie prac zmierzających do 
połączenia obu uczelni (Uchwała nr 155 Senatu AR z 30 
marca 2007 r .), i z 23 kwietnia 2007 r . z obrad Senatu 
Politechniki Szczecińskiej, który przyjął dokument 
przedstawiony przez rektora pt . „Uzasadnienie utwo-
rzenia nowej uczelni w randze uniwersytetu w Szcze-
cinie” . Jednocześnie Senat Politechniki upoważnił władze 
rektorskie do podjęcia prac mających na celu utworzenie 
uniwersytetu (Uchwała Senatu PSz z 23 kwietnia 2007 r .) . 
W dniu 5 lipca 2007 r . senatorowie obu szkół wyższych 
pozytywnie zaopiniowali połączenie uczelni i utworzenie 
nowej jednostki w randze uniwersytetu technicznego 
(Uchwała nr 183 Senatu AR z dnia 5 lipca 2007 r . i Uchwa-
ła nr 40 Senatu PSz z dnia 5 lipca 2007 r . odpowiednio 
w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu Politechniki 
Szczecińskiej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utwo-
rzeniu nowej uczelni w randze uniwersytetu technicznego) . 

Warunki połączenia uczelni i utworzenia nowej 
uczelni określono w dokumencie „Wniosek w sprawie 
połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politech-
niki Szczecińskiej w Szczecinie oraz utworzenia Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie” . Dokument ten był integralną częścią 
uchwał przyjętych tak przez Senat Politechniki Szcze-
cińskiej, jak i Senat Akademii Rolniczej w Szczecinie . 

Celem powołania nowego uniwersytetu o charakterze 
techniczno-przyrodniczym – jak czytamy w uzasadnieniu 
utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie – było stworzenie silnego 
ośrodka naukowego i dydaktycznego z dobrym zapleczem 
do badań, profilowanych i ukierunkowanych na rozwój 
szeroko rozumianych dziedzin nauk technicznych, przy-
rodniczych i społecznych . Połączenie kadry dydaktycznej 
kwalifikowanej (profesorów, doktorów habilitowanych 
i doktorów) w strukturze organizacyjnej uczelni miało 
stworzyć podstawy organizacyjne, ułatwić i umożliwić 
spełnienie warunków formalnych do tworzenia nowych, 
atrakcyjnych kierunków kształcenia, w tym w zakresie 
związanym także z nowymi makrokierunkami lub stu-
diami międzykierunkowymi . Wskazano obszary współ-
pracy w zakresie działalności dydaktycznej, a także 
naukowo-badawczej, takie jak: biotechnologia, biofizyka, 
towaroznawstwo, ochrona środowiska, inżynieria mate-
riałowa, źródła energii odnawialnej, architektura, tech-
nologie produkcji przemysłowej, rolniczej i leśnej oraz 
zastosowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa, prze-
chowalnictwa i wykorzystania bazy surowcowej z pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej . Uznano, że istniejąca baza 
dydaktyczna obu uczelni umożliwia rozwój i uatrakcyj-
nienie procesu dydaktycznego oraz stworzenie szerokiej 
oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami regionalnej 
społeczności . 

Wniosek w sprawie połączenia obu uczelni przeka-
zany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
składał się z dokumentu uzasadniającego potrzebę 
utworzenia ZUT, uzupełnionego o: tezy Statutu ZUT, 
schemat organizacyjny nowej uczelni, zestawienie kadry 
wydziałów w podziale na Politechnikę i Akademię, wy-
kaz nowych obszarów badawczych wynikających z in-
tegracji uczelni, informację „Znaczenie dla rozwoju 
i szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim”, perspektywy 
rozwoju dydaktyki w ZUT i projekt ustawy o utworzeniu 
ZUT . Prace nad ostateczną wersją wniosku w sprawie 
połączenia AR i PSz oraz utworzenia nowej uczelni 
trwały od kwietnia do lipca 2007 r . Należy założyć, że 
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dokument ten w części jest wynikiem także wcześniej-
szych prac władz obu uczelni . Zgodę na konsolidację 
wyrażały poszczególne Rady Wydziałów integrowanych 
szkół . Na posiedzenia wydziałowych gremiów kolegial-
nych, podczas których głosowano nad uchwałami wyra-
żającymi zgodę na połączenie, zapraszano rektorów i/
lub prorektorów, którzy pokrótce informowali o korzy-
ściach tego strategicznego projektu . 

Wykorzystując strukturę procesu zmian propono-
waną przez Z . Mikołajczyk [2, s . 265–266], można 
dokonać oceny przebiegu procesu konsolidacji szcze-
cińskich uczelni (tabela 1) . 

Analiza przebiegu prac nad konsolidacją dwóch 
szczecińskich uczelni (tabela 1) wskazuje, że proces ten 
nie przebiegał zgodnie z postulowanymi w literaturze 
działaniami . W każdej z faz pominięto bardzo istotne 
elementy procesu zmiany w organizacji, co może wpły-
wać z jednej strony na ewentualną mniejszą efektywność 
integracji, a z drugiej – tworzyć bariery akceptacji 
efektu połączenia przez dawne społeczności AR i PSz . 

wymierne efekty konsolidacji 

ofercie edukacyjnej na rok akademicki 
2010/2011 – obok kierunków studiów prowa-
dzonych przez poszczególne wydziały przed 

1 stycznia 2009 r . – pojawiły się następujące studia 
międzykierunkowe i makrokierunki: 
zz nanotechnologia (studia międzykierunkowe: tech-

nologia chemiczna i inżynieria materiałowa), 
zz bioinformatyka (studia międzykierunkowe: biologia 

i informatyka), 
zz farmerstwo (makrokierunek), 
zz zarządzanie techniką (makrokierunek), 
zz analityk żywności i środowiska wodnego (studia 

międzykierunkowe: rybactwo i technologia żywności 
i żywienie człowieka) . 

Podczas przygotowywania oferty studiów między-
kierunkowych pracownicy wydziałów dawnych uczelni 
współpracują w tworzeniu tego typu programów dy-
daktycznych . Efektem współpracy pracowników Wy-
działu Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (jednostka 
dawnej AR) oraz Wydziału Informatyki (jednostka 
dawnej PSz) są uruchomione od roku akademickiego 
2010/2011 studia bioinformatyczne . 

W październiku 2010 r . obok tradycyjnych kierunków 
kształcenia prowadzonych w ZUT z listy nowo utworzonych 
studiów międzykierunkowych i makrokierunków – za-
mieszczonych w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 
2010/2011 – uruchomiono także nanotechnologię (studia 
prowadzone wspólnie przez Wydział Technologii i Inży-
nierii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki – dawne jednostki PSz) . 

podsumowanie 

ymiernym efektem konsolidacji dwóch uczelni 
Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej 
w Szczecinie jest ZUT . W przestrzeni prawnej 

pojawił się nowy podmiot prawa, a w ujęciu rynkowym 
– nowy, silniejszy uczestnik usług edukacyjnych . 

Celem konsolidacji było uzyskanie efektów synergii 
w obszarze edukacji i działalności naukowo-badawczej . 
Obecnie większym efektom edukacyjnym (szersza ofer-
ta kształcenia) towarzyszą niewielkie efekty z obszaru 
badań i nauki . Należy podkreślić, że wskutek złożone-
go i długotrwałego procesu konsolidacji dość tradycyj-
nych i autonomicznych od wielu lat organizacji nie 
można oczekiwać pełnego sukcesu w krótkim czasie . 
Na przykład integracja potencjałów naukowo-badaw-
czych obu szczecińskich uczelni w obszarze badań 
wymaga dłuższego okresu niż niecałe dwa lata współ-
działania (formalnie konsolidacja nastąpiła 1 stycznia 
2009 r .) . Można przyjąć, że ten okres w integracji 

Tab. 1. Fazy procesu połączenia Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej 

Lp. Opis czynności podjętych lub nie podczas realizacji projektu łączenia się dwóch uczelni 

1. FAZA PREPARACJI 
1 .1 . Władze dwóch uczelni uznały potrzebę połączenia się oraz sformułowano ogólne cele i kierunki postępowania . 

Tylko znikoma część pracowników obydwu uczelni była poinformowana o planowanych działaniach władz . 
1 .2 . Powołano zespół ds . połączenia . 
1 .3 . Nie przeprowadzono analizy i diagnozy otoczenia w kontekście istniejących i potencjalnych zagrożeń i szans . 
1 .4 . Przeprowadzono analizę i diagnozę sytuacji wewnętrznej i zasobów dwóch uczelni . 
1 .5 . Na tym etapie nie stworzono wizji i ogólnej strategii zintegrowanego podmiotu . 18 lutego 2009 r . powołano 

9-osobową komisję do opracowania strategii jej rozwoju . W wyniku jej prac do lipca 2009 r . powstał projekt tego 
dokumentu, który został przekazany rektorowi ZUT, aby poddać go procesowi konsultacji w środowiskach grup 
pracowników nowej organizacji . 

1 .6 . Nie opracowano wariantów zmian w ujęciu strategicznym i operacyjnym oraz nie przeprowadzono oceny tych 
wariantów . 

1 .7 . Nie dokonano wyboru najbardziej korzystnej alternatywy, gdyż nie zaproponowano innych wariantów i nie 
opracowano ich analizy porównawczej . 

2. FAZA WDROŻENIA 
2 .1 . Nie opracowano szczegółowego projektu połączenia dwóch uczelni . 
2 .2 . Nie poinformowano ogółu pracowników o przyjętym programie zmian i pozyskanych środkach na jego realizację . 

Nie opracowano harmonogramów wdrożenia zmiany i szkolenia pracowników . 
2 .3 . Opracowano nowy statut i strukturę organizacyjną uczelni . 
2 .4 . Brak działań ze strony władz uczelni mających osłabić bariery psychologiczne powstające w procesie konsolidacji 

i na wczesnym etapie funkcjonowania nowej uczelni . 
3. FAZA OCENY 

3 .1 . Brak działań ukierunkowanych na ocenę rezultatów konsolidacji w obszarze tak dydaktyki, badań i nauki oraz aspektów 
społecznych, jak i efektywności ekonomicznej funkcjonowania nowej uczelni . 

3 .2 . Brak planu wdrażania zmian w nowej uczelni . 

Źródło: opracowanie własne . 
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potencjału badawczego to jedynie sygnał, zielone świa-
tło do realizacji wspólnych projektów . Dopiero w na-
stępnych latach może nastąpić autentyczna przemiana 
w mentalności pracowników nauki, ukierunkowana na 
systemowe współdziałanie pracowników jednej uczelni . 

Połączenie, o czym wyżej wspomniano, nastąpiło 
za zgodą i w interesie obu umawiających się uczelni 
o zbliżonej wielkości i potencjale strategicznym . Po 
blisko dwóch latach od konsolidacji uczelni coraz wy-
raźniej uwidacznia się przewaga jednej ze stron – daw-
nej Politechniki Szczecińskiej . Wyrazem tego jest jej 
udział w obsadzie stanowisk kierowniczych i realizacji 
programu restrukturyzacji . Kluczowe dla przyszłości 
stanowiska we władzach pełnią osoby związane perso-
nalnie z dawną Politechniką . W tym konkretnym przy-
padku połączenia pojawiają się cechy inkorporacji . 
Deklarowana konsolidacja w dłuższej perspektywie 
czasowej przekształci się w inkorporację . Niebezpiecz-
ny dla powodzenia przedsięwzięcia integracji jest fakt, 
że nowa instytucja sektora nauki – Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – nie nawią-
zuje do nazw dawnych uczelni . Nie informuje środowi-
ska o tym, że kontynuuje tradycje swoich poprzedniczek, 
a tym samym negatywnie, przynajmniej w początkowej 
fazie istnienia, wpływa na renomę nowej uczelni . 

Postscriptum 

owyższy tekst zawiera spostrzeżenia autorów 
dotyczące przebiegu konsolidacji od marca 
2007 r . do października 2010 r . W związku 

z tym autorzy postanowili zwrócić uwagę na nowe, 
ważne fakty z życia uczelni, które są wynikiem proce-
su konsolidacji, a które zaistniały po analizowanym 
wyżej okresie . Ustalono, że projekt strategii, przeka-
zany w 2009 r . rektorowi ZUT do konsultacji w środo-
wiskach grup pracowników nowej organizacji, został 
ostatecznie przyjęty przez kierownictwo uczelni na 
przełomie maja i czerwca 2011 r ., a następnie popra-
wiony projekt w postaci dokumentu pt . „Strategia 
Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie na lata 2011–2020” trafił 20 
czerwca 2011 r . do członków Senatu . Na posiedzeniu 
Senatu 27 czerwca br . zatwierdzono w drodze uchwa-
ły powyższy dokument (Uchwała Senatu ZUT nr 30 
z 27 czerwca 2011 r .) . Od momentu przekazania pro-
jektu strategii rektorowi ZUT do jej zatwierdzenia przez 
Senat nie przeprowadzono konsultacji środowiskowych . 
Autorzy ustalili w rozmowie z prorektorem ds . organi-
zacji i rozwoju uczelni prof . Janem B . Dawidowskim, 
przeprowadzonej 22 czerwca 2011 r ., że kierownictwo 
uczelni przekazało projekt strategii za pośrednictwem 
e-maila dziekanom poszczególnych wydziałów . Niestety 
w konsultacjach tych pominięto wszystkie grupy pra-
cowników nowej uczelni (m .in . projekt strategii od 
momentu jego powstania do jego zatwierdzenia przez 
Senat nie był udostępniony ogółowi pracowników i stu-
dentów, a co ważniejsze, nie był przedmiotem konsul-
tacji środowiskowych) . Znamienne jest, że kierownictwo 
i Senat przyjęły dokument, w którym zamieszczono 
proces tworzenia strategii ZUT na lata 2011–2020, 
który od etapu analizy stanu funkcjonowania uczelni 
po etap opracowania strategii przewidywał procedurę 
konsultacji . Proces ten zakładał, że po konsultacjach 
planowano rozpatrzyć uwagi (wprowadzić ewentualne 
zmiany) i stworzyć nową wersję projektu (projekt II 
strategii ZUT) . Na uwagę zasługuje także to, że ten 
nowy projekt miał być także poddany konsultacjom . 

Autorzy odnotowali pewien postęp w obszarze na-
wiązywania nowej uczelni do tradycji poprzedniczek . 
Porównując dwa kolejne informatory z ofertą eduka-
cyjną ZUT na rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012, 
we wstępie do nowego informatora rektor bezpośred-
nio wskazuje, że tradycja i nowoczesność to jedne 
z podstawowych atutów nowej uczelni, a ZUT to uczel-
nia „o historii i tradycjach budowanych od roku 1946 
przez pokolenia pracowników Politechniki Szczecińskiej 
oraz historii i tradycjach budowanych od roku 1954 
przez pokolenia pracowników Akademii Rolniczej” . 
Niestety na oficjalnej stronie ZUT potencjalny użyt-
kownik tej strony nie dowie się, że ZUT to dawne AR 
i Psz, dopiero po wejściu na zakładkę „uczelnia”, 
a następnie w odwołanie „misja uczelni” uzyska lako-
niczną informację w tym zakresie . 

W przywołanej już rozmowie z prorektorem prof . 
Dawidowskim (ostatnim rektorem AR) jeden z autorów 
tego artykułu uzyskał informację, że połączenie uczelni 
miało na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania obu 
organizacji . Wyniki analizy sprawozdań z działalności 
AR i PSz za rok 2008 i sprawozdania ZUT za rok 2009 
dowodzą, że koszty działalności operacyjnej nowej uczel-
ni były wyższe od łącznej kwoty tych kosztów funkcjo-
nowania jej poprzedniczek w 2008 r . W odpowiedzi na 
pytanie o efekty działalności naukowo-badawczej wywo-
łane konsolidacją potencjału naukowo-badawczego daw-
nych uczelni prorektor prof . Dawidowski przywołał 
nazwy studiów międzykierunkowch . Obecnie po upływie 
niecałych trzech lat od konsolidacji tak autorzy, jak 
i kierownictwo zidentyfikowali jedynie jej efekty w ob-
szarze dydaktycznym (poszerzenie oferty kształcenia 
o studia międzykierunkowe) . 
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Summary 
In the work presented the process of the consolidation of two 
autonomous universities as the strategic change . The forces 
that inhibit and support this process were described . One 
identified which operations were undertaken in the consolida-
tion using the structure of the process of changes proposed by 
Z . Mikołajczyk . Attention was drawn to the appearance of 
educational effects being the result of the connection of the 
universities . Too short period to function of the new universi-
ty did not cause other, easy in the identification, effects of the 
consolidation . One observed symptoms of the transformation 
of the consolidation into the incorporation, because more and 
more clearly appears the advantage of one of the universities . 
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