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ANONIMOWEGO PRZYSZÃLEGO DYREKTORA

Dlaczego należy zmienić Dyrektora

Po sześciu latach funkcjonowania dyrektor jest zme‘czony i wchodzi w rutyne‘. Traci
innowacyjność i hamuje poste‘p. Potrzebne sa‘ nowe pomysÃly i nowa energia. MiaÃlam jej
dużo na pocza‘tku, teraz ulegÃla wyczerpaniu.

Dyrektor jest obiektem powszechnych plotek, prawdziwych i nieprawdziwych, a wielu
ludzi ma go dość z powodu decyzji, które podja‘Ãl. Dlatego trzeba to przerwać. Managerów
w firmach zmienia sie‘ co kilka lat, nie pozwala sie‘ im siedzieć na jednym stanowisku. Kra‘ża‘po firmach i stanowiskach.

Znam czlowieka, który bardzo wiele zrobiÃl dla swojego wydziaÃlu, ale gdy skończyl 70 lat
odstawiono go kompletnie na boczny tor daja‘c mu maÃly uÃlamek etatu. PotrzebowaÃlam od
niego rady i rozmawiaÃlam z nim przez telefon. Gorycz, która z niego biÃla mnie zaskoczyÃla i
byÃlo mi go bardzo żal. Dlatego chce odej́sć z tego stanowiska zanim zostane‘ odstawiona, bo
ludzie nie be‘da‘ mogli ze mna‘ wytrzymać.

Dlaczego warto pobyć troche
‘
dyrektorem

Dyrektorem zostaÃlam maja‘c 44 lata, dÃlugo sie‘ dekowaÃlam aż już dÃlużej nie mogÃlam.
Maciek Paluszyński, Grzesio Plebanek, Rysiek Szwarc nie mieli 40 lat, gdy podje‘li sie‘ swoich
funkcji, a Grzesio Karch jeszcze ich nie ma. Ludomir Newelski i Rysiek Szekli byli niewiele
po czterdziestce.

Bardzo szybko posada ta mi sie‘ spodobaÃla, bo miaÃlam dużo pomysÃlów i mogÃlam je
realizować zape‘dzaja‘c sekretarki do pracy. OdkryÃlam zupeÃlnie nowy świat doświadczeń,
o którego istnieniu wcześniej nie miaÃlam poje‘cia. Warto coś takiego zrobić raz w życiu,
skoczyć na gÃle‘boka‘ wode‘, przerwać wygodny schemat pisania jednej pracy za druga‘.W okresie 2002-2006 powstaÃlo sześć moich prac podczas, gdy w okresie 1997-2001 siedem
(powstaÃlo, nie ukazaÃlo sie‘). Wie‘c nic strasznego sie‘ nie staÃlo i uważam, że warto byÃlo. W
tej chwili jednakże chciaÃlabym zdobywszy te doświadczenia przej́sć do naste‘pnego etapu
mojego życia. Życze‘ funkcji administracyjnej każdemu na jedna‘ kadencje‘. Kiedy sprawy ida‘do przodu, satysfakcja jest olbrzymia. Poza tym nasz Instytut i WydziaÃl (drugi wśród tego
rodzaju wydziaÃlów w Polsce) jest wielka‘ wartościa‘, dla której warto pracować. Bez dobrego
środowiska nie ma dobrych prac.

Organizacja Uniwersytetu jest taka, że każdy dokument wychodza‘cy z WydziaÃlu musi
mieć podpis dziekana. Oznacza to, że z jednej strony dyrektor ma maÃla‘ wÃladze‘, ale też nie
ponosi odpowiedzialności finansowej. Przy dziekanie popieraja‘cym inicjatywy, umieja‘cym
podejmować decyzje i ponosić odpowiedzialność, bycie dyrektorem jest ciekawe i nie bardzo
trudne.
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Wyzwania

0. Potrzeba dobrego managementu

Dobry management jest niezwykle istotny. Wielokrotnie miaÃlam okazje‘ obserwować jak
marnuja‘ sie‘ pienia‘dze przez zÃla‘ organizacje‘. Co roku uczestnicze‘ w zjazdach dyrektorów
instytutów i wysÃluchuje‘ jak inne uniwersytety buduja‘ nowe kampusy, daja‘ wyższe pensje
(np. Warszawa, Opole) oraz wprowadzaja‘ znakomite programy studiów (Warszawa). Jeśli
nie be‘dziemy biegli szybko do przodu, zostaniemy w tyle. Bez dobrego managementu nie
byÃloby nadbudowy im. Hulanickiego-Szeklego.

1. Zdobywanie zewne‘trznych źródeÃl finansowania badań naukowych i dydaktyki poprzez
aplikowanie o rozmaite projekty.

Jest to konieczne, gdy Uniwersytet jest na minusie i be‘da‘ oszcze‘dności na wszystkim.
Bez dobrego wsparcia finansowego nie ma ani dobrej nauki, ani dobrej dydaktyki. Tego
wsparcia potrzebuja‘ przede wszystkim mÃlodzi - adiunkci bez i z habilitacja‘, których pensje
sa‘ niskie. Już w tej chwili musimy z czegoś opÃlacić repetytorium.

2. Zdobywanie etatów poprzez zdobywanie zaje‘ć usÃlugowych.

W sytuacji trudności finansowych, Rektor be‘dzie nieche‘tnie przyznawaÃl nam etaty.
Wydaje sie‘, że jedyna‘ forma‘ targu moga‘ być zaje‘cia uslugowe. Ponadto idzie niż i nie
jest jasne czy liczba studentów nam sie utrzyma. Musimy wieć myśleć, że be‘dziemy żyli z
usÃlug. Tu mieści sie‘ też ulepszanie naszej oferty technologii informacyjnej.

3. Interesuja‘ca oferta studiów dziennych. Utrzymanie liczby studentów lub zbilan-
sowanie zatrudnień z maleja‘ca‘ liczba‘ studentów. W sytuacji sÃlabszych kandydatów utrzy-
manie liczby studentów be‘dzie wymagaÃlo nowej koncepcji programu studiów.

4. Dobra polityka kadrowa zarówno w sferze nauczycieli akademickich jak i pracowników
administracyjnych.

Nowego dyrektora czeka podje‘cie decyzji co do adiunktów, którym w 2010 upÃlynie
10 lat pozostawnia na stanowisku adiunkta. Be‘da‘ musieli odej́sć lub zostać starszymi
wykÃladowcami.

5. Wspólnie z dyrektorem informatyki obniżenie kosztów ogrzewania obu budynków,
bo te moga‘ zarżna‘́c nas finansowo.

Co zamierzam robić by pomóc nowej dyrekcji

1. Aplikować o projekty badawcze
2. Wspólnie z Agnieszka‘ Paja‘k pomagać innym w aplikacjach o rozmaite projekty jak

również w ich realizacji.
3. Aplikować o projekty na finansowanie dydaktyki
4. Promować absolwentów na rynku pracy poza uczelnia‘, zwÃlaszcza bardzo dobrych

magistrantów lub sÃlabszych doktorów. Szukać im wysoko pÃlatnych posad.
5. Promować nasze studia chodza‘c po liceach
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6. Pomóc przy organizacji dydaktyki dla najsÃlabszych.
7. Ewentualnie zaja‘́c sie‘ optymalizacja‘ zużycia ciepÃla w budynku.
8. Sprowadzić ewentualnie Chińczyków na pÃlatne studia.

Dobre strony bycia dyrektorem

1. Pozycja w Polsce - drugi najlepszy WydziaÃl Matematyki i Informatyki
2. Inteligentni, szybko myśla‘cy i uczciwi Koledzy (i Koleżanki).
3. GÃle‘boka satysfakcja, gdy udaje sie‘ coś wprowadzić w życie i to sie‘ sprawdza.
4. 7. świetnych sekretarek i równie kompetentna i zaangażowana reszta personelu ad-

minstracyjnego. Sa‘ to ludzie bardzo samodzielni. Wiele rzeczy, które kiedyś wykonywaÃlam,
czy o których decydowaÃlam, scedowaÃlam stopniowo na dziewczyny. Sa‘ rzeczy dotycza‘ce prze-
targów, budów, projektów, grantów, dydaktyki, sprawozdań, o których nie mam zielonego
poje‘cia, bo robia‘ to dziewczyny. To samo dotyczy Wiesia i Kryspina.

5. ÃLatwy i szybki kontakt e-mailowy. Wie‘kszość poleceń do pracowników administra-
cyjnych wysyÃlam mailem o dogodnych dla mnie porach dnia.

6. Można wykonywać kupe‘ administracji w domu, także wieczorem. No, poza czytaniem
e-maili, bo może to wywoÃlać bezsenność.

7. Świetna infrastruktura dzie‘ki pracy Andrzeja i wszystkich ludzi, którzy mu pomagali
przez ostatnich prawie 20 lat.

8. Bardzo dobry kontakt z prawie wszystkimi decydentami na informatyce.

Trudności

1. Konieczność staÃlego i szybkiego podejmowania decyzji.
Problemy napÃlywaja‘ jeden za drugim i decyzje trzeba podejmować szybko, bo za chwile‘pojawia‘ sie‘ nowe sprawy. Oczywíscie nie należy podejmować ich pochopnie, ale nie można

za dÃlugo zwlekać. Czas pomie‘dzy pojawieniem sie‘ problemu i podje‘ciem decyzji to okres
mniejszego lub wie‘kszego napie‘cia i frustracji. Czasem mamy algorytm, czasem podje‘ciedecyzji wymaga konsultacji i czekania, aż nasta‘pi iluminacja. Trzeba wie‘c cierpliwie czekać.

2. Nigdy nie wiemy czy podje‘ta wÃlaśnie decyzja jest optymalna. Po jakimś czasie
okazuje sie‘ czy byÃla raczej lepsza czy raczej kiepska. Cze‘sto expost wiemy, że można byÃlo
zrobić lepiej lub dużo lepiej i musimy żyć z tym dyskomfortem. To nie matematyka, tu nie
ma jednoznacznego rozwia‘zania, które tak lubimy.

3. Zawsze sa‘pracownicy niezadowoleni z decyzji dyrektora i wyrażaja‘ to niezadowolenie.
Trzeba z tym żyć.

4. Me‘cza‘ca jest duża ilość bezpośrednich oddziaÃlywań z ludźmi, konieczność mówienia
czasem kolegom nieprzyjemnych rzeczy lub po prostu powiedzenia, że czegoś zrobić nie
można. Trudne sa‘ sytuacje, gdy sie‘ nie zgadzamy, wymieniamy sprzeczne opinie, a nasze
punkty widzenia sie‘ bardzo różnia‘.

5. BezwÃlad administracji poza WydziaÃlem, na który nie mamy wpÃlywu, jej niekompe-
tencja lub brak reguÃl poste‘powania, niezrozumienie ze strony administracji.

6. Zme‘czenie fizyczne i opanowanie myśli przez sprawy administracyjne.
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Pokonywanie trudności

1,2. W podejmowaniu decyzji stopniowo nabiera sie‘ wprawy, tylko na pocza‘tku jest
trudno. Z czasem przyzwyczajamy sie‘ do tego jak pokonać dyskomfort towarzyszcy nad
od momentu pojawienia sie‘ problemu do jego rozwia‘zania. Każda dobrze podje‘ta decyzja
wywoÃluje taka‘ radość, że grzeje nas także na zÃle czasy.

3. Pojedyncze przypadki niezadolwolwnia pracowników sa‘pożyteczne i zwykle pomagaja‘nam coś ulepszyć. Jeśli ten sam pracownik jest cia‘gle niezadowolony, to po jakís czasie przes-
tajemy sie‘ tym przejmować.

4. Jedni z nas maja‘ Ãlatwy, inni trudny kontakt z ludźmi. Dla mnie ludzie sa‘ pasjonuja‘cy,ale zanim do tego doszÃlo mine‘Ãlo kilkanaście lat czytania ksia‘żek i obserwowania tego jak inni
daja‘ sobie rade‘ w sytuacjach spoÃlecznych. Uważam, że każdy, kto wÃloży w to odpowiedni
wysiÃlek jest w stanie bardzo porawić swoje relacje z innymi. W szczególności można sie‘wytrenować w przyjazdnych reakcjach na pogla‘dy innych, ktore sa‘ zupeÃlnie sprzeczne z
naszymi. Che‘tnie na ten temat porozmawiam, bo za dużo musiaÃlabym napisać.

5. Pewnym remedium na bezwÃlad administracji jest dÃlugofalowe planowanie i nierobie-
nie rzeczy na ostatnia chwile‘. W swoich dziaÃlaniach zawsze braÃlam pod uwage‘ ewentualność
blokady ze strony urze‘dników toteż zaczynaÃlam robienie czegokolwiek dużo wcześniej. Potem
gdy wysta‘piÃly nieprzewidziane komplikacje wykazywaÃlam duża‘ cierpliwość w stosunku do
urze‘dników staraja‘c sie‘ dostosować do ich sposobu myślenia. Dzie‘ki temu nie denerwowaÃlam
sie‘ i zachwywaÃlam dobre stosunki z administracja‘. Jeśli byÃlo jasne, że potrzebna jest decyzja
szorowaÃlam wprost do Rektora, Kwestora, pani Kanclerz. Szeregowi urze‘dnicy decyzji nie
podejmuja‘, wie‘c nie ma po co sie‘ szarpać.

6. Trzeba wytworzyć w sobie mechanizmy wyÃla‘czaja‘ce kra‘ża‘ce myśli. Dla mnie jest to
ogla‘danie filmów na dvd lub wiadomości w oryginalnej wersji je‘zykowej, basen, powieścidÃlo,
spacer poÃla‘czony z nauka‘ francuskiego (bez francuskiego myśli sie‘ nie wyÃla‘czaÃly). Praca‘naukowa‘ zajmowaÃlam sie‘ gÃlównie w godzinach 5-8 lub 6-9 rano zanim jeszcze administracja
weszÃla mi do gÃlowy.

Co pomaga być dobrym szefem

1. Dobry szef powinien być niepoprawnym optymista‘. Wierzyć, że każdy problem da sie‘w końcu rozwia‘zać. Zdarza sie‘, że ten czas zawieszenia trwa dÃlugo i cierpimy, ale kiedyś sie‘kończy. Życie (tak jak matematyka) skÃlada sie‘ z problemów. Zawsze sobie mówiÃlam “Prob-
lemy to moja specjalność” i to mi dodawaÃlo otuchy. Na nierozwia‘zany problem najlepiej
robi pojawienie sie‘ nowego, który zajmie nasze myśli. Tak jak w matematyce. Rozwia‘żemy
inny, poczujemy sie‘ lepiej, wrócimy do poprzedniego.

2. Szef nie może sie‘ bać ryzyka. Ryzyko jest wkalkulowane w każda‘ decyzje‘. Za to szef
dostaje dodatek.

3. Umieje‘tność odreagowania stresu po przyj́sciu do domu.

4. Dyrektor powinien mieć co najmniej tytuÃl naukowy. Wtedy nie boi sie‘ Rady i może
swobodnie wypowiadać swoje pogla‘dy. Kiedyś powiedziaÃlam Andrzejowi, że najlepsza‘ rzecza‘jaka‘ Tomek zrobiÃl w życiu, byÃlo uczynienie mnie zwyczajnym na końcu swojej kadencji.
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Oczywíscie Andrzej wybuchna‘Ãl śmiechem na taki tupet z mojej strony. Ale Tomek przez
swoja‘ decyzje‘ sprawiÃl, że nie podlegam już żadnemu gÃlosowaniu Rady w sprawie awansu.

5. Dyrektor musi schować do kieszeni swoje ambicje. Ma wÃladze‘, wie‘c nie musi nikomu
pokazywać ile jest wart. Powinien na czas bycia dyrektorem nie myśleć o rozwoju swo-
jej kariery lecz przede wszystkim myśleć o promowaniu swoich kolegów i z tego czerpać
satysfakcje‘.

6. ÃLatwość kontaktu z innymi ludźmi i zachowanie profesjonalnej uprzejmości.

7. Szef musi być otwarty na różne opcje. Gdy zaprosi kolegów na narade‘, powinien dużo
wie‘cej sÃluchać niż mówić. ZwÃlaszcza pogÃla‘dów niezgodnych z jego wÃlasnymi. W ścieraniu
sie‘ przeciwnych opcji zwykle powstaja‘ najlepsze rozwia‘zania. Najgorsze co można zrobić,
to uprzeć sie‘ przy czymś.

8. Umieje‘tność delegowania zadań, nieczepiania sie‘ szczegóÃlów. Szef musi godzić sie‘ z
tym, że pracownicy zrobia‘ po swojemu, nie może być zbyt drobiazgowy.

9. Uczciwość. Jeśli posta‘pimy nie fair lub powiemy rzeczy bez pokrycia, i zostaniemy
przyÃlapani, nikt nigdy nie be‘dzie nas traktowaÃl poważnie. Twarz traci sie‘ raz (na zawsze).

10. Generalnie dyrektor powinien jak najmniej rzadzic, a gÃlównie stwarzac mozliwosci
do inicjatywy ludzi i absolutnie jej nie tlumić z powodu wÃlasnego strachu czy sztywnych
przepisów. Przepisy zawsze można zinterpretować korzystniej niż sie‘ myśli na pocza‘tku.

Moja organizacja dnia

PracowaÃlam zwykle rano 6-9 lub 5-8, potem jechaÃlam do Instytutu robić administracje‘interakcyjna‘ (tzn. z ludźmi). W poÃludnie odreagowywaÃlam lunchem i godzinna‘ drzemka‘,a po poÃludniu spotykaÃlam sie‘ ze studentami, magistrantami, chodziÃlam na seminaria oraz
robiÃlam administracje‘ koncepcyjna‘, w tym pisanie rozmaitych opinii, pism, redagowanie
dokumentów. PrzestawaÃlam najpóźniej o 19-20 i zabieraÃlam sie‘ za ogla‘danie filmu na dvd
w wersji oryginalnej i (lub) wiadomości i gotowanie obiadu na naste‘pny dzień. Ten sam
schemat za wyja‘tkiem przychodzenia do Instytutu obowia‘zywaÃl w weekendy. W okresie
ostatniego 1,5 roku nie otwieraÃlam e-mailu po 20-tej i to zapewniaÃlo mi spokojny sen.

MiaÃlam pewne problemy depresyjno-emocjonalne, które wymagaÃly porady specjalisty-
cznej, ale odkryÃlam świetnego lekarza i che‘tnie go polece‘ każdemu, kto potrzebuje. Warto
pamie‘tać, że tego rodzaju zaburzenia nie wynikaja‘ tylko z napie‘ć w pracy lecz cze‘sto ze
zmian chemicznych zachodza‘cych w nas w wieku średnim. Niezależnie od tego czy byÃlabym
dyrektorem czy nie, miaÃlabym te kÃlopoty. Zacze‘Ãly mi sie‘ zreszta‘ na rok przed podje‘ciemfunkcji dyrektora, a potem docia‘żenie obowia‘zkami je zmniejszyÃlo. Tylko sprawy trudne
do rozwia‘zania frustruja‘, ale ich jest maÃlo. Codzienne obowia‘zki dobrze wykonane daja‘poczucie sukcesu i likwiduja‘ depresje‘.
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