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Uniwersytet Warszawski
na przełomie kadencji

Marzec 2002

Stefan Jackowski1

Czas wyborów jest okazją do refleksji nad obecnym stanem i przyszłością naszej Alma Mater. Przyszłe
działania będą tym skuteczniejsze, w im  większym stopniu będą akceptowane przez społeczność uczelni,
niezależnie od tego kto obejmie funkcje akademickie. Poniższy tekst jest zaproszeniem do dyskusji nad
problemami wspólnymi dla całej uczelni. Stanowi podsumowanie moich doświadczeń oraz  dyskusji z wie-
loma koleżankami i kolegami, z którymi współpracowałem będąc przez trzy kadencje dziekanem Wydziału
MIM a przez pięć kadencji członkiem Senatu UW i wielu komisji.

Bez wątpienia większość nas, pracowników i studentów, pragnie aby Uniwersytet był jednym
z ważnych ośrodków akademickich w Europie, wiodącą uczelnią w Polsce kształtującą elity
Rzeczpospolitej. Zachowanie tej szczególnej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego wymaga cią-
głych starań; choć zadania uniwersytetu – prowadzenie badań i nauczanie – pozostają nie-
zmienne, to szybko zmieniają się warunki w jakich działamy.

Czynnikami szczególnej wagi dla Uniwersytetu są przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz
rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej. Oba powodują drastyczne zwiększające moż-
liwości dostępu Polaków do zasobów edukacyjnych i rynków innych krajów. Stajemy wobec glo-
balnej konkurencji w nieznanej dotąd skali;  także wobec wyzwania znalezienia miejsca dla pol-
skiej kultury we wspólnocie narodów, w której fizyczne oddalenie traci na znaczeniu. Te wielkie
zmiany zbiegają się z recesją gospodarczą w Polsce powodującą zmniejszenie finansowania z
budżetu państwa i wpływów pozabudżetowych.

Mimo trudności finansowych musimy podjąć zdecydowane i szerokie działania aby wykorzystać
nowe możliwości, które stwarzają przeobrażenia otaczającego świata. Pasywność może spro-
wadzić Uniwersytet w perspektywie dekady do roli lokalnej masowej szkoły wyższej. Musimy
liczyć się z tym, że inne uczelnie krajowe i zagraniczne, w których proces modernizacji jest bar-
dziej zaawansowany  będą z nami bezwzględnie konkurować nie tylko o środki materialne, ale
także o najlepszych kandydatów na studentów i nauczycieli akademickich. Możemy stawić czoła
tej konkurencji jedynie działając razem; nie pomijając nikogo kto mógłby przyczynić się do na-
szego wspólnego sukcesu.

 Największym kapitałem Uniwersytetu jest kadra naukowo-dydaktyczna i studenci. Naszą ambi-
cja powinno być przyjmowanie na studia najzdolniejszych absolwentów z całego kraju oraz  za-
chęcanie do podjęcia pracy lub współpracy z Uniwersytetem najlepszych polskich uczonych. O
tych, którzy najmocniej związali się z naszą uczelnią Uniwersytet powinien szczególnie dbać nie
licząc na to, że splendor  tradycji UW wystarczy dla zrekompensowania codziennych braków
organizacyjnych i materialnych.

Wiele wydziałów, instytutów, jednostek Uniwersytetu a także poszczególni pracownicy i studen-
ci, starają się sprostać wyzwaniom, działając we własnym zakresie. Jednak dopiero współdzia-
łanie poszczególnych jednostek i środowisk uniwersytetu składa się na sens idei universitas
studii. Bez przepływu informacji, współpracy, koordynacji poczynań, wykorzystania wspólnych
zasobów, szanse skuteczności działań podejmowanych lokalnie są mniejsze.

                                                          
1 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, tel. 55-44-214, adres elektroniczny sjack@mimuw.edu.pl;
strona WWW http://www.mimuw.edu.pl/~sjack
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Autorytet merytoryczny i moralny Uniwersytetu jako całości jest jednym z najsilniejszych atutów
w zdobywaniu publicznego poparcia i środków dla naszych projektów i przedsięwzięć. Wielkie
znaczenie przywiązuję do stylu i sprawności działania uczelni, z których studenci mogliby czer-
pać wzory. Uniwersytet Warszawski powinien kształtować standardy edukacyjnej instytucji uży-
teczności publicznej w Polsce.

Zgodnie z europejskimi tendencjami musimy liczyć się z dążeniem do zwiększenia
“rozliczalności” uczelni wobec organów państwowych.2 Pierwsza uczelnia kraju powinna aktyw-
nie podjąć te kwestie, nie czekając na  regulacje, do których będziemy musieli się  zastosować.

Do najważniejszych dziś spraw, wymagających pilnie podjęcia działań w skali całego Uniwersy-
tetu zaliczam:

• Zastąpienie rywalizacji jednostek Uniwersytetu o dostęp do wspólnych zasobów współpracą
w osiąganiu wspólnych celów; wyrównanie szans na uzyskanie godziwego wynagrodzenia
za pracę, niezależnie od jednostki w której są zatrudnieni; przez zmianę zasad “gry algoryt-
micznej”.

• Umożliwienie wszystkim studentom poszukiwania na Uniwersytecie wykształcenia odpo-
wiedniego do ich zdolności i do wymagań rynku pracy. usunięcie utrudnień w tworzeniu pro-
gramów kształcenia wykorzystujących ofertę całej uczelni; wprowadzenie systemu motywacji
do wprowadzania innowacji w dydaktyce i  podwyższania jej jakości;

• Wprowadzenie na szeroką skalę technologii informatycznych do wszystkich dziedzin działa-
nia uczelni; szczególnie dydaktyki i zarządzania uczelnią; współpraca w tym zakresie z in-
nymi uczelniami;

• Pomoc w uzyskiwaniu grantów ze środków europejskich; wspieranie rozwoju badań w no-
wych dyscyplinach i współpracy z firmami komercyjnymi i instytucjami publicznymi;

• Realizacja spójnej strategii rozwoju przestrzennego UW; poprawa warunków pracy i nauki
poprzez zracjonalizowanie wykorzystania posiadanej przestrzeni;

• Usprawnienie zarządzania zasobami pozostającymi w gestii centralnej. Odciążenie jedno-
stek z poważnych zadań techniczno-administracyjnych, których nie mogą one efektywnie
wykonywać;

• Integracja społeczna środowiska uniwersyteckiego – działanie na rzecz identyfikacji z Uni-
wersytetem jako całością. Poprawa wizerunku publicznego Uniwersytetu.

Niektóre z wymienionych kwestii omawiam poniżej nieco szerzej.

                                                          
2 Z opinii brytyjskich konsultantów, którzy w latach 1996-97 r. odwiedzali UW In no other former Communist coun-
try are the universities in such an advantaged relationship with the State. While this degree of autonomy is similar in
these respects to what pertains in many Western countries, what are missing are the counterbalancing mechanism of
accountability. The present situation in Poland is likely to prove to be a honeymoon (...). We predict that, as the new
political and administrative structures mature, Ministers and their officials will look for greater accountability on
similar lines as in Western countries. If the Government does increase its requirements for accountability, the Uni-
versity of Warsaw may have difficulty in meeting them because of its size and complexity – unless it chooses to an-
ticipate the requirements. Its very prestige and its capacity to lead Polish universities should then enable it to shape
the forms of accountability and to minimize the Government’s intrusion by showing that universities are capable of
self-regulation.
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Studia na Uniwersytecie

WSZECHSTRONNE PROGRAMY. Uniwersytet musi dbać, aby prowadzone w nim studia były
atrakcyjne dla ambitnej młodzieży, poszukującej wykształcenia odpowiedniego do ich zdolności i
do wymagań rynku pracy;. Elastyczne programy,  wykorzystujące ofertę dydaktyczną całej
uczelni, pozwalają godzić upowszechnianie wyższego wykształcenia i przygotowanie do wyko-
nywania wielu zawodów  z kształceniem na najwyższym poziomie elity intelektualnej. Nie można
jednak zapominać, że na Uniwersytecie nie są reprezentowane liczne ważne dyscypliny m.in.
medyczne, rolnicze a także techniczne. To pogarsza konkurencyjność UW wobec innych uczel-
ni, szczególnie zagranicznych.

Potrzebne są działania ułatwiające budowanie programów kształcenia korzystających z przed-
miotów oferowanych w różnych jednostkach UW, a nawet w innych instytucjach. Należy wdro-
żyć system informacji o przedmiotach prowadzonych we wszystkich jednostkach uczelni; spre-
cyzować zasady zapisywania się na te przedmioty i umieszczania ich w programach studiów
przez jednostki odpowiedzialne za poszczególne kierunki. Współczesne narzędzia informatycz-
ne pozwalają na wprowadzenie sprawiedliwego systemu rekompensowania jednostkom kosztów
wynikających z kształcenia “obcych” studentów i usunięcie zahamowań wynikających z obecne-
go systemu finansowania. Jednostki dydaktyczne powinny być zachęcane do przygotowywania
oferty adresowanej do “obcych” studentów – także w zakresie zdobywania umiejętności uniwer-
salnych, użytecznych w różnych zawodach.

Elastyczne programy studiów, zakładające wybór przedmiotów powodują, że studenci więcej
czasu spędzają na uczelni.  W obiektach dydaktycznych trzeba tworzyć nie tylko sale dydak-
tyczne, ale także warunki do pracy indywidualnej  i zespołowej studentów, w tym ogólnodostęp-
ne stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do systemu informacyjno-bibliotecznego
uczelni oraz do Internetu. Należy wykorzystywać w tym celu komputery wycofywane ze stano-
wisk wymagających nowocześniejszego sprzętu.

ZASADY STUDIOWANIA. Jednym z podstawowych celów kształcenia na uczelni musi być
przygotowanie studenta do uczestnictwa w społeczeństwie, w którym  fundamentem relacji
społecznych  stają się wiążące umowy  równorzędnych stron. Uniwersytet powinien jasno defi-
niować prawa i obowiązki studenta oraz zobowiązania uczelni i jej pracowników wobec niego.
Regulamin studiów w UW powinien zostać dopasowany do sytuacji, w której korzystanie z zajęć
poza macierzystą jednostką dydaktyczną jest regułą, a nie wyjątkiem. Studenci powinni odczu-
wać, że ich opinie dotyczące dydaktyki są brane pod uwagę - w Raporcie Samorządu3 zwracają
uwagę na braki w tym zakresie.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI UCZELNIAMI. Ważną rolę w kształceniu odgrywa wymiana studen-
tów miedzy uczelniami. Spośród licznych uczelni współpracujących z nami  m.in. w programie
SOCRATES-ERASMUS należy wytypować strategicznych partnerów, z którymi będziemy wy-
mieniać studentów i nauczycieli w wielu dyscyplinach oraz wspólnie tworzyć zasoby dydaktycz-
ne, także dostępne w Internecie. Obserwowane obecnie w Europie intensywne poszukiwanie
partnerów przez uczelnie może prowadzić do stworzenia silnych monopolistycznych sieci; nie
powinniśmy znaleźć się poza nimi.  Proponuję także nawiązywanie współpracy z warszawskimi
uczelniami o komplementarnym profilu w stosunku do UW. Dotyczy to szczególnie rozwijania i
podejmowania nowych form współpracy  w dziedzinie kształcenia na UW studentów innych
uczelni  w zakresie podstawowych dyscyplin matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych,
oraz wspólnego tworzenia interdyscyplinarnych zaawansowanych programów kształcenia. Nie
powinniśmy ustawać w wysiłkach w tym kierunku, nawet mimo pewnych niepowodzeń
                                                          
3 Sprawy studenckie. Raport Samorządu Studentów UW przedstawiony Senatowi UW 13.02.2002. Uniwersytet
nr 3 (81), marzec 2002.
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ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA. Wobec sygnałów dochodzących od władz państwowych (krytyczny
raport NIK, plany nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym) powinniśmy podjąć inicjatywę za-
proponowania sprawiedliwszych i przejrzystszych rozwiązań dotyczących odpłatności za studia,
opierając się na różnorodnych doświadczeniach jednostek Uniwersytetu prowadzących studia
płatne.

SPRAWY SOCJALNE. Wiele spraw traktowanych zazwyczaj jako socjalno-bytowe ma także
wymiar wychowawczy. Na szczególną uwagę, co podkreślają studenci w Raporcie Samorządu,
zasługują domy akademickie. Trzeba pilnie znaleźć rozwiązania, które przekształciłyby je z ob-
skurnych hałaśliwych noclegowni w kulturalne miejsca zamieszkania studentów. Poprawie stan-
dardu powinny towarzyszyć mechanizmy sprzyjające tworzeniu się w akademikach społeczności
lokalnych. Należy rozważyć zwiększenie wpływu w akademikach Samorządu Studentów i na-
uczycieli akademickich.

Ważną rolę do spełnienia ma sport, który może być płaszczyzną integracji studentów różnych
kierunków oraz studentów i nauczycieli akademickich.

PRACA DLA STUDENTÓW. Wzrostowi Identyfikacji z uczelnią oraz wsparciu finansowemu
studentów mógłby służyć program ułatwionego podejmowania dorywczej pracy na Uniwersyte-
cie przez studentów np. w bibliotekach, laboratoriach, obsłudze itp. Stworzenie takich możliwo-
ści byłoby z pewnością dużym udogodnieniem dla studentów, którzy ze względów materialnych
muszą podejmować pracę w trakcie studiów.

Badania naukowe

W zakresie organizacji badań naukowych rola centrali Uniwersytetu jest zapewne mniejsza niż
w dydaktyce, gdyż badania są przede wszystkim finansowane zewnętrznie na poziomie jedno-
stek uczelni lub grup badawczych. Jednak także w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. Rolą
Uniwersytetu jest  zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia badań – w przeciw-
nym razie pobieranie przez Centralę narzutów od funduszów na badania byłoby nieuzasadnio-
ne.

Szczególnego wsparcia wymaga moim zdaniem rozwinięcie kontaktów i współpracy między na-
ukami humanistycznymi i ścisłymi. Powinno to sprzyjać większemu wzajemnemu zrozumieniu,
którego brak negatywnie rzutuje na spoistość Uniwersytetu.

PROGRAMY EUROPEJSKIE.  Finansowanie badań przez Unię Europejską  - odmiennie od
naszych przyzwyczajeń - odbywa się w ramach programów skoncentrowanych wokół pewnych
zadań, a nie dyscyplin naukowych. Dlatego jest  bardzo ważne zapewnienie pomocy w uzyski-
waniu przez uniwersyteckie zespoły unijnego wsparcia. Należy zapobiegać atomizacji badań
naukowych w coraz to mniejszych jednostkach  stymulując powstawanie na Uniwersytecie inter-
dyscyplinarnych zespołów badawczych (np. urządzać konkursy na takie projekty, stworzyć in-
ternetową giełdę propozycji  współpracy badawczej).

WSPÓŁPRACA Z BUSINESS’EM Należy uwzględniać tendencję do wzrostu roli finansowania
badań przez instytucje komercyjne i wprowadzić zachęty dla uniwersyteckich zespołów do wy-
konywania badań na zlecenie firm i instytucji publicznych. Warto rozważyć wsparcie małych firm
tzw. „spin-off”, zakładanych przez pracowników uczelni w celu komercjalizacji ich osiągnięć ba-
dawczych.
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MŁODA KADRA. W celu zachęcenia absolwentów do podejmowania pracy naukowo-
dydaktycznej na Uniwersytecie należy  wznowić konkursy na stypendia asystentów-stażystów
dla studentów ostatnich lat. Należy starać się rozwijać studia doktoranckie, które przyciągałyby
także wyróżniających się  absolwentów innych uczelni. Recesja sprzyja zatrzymywaniu na stu-
diach doktoranckich ambitnych absolwentów. Ważnym elementem uniwersyteckich studiów
doktoranckich powinna być interakcja z przedstawicielami różnych dyscyplin.

Uniwersytet wobec rewolucji informacyjno-komunikacyjnej

Komputer stanowi dziś ważne uzupełnienie słowa drukowanego, dominującego dotąd narzędzia
przekazywania myśli.4 Światowa sieć  komputerowa staje się stopniowo podstawowym miej-
scem przechowywania, wyszukiwania i przekazywania informacji. Komputery połączone w sieci
odgrywają zarówno wielką  rolę komunikacyjno-informacyjną  w skali globalnej jak i w lokalnej;
stwarzają niewyobrażalne jeszcze niedawno możliwości technicznego wspomagania kształcenia
i badań oraz obsługi administracyjnej.

POWSZECHNY DOSTĘP DO INTERNETU.  Należy pilnie zapewnić pracownikom i studentom
Uniwersytetu powszechny dostęp do poczty elektronicznej i zasobów Internetu – jest to dziś
taki sam obowiązek uczelni jak zapewnienie energii elektrycznej lub utrzymanie księgozbiorów.
Każdy student wstępujący na Uniwersytet powinien otrzymać konto elektroniczne, mieć możli-
wość korzystania z włączonego do sieci komputera na terenie uczelni oraz udziału w szkoleniu
w zakresie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i siecią. Każde stanowi-
sko pracy umysłowej na Uniwersytecie powinno być docelowo wyposażone w dostęp do sieci.

SZKOLENIA INFORMATYCZNE.  Szkolenia w zakresie wykorzystania komputerów w bada-
niach i dydaktyce powinny być także dostępne dla nauczycieli akademickich.  Powinni oni
otrzymać wszechstronne wsparcie we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do dydaktyki.
Należy utworzyć stanowiska konsultantów wspomagających nauczycieli w różnych formach ko-
rzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

ROZWIJANIE ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH.  Uniwersytet nie tylko musi rozwijać wykorzy-
stanie istniejących zasobów Internetu, lecz musi także tworzyć własne, przeznaczone zarówno
do użytku wewnętrznego jak i szerokiego rozpowszechniania. Technologia internetowa stawia
szczególne wyzwanie przed przedstawicielami dyscyplin związanych z polskim dziedzictwem
kulturowym i badaniami dotyczącymi naszego regionu – stworzone przez nas zasoby mogą stać
się najważniejszym źródłem wiedzy w tym zakresie w skali światowej i być przedmiotem eks-
portu do zagranicznych uczelni. Internet powinien stać się ważnym narzędziem poszerzania od-
płatnych form kształcenia. Uważam, że należy zainicjować program udostępniania różnorodnych
zasobów dydaktycznych przez Internet dla studentów studiów wieczorowych, zaocznych i pody-
plomowych. Współpraca w tym zakresie może być interesująca dla przedstawicieli różnych dys-
cyplin na Uniwersytecie, zainteresowanych technicznymi, pedagogicznymi i merytorycznymi
aspektami edukacji z wykorzystaniem Internetu.

                                                          
4 Nadchodzące czasy  zapowiadają człowiekowi kultury nowe obowiązki, nowe doświadczenia. Niegdyś człowiekiem
kultury był ten, kto umiał czytać i pisać książki, ale mógł je pisać także odręcznie, powierzając mechaniczną pracę
nad nimi swoim sekretarzom i kopistom. Dzisiaj od człowieka kultury wymaga się znajomości zarówno książek, jak i
nowych form pisania i gromadzenia informacji, tylko tak można uczyć każdego, jak wybierać i oceniać informacje,
które otrzymuje – i jednocześnie utrzymywać przy życiu ten niezbędny instrument rozwoju ludzkiego jakim jest książ-
ka. U. Eco  “Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki.” Wykład wygłoszony 23.II.1996 w PEN Clubie
w Warszawie
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CAŁOŚCIOWY PROGRAM INFORMATYZACJI.  Stworzenie całościowego programu informa-
tyzacji uczelni jest sprawą bardzo pilną – zbyt rozproszone działania w tym zakresie są mniej
efektywne i dużo bardziej kosztowne.

Uniwersytet w mieście

W nadchodzącej epoce zdalnej komunikacji komputerowej stworzenie przyjaznych przestrzeni,
sprzyjających bezpośrednim kontaktom międzyludzkim staje się szczególnie ważne. Uniwersytet
musi być miejscem, gdzie pracownicy i studenci lubią przebywać - w przeciwnym razie  grozi
nam ucieczka ludzi z uniwersytetu przed ekrany domowych komputerów. Uniwersytet dysponuje
wieloma wspaniałymi lokalami i gruntami – ich racjonalne zagospodarowanie wymaga stworze-
nia całościowych planów dla poszczególnych zgrupowań. Starania Uniwersytetu o nowe prze-
strzenie tylko wtedy będą wiarygodne, jeśli nie potrafimy dobrze wykorzystywać posiadane za-
soby.

ZGRUPOWANIE CENTRALNE.  Rozpoczęte już przenoszenie Wisłostrady do tunelu wymaga,
aby został niezwłocznie przygotowany plan rozwoju Uniwersytetu na Powiślu. Należy przystąpić
do poszukiwań  ewentualnych partnerów do tworzenia nowej dzielnicy akademickiej między
Krakowskim Przedmieściem a Wisłą, stwarzającej rzadkie w skali światowej możliwości łączenia
uroku wydzielonego campusu z różnorodną ofertą otaczającej metropolii. Lokalizacja ogromne-
go nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przenosi środek ciężkości zgrupowania central-
nego UW w kierunku Wisły. Należy starać się otaczać nową Bibliotekę salami dydaktycznymi i
gabinetami nauczycieli akademickich, ograniczając stopniowo wynajem powierzchni w jej są-
siedztwie. Do integracji starego dziedzińca z rejonem Biblioteki Uniwersyteckiej jest pilnie nie-
zbędne ulepszenie traktu pieszego oraz podjęcie działań w celu zainstalowania urządzeń po-
zwalających poruszać się między tymi zespołami budynków także osobom niepełnosprawnym
ruchowo.

Stary dziedziniec jest jednym z miejsc magicznych Warszawy. Studenci, także z jednostek spo-
za zgrupowania Centrum, powinni w czasie studiów mieć okazję korzystać z zajęć i innych form
działalności odbywających się w jego rejonie. Ustalenia raportu Komisji ds. Organizacji i Roz-
woju UW5 wskazują, że w celu poprawy warunków pracy naukowej i dydaktycznej należy rozpa-
trzyć  możliwości zmniejszenia powierzchni zajmowanej się  w obrębie dziedzińca głównego
przez jednostki wspomagające. Pozwoliłoby to w krótkim czasie przenieść w rejon centralny
niektóre rozproszone jednostki dyscyplin humanistycznych i poprawić warunki pracy już tam
działających.

Bardzo pilne jest zagospodarowanie dawnego gmachu BUW oraz Szkoły Głównej, choćby w
takim zakresie, na jaki pozwalają ich obecne warunki techniczne. W budynkach mogą zostać w
przeciągu kilku miesięcy urządzone sale dydaktyczne, stanowiska komputerowe i przestrzenie
do pracy własnej i wypoczynku studentów.

Wymaga podjęcia trudny problem bibliotek zakładowych znajdujących się w obrębie dziedzińca i
zajmujących wiele pomieszczeń nadających się na gabinety i sale dydaktyczne. Wobec dużego
wykorzystania nowego gmachu BUW być może należy powrócić do koncepcji umieszczenia w
starym gmachu części zbiorów bibliotek zakładowych, ze wspólnymi czytelniami, w ten sposób
częściowo zachowując  historyczny charakter gmachu.

                                                          
5 patrz  Raport o zasobach przestrzennych w zgrupowaniu “Centrum” oraz o potrzebach przestrzennych na działal-
ność naukową i dydaktyczną wybranych jednostek UW. przygotowany przez zespół Senackiej Komisji ds. Organiza-
cji i Rozwoju UW, październik 1998,   http://www.uw.edu.pl/o_uw/komisje/raport.htm
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ZGRUPOWANIE OCHOTA.  Dalekosiężnej wizji wymaga również uniwersyteckie zgrupowanie
na Ochocie, skupiające znaczną część nauk ścisłych oraz domy studenckie. Sąsiedztwo Aka-
demii Medycznej i instytutów PAN oraz duże zasoby wolnej przestrzeni stwarzają  wyjątkowe
warunki do współpracy w stworzeniu w tym rejonie dzielnicy akademickiej.

Należy zrealizować wieloletnie obietnice zbudowania pełnowartościowego obiektu sportowego
na Ochocie. Trzeba jak najszybciej uporządkować teren zgrupowania; zaplanować i zrealizować
obiekty (chodniki, zieleń, parkingi, korty, boiska, ścieżki rowerowe itp.), które nie wymagają
znacznych nakładów.

Ze względu na wyjątkowo korzystna lokalizację można rozważyć możliwość stworzenia  na
Ochocie Uniwersyteckiego Centrum Konferencyjnego, służącego zarówno do celów konfe-
rencji naukowych jak też innych spotkań, których zapewne w związku z wstąpieniem  do Unii
Europejskiej, będzie w Warszawie coraz więcej. Centrum w okresie letnim mogłoby korzystać z
zasobów lokalowych wykorzystywanych w ciągu roku na dydaktykę i w ten sposób przyczyniać
się do pokrycia kosztów utrzymania tego zgrupowania.

ZGRUPOWANIE SŁUŻEWIEC.  Nowe perspektywy przed tym zgrupowaniem stwarza polep-
szona dzięki powstaniu metra komunikacja Służewca z Ochotą i Centrum oraz rozbudowa bazy
dydaktycznej i sportowej.  Istnieje tam możliwość pozyskania nowych gruntów. Obok kontynu-
acji starań o budowę na Służewcu nowych domów studenckich należy pilnie podjąć prace pro-
gramowe nad zagospodarowaniem tego zgrupowania i być może rozwinięciem tam nowych
form działalności.

OBIEKTY ROZPROSZONE.  Poważnej dyskusji wymaga przyszłość rozproszonych w mieście
często niewielkich jednostek UW. Przy podejmowaniu decyzji o ich przeniesieniu do jednego ze
zgrupowań lub pozostawieniu w dotychczasowej lokalizacji należy brać pod uwagę nie tylko
przyzwyczajenia pracowników, ale także interes studentów oraz koszty utrzymania. Wiele
obiektów rozproszonych może zostać wykorzystanych komercyjnie, przynosząc środki na rozwój
Uniwersytetu w zgrupowaniach.

AUTOBUS UW. Podtrzymuję propozycję Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UW z 1995 roku aby
w celu ułatwienia komunikacji między obiektami UW rozrzuconymi w mieście uruchomić dla pra-
cowników i studentów autobus uniwersytecki, który służyłby także jako ruchomy słup ogłosze-
niowy sprzyjający rozwijaniu świadomości obecności Uniwersytetu w mieście.

Gospodarowanie zasobami

PROJEKTY.  Pozyskanie środków ze źródeł publicznych i prywatnych wymaga przygotowania
projektów planowanych przedsięwzięć. Przed władzami Uniwersytetu stoi zasadnicze zadanie
przygotowania projektów i wspierania w tym zakresie jednostek.. W tym kierunku powinna
ewoluować rola Centrali, która dotąd przede wszystkim wydaje część środków “wypracowanych”
przez poszczególne jednostki.

WYDATKI  Poprawa warunków pracy, studiowania oraz podwyższenie dochodów pracowników
to nie tylko kwestia zdobycia dodatkowych  środków, ale także starannego przyglądania się
każdej wydawanej złotówce. W dyspozycji centrali UW pozostają  coraz większe środki i inne
zasoby (np. lokale i grunty). Senat powinien być zapoznawany znacznie bardziej szczegółowo z
wydatkami i innymi decyzjami Centrali dotyczącymi alokacji wszelkich zasobów. Decyzje o przy-
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znawaniu znacznych środków na rozmaite doraźne cele nie mogą być arbitralne i zapadać poza
budżetem. Zasady podziału środków powinny być przejrzyste.

INWESTYCJE.  Wymaga usprawnienia działanie służb inwestycyjnych i ich współpraca ze
sponsorami, szczególnie z PFRON.

ENERGIA I RECYCLING.  Oszczędne gospodarowanie powinno dotyczyć materiałów i energii.
Uniwersytet powinien być liderem ekologicznego gospodarowania zasobami. Programy oszczę-
dzania energii, odzyskiwania surowców) powinny  być centralnie koordynowane, bo tylko wtedy
mogą przynieść odczuwalne korzyści.

WYNAGRODZENIA.  Bardzo ważnym zadaniem Centrali jest dbałość o poziom wynagrodzeń
zasadniczych pracowników, mającego istotne znaczenia z punktu widzenia  świadczeń  emery-
talnych. Dochody ze studiów płatnych mogą znacznie fluktuować w zależności od sytuacji na
rynku i przepisów prawa. Obecna sytuacja, gdy połowa wydziałów nie mieści się w budżecie
określanym przy pomocy mało czytelnego algorytmu i musi prosić Centralę o dodatkowe środki
lub dokładać do wynagrodzeń z środków pozabudżetowych a zróżnicowanie średnich pensji
między wydziałami przekracza 25%,  zagraża stabilności finansów Uniwersytetu i wymaga pod-
jęcia natychmiastowych działań korekcyjnych,  wspólnie przez wydziały i centralę.

DODATKI UZNANIOWE.  Indywidualne decyzje o przyznaniu dodatków powinny być podejmo-
wane bliżej pracownika, a nie na szczeblu centralnym. Dodatki w postaci stypendiów powinny
być przyznawane nie tylko za osiągnięcia badawcze, ale także za innowacje dydaktyczne. Sys-
tem stypendiów, a więc nagród wypłacanych ex-post powinien zostać uzupełniony o system
grantów uniwersyteckich wspomagających tworzenie innowacji dydaktycznych i rozwijanie ba-
dań w nowych dziedzinach lub przez młodych badaczy. Wyraz materialny powinny znajdować
także osiągnięcia pracowników w zdobywaniu środków dla UW. Należy wprowadzić mechanizm
uwzględniania dodatków uznaniowych otrzymywanych przez wiele lat, w podwyżkach wynagro-
dzenia zasadniczego.

Demokracja akademicka
 
Nie całkiem podzielam rozpowszechniony pogląd, że możliwości działania organów jednooso-
bowych UW są nadmiernie ograniczone rozbudowanymi kompetencjami organów kolegialnych.
Niezależnie od przepisów prawa, sprawujący funkcje w środowisku akademickim muszą uzy-
skiwać akceptacje społeczności dla swoich poczynań. Kierownictwo uczelni powinno podtrzy-
mywać systematyczny, roboczy kontakt z jej jednostkami,  wspólnie dokonywać diagnozy, po-
szukiwać rozwiązań i przyjmować odpowiedzialność za realizacje uzgodnionych zamierzeń.

 Rektor wybierany w wyborach powszechnych ma szczególne zobowiązania wobec wszystkich
członków społeczności akademickiej. Jest zobowiązany troszczyć się o warsztat pracy i godziwe
wynagrodzenie każdego pracownika oraz warunki studiowania każdego studenta, zdobywać
środki na istotne dla całej uczelni przedsięwzięcia. Ważnym zadaniem Rektora jest rozwijanie
wśród pracowników, studentów i absolwentów poczucie identyfikacji z uczelnią jako całością;
dbanie o zachowanie spoistości Uniwersytetu Warszawskiego.
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