Uchwała nr 61
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z 12 kwietnia 1995 r.
o założeniach organizacji przestrzennej
Uniwersytetu Warszawskiego
Rozproszenie przestrzenne należy do najpoważniejszych utrudnień w spełnianiu przez
Uniwersytet jego podstawowych funkcji. Znaczne zwiększenie zasobów lokalowych Uczelni
w roku 1990 i rozpoczecie budowy nowego gmachu BUW stwarza szanse racjonalnego
zorganizowania przestrzennego Uniwersytetu. Aby je wykorzystać należy stworzyć
szczegółowy, długofalowy program działań i pilnie przystąpić do jego realizacji, bowiem
zasoby przestrzenne miasta są wyczerpywane.
Cele merytoryczne
Senat uważa, że program organizacji przestrzennej uczelni powinien być podporządkowany
następującym celom:
• stworzeniu studentom możliwości korzystania z zajęć i zasobów dydaktycznych
różnych wydziałów,
• rozwojowi bezpośrednich kontaktów nauczycieli akademickich sprzyjających
współpracy naukowej i wymianie doświadczeń dydaktycznych,
• stworzeniu warunków do rozwoju życia społecznego i identyfikacji z Uniwersytetem,
• obniżeniu kosztów eksploatacji zasobów i poprawie funkcjonowania służb
administracyjno-technicznych.
Założenia i strategia
Pożądana jest jak największa koncentracja przestrzenna Uniwersytetu, a zwłaszcza jego
jednostek naukowo-dydaktycznych, która przyczyni się do realizacji wymienionych,
powszechnie akceptowanych celów niezależnie od przyszłych szczegółowych rozwiązań
organizacji kształcenia oraz struktury Uniwersytetu.
Senat
zaleca
przyjęcie
podstawowych
założeń
przy
tworzeniu
koncepcji
programowo-przestrzennej dla Uniwersytetu:
• skupienie w zgrupowaniu Centrum wydziału nauk humanistycznych, a w zgrupowaniu
Ochota wydziałów nauk ścisłych,
• stworzenie "miasteczka studenckiego" w zgrupowaniu Szturmowa skupiającego domy
studenckie i hotele pracownicze, obiekty sportowe itp. i rozważenie przeniesienia tam
części administracji uniwersyteckiej oraz jednostek niezwiązanych bezpośrednio
z wydziałami,
• stopniowe przemieszczanie do odpowiednich zgrupowań rozproszonych jednostek
Uniwersytetu (poza Ogrodem Botanicznym).

Zgrupowania powinny być połączone siecią elektronicznego przekazywania danych
i wyposażone we wspólną centralę telefoniczną zapewniającą bezpośredni dostęp z zewnątrz
do wszystkich numerów wewnętrznych.
Uniwersytet powinien konsekwentnie zabiegać o wszelkie odpowiednie tereny i budynki
położone między Wisłą a historyczną siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu starając się
pozyskać je w drodze decyzji administracyjnych, kupna lub wymiany. Należy rozważyć
wykorzystanie obiektów rozproszonych jako podstawy finansowania nowych inwestycji
w rejonie trzech zgrupowań. Należy ograniczać podejmowanie przez Uniwersytet rozbudowy
i modernizacji obiektów rozproszonych, koncentrując środki inwestycyjne w zgrupowaniach.
Działania przygotowawcze
Senat zwraca się do Rektora o jak najszybsze podjęcie prac nad koncepcją
programowo-przestrzenną zagospodarowania rejonów zgrupowań, a przede wszystkim:
• o zebranie informacji o planach zagospodarowania przestrzennego i poczynionych
przez miasto zobowiązań w rejonach zgrupowań oraz obiektów rozproszonych,
• o ustalenie obecnego statusu prawnego budynków i terenów użytkowanych przez
Uniwersytet oraz dokonanie ich inwentaryzacji,
• o przejęcie na własność (założenie ksiąg hipotecznych) wszystkich obiektów
uzytkowanych przez UW, będących dotychczas własnością skarbu państwa,
• o opracowanie dłogofalowego programu rozmieszczania jednostek Uniwerystetu,
a w szczególności ich komasowania przestrzennego.
Przewodniczący Senatu UW
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