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1. WSTĘP 

W 2009 roku Uniwersytet Warszawski kierowany był przez: 
− Rektor – prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską-Macukow, 
− Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. Martę Kicińską-Habior,  
− Prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Włodzimierza 

Lengauera,  
− Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej – dr hab. Marcina Pałysa, 
− Prorektora ds. nauczania i polityki kadrowej – prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego.  

W 2009 roku priorytetem w działalności uczelni stała się realizacja przyjętej przez Senat 
w grudniu 2008 roku Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, w tym przede  wszystkim 
jej celów szczegółowych: doskonalenia nauczania i programów edukacyjnych, rozwój 
i intensyfikacja badań naukowych, prowadzenia rozbudowanego programu inwestycyjnego, 
informatyzacji uczelni oraz rozszerzenia współpracy z otoczeniem i umiędzynarodowienia 
Uniwersytetu. 

O tym, że jest to dobry kierunek rozwoju Uniwersytetu świadczą wyniki najbardziej 
prestiżowego polskiego rankingu akademickiego opracowanego przez magazyn Perspektywy 
i dziennik Rzeczpospolita, podsumowujące minione 12 miesięcy naszej działalności. Wiodąca 
rola Uniwersytetu Warszawskiego znalazła odzwierciedlenie w pierwszym miejscu rankingu 
głównego, a dodatkowo nasza uczelnia zwyciężyła w kategorii Najlepsze uniwersytety oraz 
otrzymała nagrodę dla Najbardziej umiędzynarodowionej uczelni. Ponadto na 9 analizowanych 
grup kierunków studiów, aż w 4 najlepiej oceniono studia prowadzone na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pierwsze miejsce przyznano nam w kategorii kierunków: społecznych, prawa 
i administracji, przyrodniczych i biologicznych oraz nauk ścisłych, zaś w 2 grupach – kierunków 
ekonomicznych i humanistycznych Uniwersytet Warszawski uplasował się na drugim miejscu. 
Wyniki te potwierdzają najwyższą pozycję naukowo-badawczą Uniwersytetu Warszawskiego 
i stanowią wyraz uznania dla osiągnięć pracowników i studentów naszej uczelni. 

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego odnieśli bowiem w 2009 roku liczne 
sukcesy, spośród których warto wymienić kilka najważniejszych. Prof. Andrzej Koliński 
z Wydziału Chemii został tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
2009 (tzw. Polski Nobel) w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych za opracowanie 
i zastosowanie w praktyce unikatowych metod przewidywania struktury przestrzennej białek. 
Prof. Andrzej Udalski, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UW, znalazł się wśród 
tegorocznych zdobywców grantu przyznawanego w konkursie Ideas Advanced Grant przez 
Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council). Zespół prof. Udalskiego 
otrzyma z ERC blisko 2,5 mln euro na badania w ramach projektu OGLE. Dr hab. Mikołaj 
Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  znalazł się wśród tegorocznych 
zdobywców grantów Starting Independent Researcher Grant dla młodych naukowców, 
przyznawanych przez European Research Council w konkursie Ideas.  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia programu TEAM oraz stypendia 
START przeznaczone dla najwybitniejszych młodych naukowców. W ramach pierwszego 
programu wśród laureatów jest 3 pracowników UW, zaś drugiego aż 20 (na 106 osób 
nagrodzonych). Wreszcie młodzi  naukowcy otrzymali subsydia w ramach czwartej edycji 
programu POWROTY/HOMING i trzeciej edycji programu VENTURES realizowanych również 
przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 343 doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego 
otrzymało Mazowieckie Stypendia Doktoranckie. Te znakomite wyniki plasują naszą uczelnię na 
czele listy wszystkich ośrodków naukowych, z których pochodzą młodzi badacze. 
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Warto takie świetne przykłady podawać, bo nie tylko pokazują kierunek rozwoju 
zarządzania współczesną nauką, ale  powinny zarazem stanowić wzór dla innych naszych 
nauczycieli akademickich.  

Mamy jeszcze inne powody do zadowolenia. Marek Cygan, doktorant na Wydziale 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki, zajął trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie 
informatycznym TopCoder Open 2009, natomiast reprezentująca UW drużyna Warsaw Swift 
zdobyła brązowy medal w finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu 
Zespołowym, które odbyły się w Sztokholmie w kwietniu 2009 roku. Polskie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Naukowych rozstrzygnęło konkurs Odkrywca roku 2009 – zwycięzcą i zdobywcą 
nagrody został zespół pod kierownictwem (m.in.) prof. Aleksandra F. Żarneckiego z Wydziału 
Fizyki. Dr Joanna Wawrzyniak, adiunkt w Instytucie Socjologii, znalazła się wśród laureatów 
IX edycji programu stypendialnego Zostańcie z nami. Na początku października 2009 roku 
Instytut Stosunków Międzynarodowych otrzymał prestiżowy grant Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 270.000 euro na utworzenie Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami. 
Tradycją stały się już najwyższego rzędu odkrycia dokonywane przez polskich archeologów – 
w tym roku stały się one udziałem uczonych z Instytutu Archeologii pracujących w ramach misji 
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego w Nubii. 
Jan Kotlarz, matematyk z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, stworzył program 
komputerowy do analizy zdjęć satelitarnych Marsa i tworzenia trójwymiarowych modeli jego 
powierzchni, testowany aktualnie przez NASA.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim, było 
wdrożenie przełomowego projektu Nowoczesny Uniwersytet, realizowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu, wdrażanego w latach 2009-
2014, jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego poprzez 
inwestycję w jakość kadry akademickiej i doktorantów – grup stanowiących o konkurencyjności 
uczelni w Polsce i w Europie. W 2009 roku, w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet 
przyznano pierwsze stypendia Programu wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej 
Uniwersytetu Warszawskiego (22 stypendia dla doktorantów i 22 stypendia dla młodych 
doktorów), każde w kwocie 24.000 złotych. Ogłoszono również konkurs na stypendia dla 
profesorów wizytujących Uniwersytet Warszawski. Projekt Nowoczesny Uniwersytet jest 
absolutnie bezprecedensowy i stanowi doskonały przykład realizacji zadań zapisanych 
w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. 

W filozofię Strategii Rozwoju UW wpisuje się również program Uniwersytetu 
Otwartego, cieszącego się w 2009 roku ogromną popularnością wśród mieszkańców Warszawy. 
Celem Uniwersytetu Otwartego jest zapewnienie osobom dorosłym różnych form kształcenia się 
na wysokim poziomie, zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami oraz dostosowanych do ich 
indywidualnych możliwości, a także stworzenie centrum edukacji otwartej, które zapewni 
dynamiczny rozwój kształcenia ustawicznego w Polsce. 

W 2009 roku trwały końcowe prace związane z przygotowaniami do realizacji 
kluczowej  dla Uniwersytetu Warszawskiego inwestycji, jaką jest Centrum Nowych Technologii, 
finansowe ze środków unijnych programów operacyjnych. Rozpoczęto już budowę budynków 
CeNT I i CeNT II, zaś  budowa CeNT III rozpocznie się w 2010 roku. Na podkreślenie zasługują 
też zakończone sukcesem starania o pozyskanie środków finansowych na budowę nowego 
budynku dla Wydziału Neofilologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej.  
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Jak co roku obserwujemy niezmienny wzrost zainteresowania studiami na 
Uniwersytecie Warszawskim wśród absolwentów szkół średnich. Na Uniwersytecie studiowało 
ponad 55 tysięcy osób (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz ponad 2.500 doktorantów. 
Owocnie rozwijają się też studia podyplomowe, na których w 2009 roku studiowało prawie 
8 tysięcy słuchaczy  na 180 kierunkach. 

Zacieśniła się współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z innymi uczelniami 
warszawskimi, instytutami badawczymi i władzami miasta Warszawy. Na szczególną uwagę 
zasługuje współdziałanie z Politechniką Warszawską zakresie kształcenia, prowadzenia badań 
naukowych oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii. Warto podkreślić także rolę 
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, budującego trwałe więzi z Politechniką 
Warszawską i NASK. 

W zakresie działalności kulturalnej, Uniwersytet Warszawski włączył się aktywnie 
w ogólnopolską akcję przygotowań Roku Chopinowskiego 2010, m.in. jesienią 2009 roku odbyły 
się dwa koncerty – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i w Pałacu Tyszkiewiczów-
Potockich. Aktywnie działał Chór Akademicki, Zespół Pieśni i Tańca Warszawianka, Teatr 
Akademicki, Muzeum oraz Akademickie Radio Kampus. Kolejny rok z rzędu, sportowcy 
z Uniwersytetu Warszawskiego osiągali sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. 
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1.1. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 

Inauguracja odbyła się 1 października 2009 r. Uczestniczyło w niej wielu gości, m.in.: 
Wicemarszałek Senatu RP – Zbigniew Romaszewski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego – 
Bohdan Zdziennicki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – prof. Lech Gardocki, Prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński, Metropolita Warszawski – Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup – Kazimierz Nycz, Prezydent m. st. Warszawy – prof. Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, dyplomaci oraz rektorzy uczelni warszawskich i krajowych. Wykład 
inauguracyjny pt. Pożytki z teorii ewolucji wygłosił prof. Jerzy Dzik. 
Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego 

Prof. Francisco J. Ayala – światowej sławy ewolucjonista, skupiający swoje badania 
przede wszystkim na zagadnieniach genetyki procesów ewolucji, ewolucji molekularnej, 
mechanizmach powstawania gatunków, zmienności genetycznej w populacjach. Wykładowca 
Uniwersytetu Kalifornijskiego, członek National Academy of Science USA. Wniosek Wydziału 
Biologii, promował prof. Z. Maciej Gliwicz (15 maja). 
Najważniejsze nagrody dla uczelni 
− pierwsze miejsce wśród uniwersytetów w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych 

zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne i dziennik Polska – The Times 
(maj); 

− drugie miejsce w rankingu szkół wyższych zorganizowanym przez Rzeczpospolitą 
i Perspektywy, ustępując o 0,1 punkta Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (maj); 

− trzecie miejsce w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, który został 
zorganizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów (grudzień); 

− Wydział Prawa i Administracji po raz trzeci zwyciężył w rankingu wydziałów prawa, 
zorganizowanym przez Gazetę Prawną (czerwiec); 

− Dom Studenta nr 4 otrzymał główną nagrodę w konkursie Warszawa bez barier, który jest co 
roku organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd Miasta st. Warszawy 
(grudzień); 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla pracowników i studentów UW 

− prof. Andrzej Koliński z Wydziału Chemii został laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej 2009 (tzw. Polski Nobel) w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych za 
opracowanie i zastosowanie w praktyce unikatowych metod przewidywania struktury 
przestrzennej białek; 

− prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego zdobył grant przyznawany 
w konkursie Ideas Advanced Grant przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych na badania 
w ramach projektu Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in 
Observational Astronomy;  

− prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz dr Natalia 
Letki z Instytutu Socjologii zostali zdobywcami grantów Starting Independent Researcher 
Grant dla młodych naukowców, przyznawanych przez European Research Council; 

− prof. Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz osób potrzebujących pomocy; 

− prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor UW otrzymała tytuł doktora honoris causa 
Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie. O przyznanie tytułu wnioskowały Wydziały 
Nauk Biologicznych i Nauk Ścisłych; 
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− prof. Henryk Samsonowicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uczelnia doceniła – wybitny wkład profesora w poznanie dziejów społecznych 
i gospodarczych późnośredniowiecznego Gdańska, Polski i Europy oraz jego wiodącej roli 
w kształtowaniu nowoczesnej polskiej nauki historycznej; 

− prof. Włodzimierz Borodziej z Wydziału Historycznego został jednym z dyrektorów 
kolegium im. Käte Hamburger, powołanego przy Uniwersytecie im. Friedricha Schillera 
w Jenie. Naukowcy związani z kolegium będą realizować projekt Europa Wschodnia 
w XX wieku. Doświadczenia historyczne w porównaniu;  

− prof. Jan Madey, dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji został 
przewodniczącym europejskiej organizacji European University Information Systems 
(EUNIS), która zajmuje się  szeroko rozumianą tematyką wykorzystywania nowoczesnej 
technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkolnictwie wyższym; 

− nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymał prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki za rozprawę habilitacyjną pt. Klasyfikacja regularnych języków 
drzew oraz dr Jakub Górka z Wydziału Zarządzania za pracę doktorską zatytułowaną 
Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych; 

− prof. Stanisław Lech Woronowicz z Wydziału Fizyki otrzymał Medal im. Stefana Banacha, 
przyznawany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk za wybitne zasługi dla rozwoju nauk 
matematycznych;  

− prof. Karol Grela z Wydziału Chemii, prof. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki, prof. Joanna 
Kufel z Wydziału Biologii (wraz z zespołem) oraz dr hab. Joanna Trylska z ICM zostali 
laureatami programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który umożliwia uczonym 
przeprowadzenie oryginalnych, innowacyjnych projektów badawczych w dziedzinach bio, 
info oraz techno; 

− Dr Joanna Wawrzyniak, adiunkt w Instytucie Socjologii została laureatką IX edycji programu 
Zostańcie z nami, przeznaczonego dla najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia młodych 
badaczy; 

− prof. Filip Żarnecki z Wydziału Fizyki (wraz z grupą badaczy) zdobył pierwsze miejsce 
w konkursie Odkrywca roku 2009, który został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Pan profesor uczestniczy w projekcie Pi of the Sky, 
realizowanym w Las Campanas Observatory w Chile, w ramach którego polscy naukowcy 
zarejestrowali „narodziny czarnej dziury”; 

− Kamil Kwiatkowski, doktorant na Wydziale Fizyki został laureatem trzeciej edycji programu 
VENTURES realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Podstawowym celem 
programu jest zachęcenie młodych naukowców do dalszej pracy w ośrodkach naukowych; 

− Marek Cygan, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki  zajął trzecie 
miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym TopCoder Open 2009; 

− Drużyna studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, w składzie: Marcin Andrychowicz, 
Maciej Klimek i Marcin Kościelnicki, zdobyła brązowy medal w finałach Akademickich 
Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, które odbyły się w Sztokholmie;  

− W światowym finale konkursu z zakresu zarządzania strategicznego Global Management 
Challenge wicemistrzostwo wywalczyła drużyna studentów z UW, w składzie: Marcin 
Balcerzak, Marcin Suszczewicz, Maciej Bryński oraz Piotr Mikulski; 

− Agnieszka Maciejkianiec, studentka Instytutu Socjologii wygrała konkurs InterSTUDENT na 
najlepszego studenta zagranicznego. 
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Medal Uniwersytetu Warszawskiego 
otrzymali: 

− prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
− prof. François Chirpaz – Uniwersytet w Lyon (Francja), 
− Jego Świątobliwość XIV Dalajlama, 
− dr Gerhild Framhein – Uniwersytet w Konstancji (Niemcy), 
− Pani Wanda Hass – Rada Zakładowa ZNP, 
− prof. Andrzej Jaczewski – Wydział Pedagogiczny, 
− prof. Zbigniew Kiełmiński – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
− prof. Janusz Paszyński – żołnierz Zgrupowania KRYBAR Armii Krajowej, 
− Prof. Wolfgang Schuller – Uniwersytet w Konstancji (Niemcy), 
− prof. Bogdan Składanek – Wydział Orientalistyczny, 
− prof. Maria Składankowa – Wydział Orientalistyczny. 
Wykłady na Nowe Tysiąclecie 

W ramach cyklu 8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie wykłady wygłosili: 
− Minister Michał Boni – Przyszłość Polski (20 października), 
− prof. Joanna Kargul – Jak Natura rozwiązała problem energetyczny? (17 listopada), 
− prof. Antoni Sułek – Zwykli Polacy patrzą na Żydów (15 grudnia), 
− prof. Magdalena Środa – Kobiety i władza (19 stycznia), 
− prof. Andrzej Szczeklik – Prometejski sen medycyny (16 lutego), 
− prof. Janusz Czapiński – Ekonomia szczęścia (16 marca), 
− prof. Adam Daniel Rotfeld – Polska-Rosja: nowe otwarcie? (20 kwietnia). 
Inne ważne wydarzenia 
− Uhonorowanie przez Wydział Chemii i Polskie Towarzystwo Chemiczne prof. Joachima 

Sauera Medalem im. Włodzimierza Kołosa. Nagrodzony jest specjalistą w zakresie chemii 
kwantowej i chemii obliczeniowej (18 maja); 

− Konferencja Polski rok 1989 zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, upamiętniająca 20. rocznicę przełomu roku 1989. Jednym z gości honorowych 
był Lech Wałęsa (5 czerwca); 

− Na Uniwersytecie gościł Jego Świątobliwość XIV Dalajlama. Podczas swojej wizyty spotkał 
się z przedstawicielami władz uczelni i wygłosił wykład pt. Value of education and universal 
responsibility (28 lipca); 

− Sesja Dwudziestolecia zorganizowana z okazji 20. rocznicy powołania pierwszego po wojnie 
niekomunistycznego rządu w Polsce. Jednym z gości specjalnych był Tadeusz Mazowiecki 
(13 września); 

− Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, które 
poświęcone było perspektywom rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, związanym 
z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej (15 grudnia). 

Święto Uniwersytetu Warszawskiego 
W roku 2009 obchodziliśmy 193. rocznicę powstania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Na obchody Święta złożyły się m.in.: 
− III Dni Japonii na UW, 
− cykl wykładów pt. Geograficzne spotkania na Krakowskim, 
− Koncert Urodzinowy Uniwersytetu Warszawskiego – Bacewicz/4/jazz. Wystąpił kwartet 

smyczkowy Royal String Quartet oraz Krzysztof Herdzin Quartet, 
− wystawiono spektakl Teatru Hybrydy Warszawskie Dzieci. Opowieść matki o Powstaniu 

Warszawskim. 
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2. SENAT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

2.1. SKŁAD SENATU 
Kadencja 2005-2008 
 
Rektor  
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow  
Prorektorzy  
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior ds. studenckich 
prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer  ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 
dr hab. Marcin Pałys ds. rozwoju i polityki finansowej 
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski ds. nauczania i polityki kadrowej 
Dziekani  
dr hab. Joanna Pijanowska, prof. UW Wydział Biologii 
prof. dr hab. Paweł Kulesza Wydział Chemii 
prof. dr hab. Janusz Adamowski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
dr hab. Jacek Migasiński, prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii 
prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban Wydział Fizyki 
prof. dr hab. Andrzej Lisowski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
prof. dr hab. Andrzej Kozłowski Wydział Geologii 
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert Wydział Historyczny 
prof. dr hab. Sambor Grucza Wydział Lingwistyki Stosowanej 
prof. dr hab. Stanisław Betley Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
prof. dr hab. Tomasz Żylicz Wydział Nauk Ekonomicznych 
prof. dr hab. Marek Gołębiowski Wydział Neofilologii 
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo Wydział Orientalistyczny 
dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW Wydział Pedagogiczny 
prof. dr hab. Stanisław Dubisz Wydział Polonistyki 
dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW Wydział Prawa i Administracji 
dr hab. Ewa Czerniawska, prof. UW Wydział Psychologii 
prof. dr hab. Marcin Król Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Resocjalizacji 
prof. dr hab. Alojzy Nowak Wydział Zarządzania 
Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich 
dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
dr hab. Piotr Bieliński, prof. UW Wydział Historyczny 
prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński Wydział Chemii 
dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. UW Wydział Prawa i Administracji 
dr Elizabeth Emma Harris, prof. UW Wydział Neofilologii 
prof. dr hab. Michał Kozakiewicz Wydział Biologii 
prof. dr hab. Andrzej Markowski Wydział Polonistyki 
prof. dr hab. Czesław Radzewicz Wydział Fizyki 
prof. dr hab. Piotr Salwa Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales 
prof. dr hab. Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych 
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Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich 
dr Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska Wydział Biologii 
dr Piotr Lehr-Spławiński Wydział Polonistyki 
dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych 

(od grudnia 2009 r.) 
dr Janina Mincer-Daszkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
doc. dr Anna Rosner Wydział Prawa i Administracji 
dr Ryszard Szarfenberg Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

(do listopada 2009 r.) 
dr Adam Tarnowski  Wydział Psychologii 
dr Marta Maria Torenc  Wydział Neofilologii 
mgr Jolanta Urbanik Szkoła Języków Obcych 
mgr Barbara Maria Wysoczańska Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
dr Paweł Żmudzki Wydział Historyczny 
Przedstawiciele doktorantów 
mgr Dominik Ludwicki Wydział Zarządzania (do października 2009 r.) 
mgr Piotr Pomianowski Wydział Prawa i Administracji  

(od listopada 2009 r.) 
Przedstawiciele studentów  

do listopada 2009 r. 
Mariusz Drozdowski – Marszałek PS UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Tomasz Lewiński – Przewodniczący ZSS UW MISH 
Aleksander Arabadźić Wydział Historyczny  
Łukasz Dziamski MISH 
Maria Golińska Wydział Lingwistyki Stosowanej  
Michał Goszczyński Instytut Ameryk i Europy 
Marek Grabowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 
Olga Kazimierczak Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Monika Ruzik MISH 
Joanna Sławuta Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Jan Zakrzewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

od grudnia 2009 r. 
Łukasz Noszczak – Marszałek PS UW Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Maria Golińska – Przewodnicząca ZSS UW Wydział Lingwistyki Stosowanej 
Adam Czogalla MISMaP 
Łukasz Dziamski MISH 
Jakub Kozakoszczak Wydział Polonistyki 
Marek Krzyżanowski Wydział Zarządzania 
Marta Michalska Wydział Lingwistyki Stosowanej 
Monika Ruzik Wydział Prawa i Administracji 
Joanna Sidor Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Maciej Sokołowski Wydział Prawa i Administracji 
Robert Wodzyński Wydział Prawa i Administracji 
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Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
mgr Iwona Grzybowska  Wydział Neofilologii 
mgr Władysław Kardaś  Biuro Gospodarcze 
mgr Agnieszka Kościelniak-Osiak  BUW 
dr Magdalena Sobolewska-Łącka Wydział Biologii 
Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym 
mgr inż. Jerzy Pieszczurykow Kanclerz 
mgr Ewa Twarowska Kwestor (do maja 2009 r.) 
mgr Ewa Mikłaszewicz Kwestor (od czerwca 2009 r.) 
mgr Ewa Kobierska-Maciuszko Dyrektor BUW 
dr hab. Mariusz Ziółkowski, prof. UW Przedstawiciel NSZZ Solidarność 
dr Nikodem Grzenkowicz Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP 
mgr Sylwia Kossakowska-Pisarek Przedstawiciel ChZZ Solidarność 

im. ks. J. Popiełuszki (do listopada 2009 r.) 
Stali goście Senatu  
prof. dr hab. Jan Madey Wiceprzewodniczący RGSzW 
dr hab. Ryszard Szarfenberg Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

(od listopada – do grudnia 2009 r.) 
prof. dr hab. Marek Wąsowicz Przewodniczący UKA 
Bartłomiej Banaszak Przewodniczący Parlamentu Studentów RP 

(od stycznia 2009 r.) 
mgr Anna Korzekwa Rzecznik Prasowy UW 
mgr Grzegorz Kołtuniak Kierownik Biura Spraw Pracowniczych 

2.2. KOMISJE SENACKIE I INNE 

W roku 2009 działały następujące komisje: 
Komisje senackie 
− Komisja Senacka ds. Badan Naukowych i Współpracy z Zagranica, 
− Komisja Senacka ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych, 
− Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów, 
− Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego UW, 
− Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej, 
− Komisja Senacka ds. Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia, 
− Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, 
− Komisja Senacka Prawno-Statutowa. 
Komisje dyscyplinarne i oceniające 
− Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów, 
− Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów, 
− Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich, 
− Uczelniana Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich, 
− Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich. 
Inne komisje 
− Uczelniana Komisja Wyborcza, 
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2008/2009, 
− Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na UW na rok akademicki 2009/2010, 
− Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
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Składy komisji są podane w Załączniku nr 2 oraz na stronie internetowej 
www.senat.uw.edu.pl. 
2.3. UCHWAŁY SENATU 

W roku 2009 odbyło się 9 posiedzeń Senatu podczas których podjęto 130 uchwał (patrz 
Załącznik nr 3), w tym: 
− 16 uchwał w sprawach związanych z doktoratami honoris causa, 
− 12 uchwał w sprawach finansowych i inwestycyjnych, 
− 5 uchwał w sprawach komisji senackich i innych komisji, 
− 10 uchwał w sprawie konkursów, zatrudnień i nagród, 
− 21 uchwał w sprawach organizacyjnych,  
− 10 uchwał w sprawach regulaminów i sprawozdań, 
− 25 uchwał w sprawie studiów, 
− 24 uchwały w sprawie studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, 
− 7 uchwał w innych sprawach. 

Teksty uchwał Senatu UW są publikowane w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego 
(zobacz: www.monitor.uw.edu.pl). 
2.4. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

W roku 2009 Senat podjął 21 uchwał w sprawach organizacyjnych. Dotyczyły one 
m. in.: 
− zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, 
− zmiany nazwy Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 

na Wydział Lingwistyki Stosowanej, 
− utworzenia Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. ZARZĄDZENIA REKTORA 
W roku 2009 Rektor wydał 57 zarządzeń, 18 postanowień i 10 obwieszczeń (patrz 

Załącznik nr 4), w tym: 
− 17 zarządzeń w sprawach finansowych, 
− 28 zarządzeń w sprawach komisji i zespołów rektorskich, 
− 9 zarządzeń w sprawach organizacyjnych, 
− 3 zarządzenia w sprawach studiów. 
3.1. KOMISJE REKTORSKIE I ZESPOŁY REKTORSKIE 

W roku 2009 działały następujące komisje: 
− Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych, 
− Komisji Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW, 
− Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
− Komisja Rektorska ds. Odznaczeń Państwowych i Resortowych. 

W roku 2009 pracowały następujące Zespoły Rektorskie: 
− Zespół Rektorski ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim, 
− Zespół Rektorski ds. serii Monumenta Universitatis Varsoviensis, 
− Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, 
− Zespół Rektorski ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 

Składy komisji i zespołów są podane w Załączniku nr 2 oraz na stronie internetowej 
www.senat.uw.edu.pl. 
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4. STUDENCI SPRAWY STUDENCKIE 

4.1. REKRUTACJA 

W roku 2009, podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja na studia stacjonarne 
i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie odbyła się przy 
wsparciu systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W styczniu kandydatom 
udostępniono w systemie IRK katalog studiów, a od 20 kwietnia możliwość rejestracji na 
wybrane kierunki. 

Uniwersytet Warszawski zaoferował kandydatom 250 kierunków i specjalności 
wszystkich rodzajów i form studiów, na które zarejestrowało się ok. 34.000 osób, dokonując 
ponad 67.000 rejestracji. Średnio na jednego kandydata przypadły 2 aplikacje. Rekordzista 
zarejestrował się na 35 kierunków. Wśród zarejestrowanych osób 66% stanowiły kobiety. 

Wykres nr 1 przedstawia dane o liczbie osób, które ubiegały się o miejsce na 
poszczególnych rodzajach i formach studiów.  
 

Wykres nr 1: Liczba kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie 
na poszczególne rodzaje i formy studiów
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Znacząca większość kandydatów (80%) legitymowała się nową maturą (z lat 2005-
2009), z czego 60% stanowiły osoby, które przystąpiły do matury w roku 2009 roku. Ze starą 
maturą zarejestrowało się około 4% osób. 210 osób (0,6%) spośród ubiegających się o przyjęcie 
na studia to laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, którzy uzyskali całkowite 
zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Wykres nr 2 przedstawia liczbę kandydatów wg 
dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów. 
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Wykres nr 2: Procentowa liczba kandydatów wg posiadanego dokumentu 
uprawniającego do podjęcia studiów 
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Większość kandydatów z obywatelstwem polskim pochodziła z województwa 
mazowieckiego (62%), jak pokazano na Wykresie nr 3. Kolejne trzy województwa pod 
względem liczby kandydatów to województwo lubelskie, podlaskie i łódzkie.  

 

Wykres nr 3: Odsetek kandydatów pochodzących z poszczególnych 
województw
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Wśród osób aplikujących na studia było 656 obcokrajowców; najwięcej kandydatów 

pochodziło z Ukrainy (16,8% ogółu obcokrajowców), a także Białorusi (14,6%) oraz Litwy 
(6,1%). Dużą grupę kandydatów stanowili również Rosjanie, Nigeryjczycy, Niemcy. Na studia 
kandydowało 143 stypendystów RP z różnych krajów, spośród których największą grupę 
stanowili Białorusini (42 osoby). Największym zainteresowaniem stypendystów cieszyły się 
kierunki: stosunki międzynarodowe i europeistyka.  
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Wykres nr 4 przedstawia 10 kierunków studiów cieszących się największą 
popularnością kandydatów na wszystkie rodzaje i formy studiów.  
 

Wykres nr 4: Zapisy na studia, ranking popularności kierunków
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Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, stac. I st.

Filologia angielska, stacjonarne I stopnia

Prawo, stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie

 
Spośród studiów stacjonarnych najwięcej kandydatów na jedno miejsce zgłosiło się na 

kierunek kulturoznawstwo, specjalność iberystyka (sekcja hispanistyczna) – 23,3, a następnie na 
kierunki: psychologia – 23 oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność public 
relations i marketing medialny) – 19,5 kandydatów na jedno miejsce. 

Podczas rejestracji kandydaci zapraszani byli do wypełnienia anonimowej ankiety. 
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że kandydaci najczęściej sięgają po informacje o rekrutacji do 
internetu. Jakość i dostępność tych informacji ocenili wysoko. Najczęściej podawanym kryterium 
wyboru studiowania na UW były: możliwość intelektualnego rozwoju, renoma uczelni oraz 
wysoki poziom nauczania. Na Wykresach nr 5 i 6 przedstawione zostały niektóre wyniki badań 
uzyskane na podstawie danych z ankiety. 
 

Wykres nr 5: Źródła informacji o kierunkach studiów na UW 
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Wykres nr 6: Ocena przydatności dostępnych źródeł informacji 
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Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej 
matury zorganizowane zostały – podobnie jak w latach ubiegłych – Centralne Egzaminy Wstępne 
(CEW).  

W marcu 2009 roku Uniwersytet Warszawski ponownie podpisał porozumienie 
z Centralną Komisją Egzaminacyjną w sprawie przygotowania, wydrukowania i dostarczenia do 
uczelni arkuszy egzaminacyjnych dla potrzeb przeprowadzenia CEW. Podpisane zostało również 
porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE) w Warszawie, obejmujące ocenianie 
i weryfikację ocen prac egzaminacyjnych w ramach CEW przez uprawnionych egzaminatorów 
wskazanych przez OKE.  

Uniwersytet Warszawski zawarł ponadto porozumienia w sprawie wzajemnego 
uznawania wyników uczelnianych egzaminów wstępnych (w przypadku UW – CEW) 
z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Na studia w roku akademickim 2009/2010 przyjęto ogółem 17.194 osoby, w tym:  
− na studia stacjonarne – 8 748, 
− na studia niestacjonarne – 8 446. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wyników rekrutacji z trzech ostatnich lat. 
Na podstawie danych można zaobserwować stałą tendencję wzrostu liczby kandydatów 
przyjmowanych na studia. 



 18

 

Rekrutacja 
2007/2008 

Rekrutacja 
2008/2009 

Rekrutacja 
2009/2010 Rodzaj studiów 

Liczba 
kandydatów 

Liczba 
przyjętych 

Liczba 
kandydatów 

Liczba 
przyjętych 

Liczba 
kandydatów 

Liczba 
przyjętych 

jednolite 
magisterskie 5.832 881 6.188 625 6.560 655 

I stopnia 37.156 5.397 38.990 6.402 41.290 7.045 Stacjonarne 

II stopnia 1.445 881 1.621 1.030 1.540 1.048 

wieczorowe 
jednolite 
magisterskie 1.702 1.022 1.983 1.010 2.344 1.057 
wieczorowe I 
stopnia 4.116 1.757 6.526 1.901 6.745 1.872 
wieczorowe II 
stopnia 596 235 575 229 615 269 

zaoczne I stopnia 2.760 1.804 3.720 1.586 3.887 1.632 

Niestacjonarne 

zaoczne II stopnia 5.010 3.652 5.285 3.984 4.675 3.616 

Ogółem 58.617 15.629 64.888 16.767 67.656 17.194 

W 2009 roku wpłynęło 38 skarg i 638 wniosków dotyczących postępowania 
rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2009/2010, które zostały rozpatrzone przez 
Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 275 wniosków i 16 skarg rozpatrzono pozytywnie dla 
wnoszących.  

Przygotowano i zatwierdzono przez Senat UW uchwałę rekrutacyjną, zawierającą 
warunki rekrutacji i procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, 
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na UW w roku 2010/2011. Dla wszystkich 
jednostek w ramach kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia 
magisterskie przyjęto wymóg kwalifikacji na podstawie obowiązkowych przedmiotów 
zdawanych na maturze od 2010 roku:  język polski, język obcy, matematyka. Po raz pierwszy na 
UW ustalono, jednolitą punktację na wszystkie wyżej wymienione kierunki.  
4.2. STUDENCI 

Według stanu na dzień 30 listopada 2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim studiowało 
55.387 studentów (polskich i zagranicznych) na jednolitych studiach magisterskich oraz studiach 
pierwszego i drugiego stopnia (w poprzednim roku – 55.973). Na studiach stacjonarnych 
studiowało 31.305 osób (w poprzednim roku – 31.070), zaś na studiach niestacjonarnych 
(wieczorowych) – 9.985 (poprzednio – 10.190) i na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 
14.097 osób (poprzednio – 14.713). W stosunku do 2008 roku na studiach stacjonarnych 
przybyło zatem 235 studentów, na studiach niestacjonarnych wieczorowych ubyło – 205 
studentów, a na studiach niestacjonarnych zaocznych ubyło 616 studentów. 
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Liczbę studentów w ciągu ostatnich lat obrazuje Wykres nr 7. 
 

 Wykres nr 7: Liczba studentów
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Liczba studentów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podana jest 

w Załączniku nr 6. 

Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) stanowią 43,5% ogółu 
studentów. Zmiany udziału studentów niestacjonarnych w ogólnej liczbie studentów obrazuje 
Wykres nr 8.  

 

Wykres nr 8: Udział procentowy studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych 
(wieczorowych i zaocznych) w ogólnej liczbie studentów 
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4.3. STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. liczba studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
zarejestrowanych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wynosiła 980 osób w tym:  
− 104 ze znacznym stopniem niesprawności,  
− 301 z umiarkowanym stopniem niesprawności,  
− 109 z lekkim stopniem niesprawności, 
− 466 z brakiem orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

W 2009 roku utrzymywała się nadal tendencja do spadku liczby studentów 
z orzeczonym stopniem niesprawności oraz dalszy wzrost liczby studentów przewlekle chorych, 
w tym szczególnie z chorobami psychicznymi. Łączna liczba osób niepełnosprawnych przyjętych 
na I rok studiów pierwszego stopnia, zarejestrowanych w BON, wyniosła 144 osoby, w tym 111 
z orzeczonym stopniem niesprawności. 

Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych na dzień 31 grudnia 2009 r. 
pobierały 504 osoby. Kontynuowano prowadzenie usług stałych dla osób niepełnosprawnych, w 
tym m.in. transport dla osób z niesprawnością narządu ruchu, przygotowywanie materiałów 
dydaktycznych w formach alternatywnych (brajl, druk powiększony), działalność Biblioteki 
Książki Cyfrowej oraz Centrum Komputerowego dla Studentów Niepełnosprawnych, 
Wypożyczalni Elektronicznego Sprzętu Przenośnego. Obecnie na UW jest największa w Polsce 
biblioteka naukowa dla osób nie mogących czytać zwykłego druku. Poza stałymi formami 
pomocy, coraz większy nacisk kładziony jest na pomoc osobom przewlekle chorym, 
kontynuowany był stały dyżur lekarza psychiatry oraz psychologów.  

W roku 2009 Uniwersytet nie otrzymał żadnych zewnętrznych dofinansowań na 
likwidację barier architektonicznych. W ramach środków własnych m.in.: 
− zakończono modernizację Domu Studenckiego nr 4, 
− przeprowadzono remont 2 pokoi dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Sokrates, 
− zaadaptowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych, 
− zamontowano dodatkową balustradę oraz dostosowano krawężniki i chodniki w ramach 

przebudowy  wjazdu na teren Uniwersytetu od ul. Oboźnej. 

Od października 2009 r. realizowany jest projekt POKL Edukacja, niepełnosprawność, 
informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji, 
dzięki któremu możliwe jest zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług, szczególnie dzięki 
uruchomieniu internetowego centrum materiałów dydaktycznych oraz szkoleniom dla 
pracowników dydaktycznych uczelni. Ponadto w grudniu podpisana została umowa 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotycząca adaptacji podręczników dla uczniów 
niewidomych i słabowidzących uczących się poza szkołami specjalnymi. Oba projekty 
w znaczący sposób zwiększają zaangażowanie uczelni w wyrównywanie szans edukacyjnych 
osób niepełnosprawnych, nie tylko w ramach Uniwersytetu, ale także na wszystkich poziomach 
edukacji w skali ogólnopolskiej. 
4.4. STUDENCI ZAGRANICZNI 

W 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim studiowało 924 cudzoziemców 
(w poprzednim roku – 815), w tym 83% na studiach stacjonarnych i 17% na studiach 
niestacjonarnych. Stanowi to 1,6% ogólnej liczby studiujących (nie wliczając 62 osób, które 
uzyskały zezwolenie na osiedlenie się, tzw. kartę stałego pobytu). Najwięcej cudzoziemców 
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pochodzi z Europy (658 osób) i Azji (233 osoby), a ponadto z Ameryki Północnej i Środkowej 
(18 osób), z Afryki (11 osób), Ameryki Południowej (3 osoby) i Australii (1 osoba). 
367 cudzoziemców to studenci pochodzenia polskiego, najwięcej z Europy – 310 osób, w tym 
z Europy Wschodniej – 245 osób. 

W podziale na poszczególne kraje najwięcej cudzoziemców kształci się: z Białorusi 
(209), Ukrainy (185), Rosji (55), Kazachstanu (42), Litwy (37), Iraku (35), Szwecji (32), 
Wietnamu (28), Niemiec (23), Bułgarii (18), Mongolii (15), Chin (14), Gruzji (14), Węgier (14), 
Afganistanu (12), Łotwy (11), Armenii (10), Francji (10), Serbii (10), Turcji (10).  

Cudzoziemcy studiowali głównie na następujących kierunkach studiów: stosunki 
międzynarodowe, ekonomia, psychologia, filologia polska, zarządzanie, kulturoznawstwo 
(specjalizacja Europa Wschodnia), filologia (filologia ukraińska), europeistyka, politologia 
(nauki polityczne), prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, historia, 
socjologia, archeologia, filologia (filologia rosyjska), filozofia, kulturoznawstwo (orientalistyka), 
filologia (filologia angielska). 

W 2009 roku 85 cudzoziemców (w tym 29 osób polskiego pochodzenia) uzyskało 
dyplom ukończenia studiów wyższych.  

Studenci zagraniczni studiowali na następujących warunkach finansowych:  
− stypendyści strony polskiej – 338 osób, w tym: 
− Stypendyści Rządu RP – 239 osób, 
− Stypendia wschodnie – 56 osób (dla odbycia specjalistycznych studiów wschodnich), 
− Stypendium programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego – 43 osoby, 
− z odpłatnością za naukę – 291 osób,  
− bez odpłatności i świadczeń stypendialnych – 228 osób,  
− stypendyści Uniwersytetu Warszawskiego – 50 osób (liczba ta nie obejmuje 5 stypendiów dla 

osób z Nepalu, Afganistanu i Libii – uczestników kursu przygotowawczego do studiów, 
tzw. roku „0”),  

− stypendyści strony wysyłającej – 14 osób, 
− inne – 4 osoby. 

Ponadto w roku 2009 na studiach i stażach krótkoterminowych do 10 miesięcy 
przebywało 1.359 osób (w tym 728 w ramach programu Erasmus i 631 w ramach innych 
programów). Dla ułatwienia rejestracji tej grupie studentów i doktorantów kontynuowano prace 
nad systemem rejestracji kandydatów na kształcenie trwające do jednego roku akademickiego  
tzw. IRK – BWZ.  
4.5. SAMORZĄD STUDENTÓW 

Zarząd Samorządu Studentów UW (ZSS UW) w roku 2009 pracował w następującym 
składzie: 
− od stycznia do listopada 2009 r.: 

− Przewodniczący – Tomasz Lewiński, 
− Sekcja Socjalna – Michał Goszczyński, 
− Sekcja Studencka – Maria Golińska, 
− Sekcja Kultury – Szymon Paczkowski (do kwietnia), Katarzyna Ludka (do lipca) 
− Sekcja Informacji – Rafał Sulowski 
− Komisja Finansowa –Paweł Orzechowski (do października), Cezary Kruszewski 
− Komisja Prawna – Łukasz Dziamski (do maja), Piotr Müller 
− Komisja Mobilności – Adam Traczyk 
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− od grudnia 2009 r.: 
− Przewodnicząca – Maria Golińska, 
− Sekcja Studencka – Marta Michalska, 
− Sekcja Kultury – Aleksander Arabadźić, 
− Sekcja Przedsiębiorczości i Sponsoringu – Marek Krzyżanowski, 
− Sekcja Mobilności – Adam Traczyk, 
− Sekcja Prawna – Maciej Dworzański, 
− Komisja Finansowa – Tomasz Mielniczuk, 
− Komisja Informacji i Promocji – Piotr Müller. 

Działalność Zarządu Samorządu Studentów UW skupiała się w następujących 
obszarach: 
− sprawy socjalno-bytowe – ZSS UW zorganizował szkolenia dla komisji stypendialnych 

jednostek, które miały na celu podnieść kompetencje członków komisji. Przy udziale ZSS 
UW zostały wprowadzone zmiany w regulaminach dotyczących pomocy materialnej dla 
studentów. 

− wspieranie działań samorządów jednostek – ZSS UW pomagał samorządom jednostek 
w różnych aspektach ich działalności, takich jak: organizacja przedsięwzięć kulturalno-
integracyjnych, paneli naukowych, a także konsultacje w trudnych sprawach związanych 
z relacjami między samorządem a władzami jednostki (zmiany programowe, podwyżki opłat 
za studia itd.); ZSS UW w swojej działalności interweniował w sprawach istotnych dla 
społeczności studenckiej i pomagał w sprawach indywidualnych; dla poprawienia jakości 
prac samorządów jednostkowych w grudniu odbyły się specjalne szkolenia.  

− promocja kultury studenckiej – ZSS UW zorganizował tradycyjne już imprezy: Juwenalia 
Uniwersytetu Warszawskiego, Letnia Scena Akademicka oraz organizował nowe – po raz 
pierwszy w historii na jesieni odbył się ÓW Festiwal, czyli ogólnopolski festiwal amatorskich 
grup teatralnych.  

− sprawy studenckie – w marcu ZSS UW zaprezentował na forum Senatu UW Raport Studencki 
dotyczący problemów studentów w zakresie spraw socjalno-bytowych oraz procesu 
kształcenia i dydaktyki. Ponadto ZSS UW stworzył informator dla studentów I roku Elementy 
prawa o szkolnictwie wyższym. Prawa i obowiązki studentów oraz współtworzył Poradnik po 
biurach UW. Zarząd włączył się także w prace na rzecz zmiany Regulaminu Studiów.  

− działalność ogólnopolska – ZSS UW aktywnie uczestniczył w działalności studenckiej na 
poziomie ogólnopolskim, uczestnicząc w obradach i inicjatywach podejmowanych przez 
Parlament Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich, brał także udział w debatach 
poświęconych reformie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym organizowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

− działalność informacyjna – ZSS UW prowadził bazę ofert wynajmu mieszkań dla studentów 
UW oraz na bieżąco informował za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej 
oraz portali społecznościowych o najważniejszych wydarzeniach na Uniwersytecie 
Warszawskim.  

− działania promujące i wspomagające uczelnię, prowadzone m.in. podczas Dni Otwartych 
i w ramach II Ogólnouniwersyteckiego Badania Ankietującego dotyczącego jakości 
studiowania na Uniwersytecie. 

Więcej informacji o działalności Samorządu Studentów UW można znaleźć na 
następujących stronach internetowych:  www.samorzad.uw.edu.pl, http://ukw.samorzad.uw.edu.pl, 
www.parlament.uw.edu.pl, www.rewkom.samorzad.uw.edu.pl. 
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4.6. UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE 

W 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim wpisano do rejestru prowadzonego przez 
Rektora 40 nowych uczelnianych organizacji studenckich oraz reaktywowano 7 organizacji. 
W skład uczelnianych organizacji studenckich wchodzą w szczególności koła naukowe 
i artystyczne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim działały 
184 organizacje studenckie (liczba ta jest sumą organizacji zarejestrowanych do końca 2008 r., 
które złożyły sprawozdania z działalności za rok 2009, oraz wszystkich organizacji 
zarejestrowanych i reaktywowanych w roku 2009). 

Dotacja ze środków budżetowych przyznana przez Senat UW w 2009 roku wyniosła 
400.000 zł. Na działalność kół naukowych i artystycznych Rada przyznała 341.545 zł, natomiast 
na promocję studenckiego ruchu naukowego oraz bieżące wydatki Rady Konsultacyjnej wydano 
58.454 zł. Spośród złożonych przez koła naukowe i artystyczne 168 wniosków o dofinansowanie 
na łączną kwotę 768.060 zł, przyznano fundusze na realizację 103 projektów. 

Wśród projektów zrealizowanych przez koła naukowe i artystyczne w 2009 roku  można 
wyróżnić następujące rodzaje: 
− badania laboratoryjne, 
− badania terenowe, 
− objazdy naukowe, 
− organizacja konferencji, 
− wyjazdy na konferencje, 
− publikacje studenckie, 
− projekty artystyczne (wystawy zdjęć, występy chóru i teatru). 

W celu promocji dorobku kół naukowych i artystycznych podjęto następujące działania: 
− organizacja konferencji Studencki ruch naukowy w Polsce – stan obecny i perspektywy, 
− wydanie 7 tomu Rocznika Studenckiego Ruchu Naukowego UW, 
− organizacja VI Kongresu Kół Naukowych i Artystycznych UW, 
− współpraca z Gabinetem Dokumentów Życia Społecznego w BUW, 
− projekt nowej strony internetowej Rady Konsultacyjnej.  

Nawiązana została współpraca z przedstawicielami organów zrzeszających lub 
nadzorujących koła naukowe na innych Uniwersytetach w celu wymiany doświadczeń 
dotyczących funkcjonowania studenckiego ruchu naukowego w Polsce. W ramach współpracy 
przedstawiciele Rady Konsultacyjnej uczestniczyli w: 
− Zjeździe Organizacji Zrzeszających Koła Naukowe Uczelni Wyższych w Polsce, 

zorganizowanym przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
− Giełdzie Kół Naukowych  zorganizowanej przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego; 
− Jarmarku Wiedzy w ramach V Festiwalu Nauki w Katowicach i zorganizowanym przez 

Uniwersytet Śląski; 
− Dniach Kół Naukowych zorganizowanych przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
4.7. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

W roku 2009 zostały zakończone sprawy z 2008 roku prowadzone wobec 7 studentów. 
Prorektor ds. studenckich umorzył postępowanie w stosunku do 4 studentów, w przypadku do 
1 osoby zostało zawieszone postępowanie ze względu na trwałą niemożność skłonienia jej 
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do udziału w postępowaniu. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów wydała 
prawomocne orzeczenia w stosunku do 2 osób: 1 osobę ukarano karą zawieszenia we wszystkich 
prawach studenckich na okres jednego roku, a do 2 osoby udzielono kary nagany z ostrzeżeniem. 

Ponadto w roku 2009 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów prowadzili 
postępowania wyjaśniające wobec 28 studentów. Prorektor ds. studenckich w stosunku do 
4 studentów zatwierdziła postanowienie Rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego z powodu braku znamion czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, 
1 osobę zawiesiła w prawach studenta celem przymuszenia jej do stawiennictwa na wezwanie 
w toczącym się postępowaniu wyjaśniającym, 6 osobom udzieliła kary upomnienia, w stosunku 
do 3 osób zostało umorzone postępowanie. 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów wydała prawomocne orzeczenie 
w stosunku do 10 osób, w tym:  
− 1 osobę zawieszono w prawach studenta na okres 8 miesięcy, ale pozostawiono jej prawo do 

stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie oraz zapomogi; 
− 1 osobę zawieszono w prawach studenta w zakresie biernego prawa wyborczego do Organów 

Samorządu Studenckiego UW na okres jednego roku;  
− 2 osobom udzielono kary nagany; 
− 4 osobom udzielono kary nagany z ostrzeżeniem, 2 osoby ukarano wydaleniem z uczelni. 

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów nie podjęli decyzji wobec 
3 osób. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów nie wydała orzeczenia w stosunku 
do 1 studenta. 

Sprawy Dyscyplinarne dotyczyły:  
− usiłowania uzyskania zaliczenia zajęć na podstawie pracy, która stanowiła kompilację treści 

skopiowanych z internetu;  
− dokonania wpisu w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć studenta nienależnego 

zaliczenia oceny pozytywnej i podrobienia podpisu poświadczającego to zaliczenie; 
− popełnienia plagiatów w pracach zaliczeniowych-semestralnych i rocznych, których 

przedłożenie było podstawą zaliczenia zajęć; 
− ściągania podczas egzaminu;  
− wpisania na listę obecności studenta nieobecnego na zajęciach. 
4.8. SPRAWY SOCJALNE 

Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku na fundusz pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów wynosiła 38.604.300 zł. 

Komisje Stypendialne jednostek organizacyjnych UW przyznały w 2009 roku zgodnie 
z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów UW (Zarządzenie nr 38 Rektora UW z dnia 30 września 2009 r.) następujące 
świadczenia: 
− w zależności od wysokości średniej ocen: 

− 5.518 stypendiów za wyniki w nauce, 
− w zależności od sytuacji materialnej: 

− 2.664 stypendia socjalne, 
− 304 zapomogi, 
− 751 stypendiów mieszkaniowych tylko dla studentów studiów stacjonarnych, 
− 2.546 stypendiów na wyżywienie. 
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Ponadto Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 197 stypendiów za 
szczególne osiągnięcia w nauce. 

Uniwersytet Warszawski na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, odprowadza do ZUS składki za ubezpieczenie zdrowotne za studentów, którzy 
wypełnili i złożyli stosowne oświadczenia. W roku 2009 było ubezpieczonych 1.1120 studentów 
na kwotę 52.416 zł. 
4.9. TOK STUDIÓW 
4.9.1. NOWA OFERTA DYDAKTYCZNA 

W 2009 roku Senat UW podjął uchwały w sprawie utworzenia następujących kierunków 
i specjalności studiów: 
Nowy kierunek studiów 
− na Wydziale Polonistyki i I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

w ramach zawartego między Uniwersytetami porozumienia utworzono unikatowy kierunek 
studiów Logopedia ogólna i kliniczna ze specjalnościami: logopedia ogólna, logopedia 
kliniczna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 
Wniosek po zatwierdzeniu przez Senat został przekazany do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w celu wyrażenia zgody na utworzenie kierunku. 

Utworzenie kierunku studiów z listy ministerialnej 
− na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Polityki Społecznej utworzono 

kierunek studiów nauka o rodzinie ze specjalnościami: specjalista do spraw polityki 
rodzinnej, doradca i asystent rodziny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego stopnia. 

Nowe specjalności i tryby studiów 
− w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, w Kolegium 

Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego na kierunku studiów filologia utworzono 
specjalność nauczanie języka francuskiego – studia niestacjonarne, pierwszego stopnia; 

− na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych na kierunku stosunki międzynarodowe utworzono specjalność Studia 
Wschodnioazjatyckie – studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia; 

− na Wydziale Polonistyki we współpracy z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych Artes 
Liberales na kierunku studiów filologia polska utworzono specjalność studia Polono-Classica 
– studia stacjonarne, drugiego stopnia; 

− na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku studiów ekonomia utworzono specjalność 
ekonomia międzynarodowa – studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego 
stopnia; 

− na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku studiów finanse i rachunkowość utworzono 
specjalność finanse ilościowe – studia w języku angielskim stacjonarne, drugiego stopnia; 

− na Wydziale Nauk Ekonomicznych w ramach Jednoczesnych Studiów Ekonomiczno-
Menadżerskich na kierunku studiów ekonomia zatwierdzono specjalność ekonomia 
menadżerska –  studia stacjonarne, jednolite magisterskie; 

− na Wydziale Historycznym w Instytucie Historii Sztuki na kierunku studiów historia sztuki 
utworzono specjalność sztuka – media – rynek – studia niestacjonarne, drugiego stopnia; 

− na Wydziale Biologii na kierunku studiów biotechnologia utworzono specjalność 
biotechnologia medyczna – studia stacjonarne, drugiego stopnia; 
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− na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Filozofii na kierunku studiów filozofia 
zatwierdzono specjalność filozofia bytu, poznania i wartości – studia w języku angielskim, 
stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia; 

− na Wydziale Filozofii i Socjologii w Instytucie Filozofii na kierunku studiów filozofia 
utworzono specjalność filozofia bytu, poznania i wartości – studia w języku angielskim 
stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia; 

− na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki 
Społecznej i Resocjalizacji na kierunku studiów politologia zatwierdzono specjalność praca 
socjalna – studia stacjonarne, jednolite magisterskie; 

− na Wydziale Pedagogicznym na kierunku studiów pedagogika utworzono specjalności: 
animacja społeczno-kulturalna – studiach stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, 
edukacja medialna – studia stacjonarne, drugiego stopnia, edukacja ustawiczna i andragogika 
– studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, pedagogika ogólna i etyka dla 
nauczycieli – studia stacjonarne, drugiego stopnia, pedagogika ogólna i pedagogika 
przedszkolna –studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, pedagogika ogólna 
i pedagogika wczesnoszkolna – studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, 
pedagogika ogólna i wczesne nauczanie języka angielskiego – studia stacjonarne 
i niestacjonarne, drugiego stopnia, polityka oświatowa – lider zmiany edukacyjnej – studia 
stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, społeczno-wychowawcza – studia stacjonarne 
i niestacjonarne, drugiego stopnia.  

Zmiana nazwy specjalności 
− na Wydziale Pedagogicznym na kierunku studiów pedagogika zmieniono nazwę specjalności 

praca specjalna z dzieckiem i rodziną na pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie – 
studia stacjonarne i niestacjonarnych, pierwszego stopnia. 

4.9.2. PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE 

W roku 2009 studenci rejestrowali się na przedmioty ogólnouniwersyteckie, korzystając 
z rejestracji  typu żetonowego (tak jak na lektoraty, egzaminy z języków obcych, zajęcia 
z wychowania fizycznego i przedmioty nadające uprawnienia nauczycielskie) 
Rejestracja odbywa się przez internet – przy użyciu serwis UL w systemie USOS.  

Internetowa oferta zajęć na przedmioty ogólnouniwersyteckie obejmowała: 164 
przedmioty w cyklu rocznym, 376 przedmiotów w cyklu zimowym oraz 428 przedmiotów 
w cyklu letnim. 
4.9.3. JĘZYKI OBCE 

W roku 2009 w wyniku dyskusji podjętej w ramach koordynacji Uniwersyteckiego 
Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO) oraz reprezentacji Studentów, przygotowano 
i przyjęto znowelizowaną uchwałę w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Obcych 
oraz certyfikacji biegłości językowej (uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2009 r.). 
Najważniejszą zmianę stanowiło urealnienie wymagań odnoszących się do formy potwierdzania 
poziomu biegłości językowej w przypadku studentów studiów niestacjonarnych zaocznych. 
W miejsce bezwzględnego wymogu zdania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 ESOKJ, 
przyjęto, że na mocy decyzji rad jednostek prowadzących studia niestacjonarne zaoczne studenci 
mogą  wykazać się uzyskaniem zaliczenia zajęć na odpowiednim poziomie. 

Kolejna zmiana dotycząca doskonalenia USNJO dotyczyła rozszerzenia dostępu do 
ogólnouniwersyteckiej oferty lektoratów. Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych uzyskali 
dostęp do USNJO poprzez przydzielenie żetonów lektoratowych umożliwiających udział we 
rejestracji żetonowej na zajęcia językowe. Mając również  na uwadze ograniczenia czasowe 
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studentów tego rodzaju studiów rozszerzono przy znaczącym udziale COME ofertę tzw. 
e lektoratów. Rozpoczęto działania mające na celu wzbogacenie oferty e-lektoratów o kursy 
innych, poza angielskim, języków.   

Uchwała nr 119 stanowi kolejny element stanowienia polityki językowej uczelni, która 
jest powiązana ze strategią umiędzynarodowienia UW. W roku 2009 do kilku posiadanych już 
przez UW europejskich  znaków jakości  dotyczących innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu 
języków dołączył kolejny European Language Label przyznany SzJO za opracowanie kursu 
języka angielskiego z wykorzystaniem nowych technologii. 

Obecnie oferta dydaktyczna obejmuje kursy około 50 języków rocznie: albański, 
angielski, arabski, azerski, baskijski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki, czeczeński, 
czeski, duński, estoński, fiński, francuski, galicyjski, grecki, gruziński, hausa, hebrajski, hindi, 
hiszpański, japoński, kataloński, koreański, litewski, łotewski, mongolski, niderlandzki, 
niemiecki, norweski, ormiański, perski, polski jako obcy, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, 
słowacki, słoweński, suahili, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski. Oferta 
kursów została dodatkowo uatrakcyjniona poprzez udostępnienie kursów Polskiego Języka 
Migowego.   

Studenci UW otrzymują wirtualny bon lektoratowy, opiewający na 240 godzin 
(żetonów), umożliwiający skorzystanie z oferty kursów przedkładanej przez konsorcjum 
jednostek zajmujących się nauczaniem języków obcych na UW. W skład konsorcjum tzw. 
providerów wchodzą:  Szkoła Języków Obcych, Wydział Neofilologii, Wydział Polonistyki, 
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Orientalistyczny, Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. 

W roku akademickim 2008/2009 w ramach USNJO uczyło się języków obcych 11.592 
studentów, w tym: angielskiego – 5.940, francuskiego – 1.102, niemieckiego – 1.307, rosyjskiego 
– 740, hiszpańskiego – 722, włoskiego – 423, pozostałych –  1.358. 

Do egzaminów certyfikacyjnych (koordynowanych przez Radę Koordynacyjną 
ds. Certyfikacji Biegłości Językowej) na poziomach  B2, C1, C2 ESOKJU  przystąpiło w okresie 
sprawozdawczym 4.514 studentów, podczas gdy do egzaminu na poziomie B1 ESOKJ (poniżej 
poziomu wymaganego w uchwale nr 119) przystąpiło 1.235 studentów. 

Certyfikat Biegłości Językowej UW został na mocy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. wpisany na listę dokumentów potwierdzających  znajomość 
języka obcego uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej. Ta decyzja 
sprawiła, że do egzaminów certyfikacyjnych na UW przystępuje coraz większa liczba  
kandydatów spoza Uniwersytetu Warszawskiego. 

W roku akademickim 2008/2009 USNJO weszło w ostatni rok realizacji 2 trzyletnich 
projektów edukacyjnych: MOLAN (Motivation in Language Learning) oraz LANQUA (Quality 
in Language Education),  finansowanych w ramach programu LIFELONG LEARNING Komisji 
Europejskiej. Projekt MOLAN jest koordynowany przez  Freie Universität Berlin, natomiast 
projekt LANQUA  koordynuje University of Southampton. 
4.9.4. SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW tzw. program MOST 

Program MOST skierowany jest do studentów, którzy ukończyli drugi semestr 
jednolitych studiów magisterskich, drugi semestr studiów I stopnia lub pierwszy semestr na 
studiach II stopnia i chcą poszerzać wiedzę w kraju, poza macierzystym uniwersytetem. Są to 
roczne lub semestralne studia, których tryb zaliczania oparty jest na systemie ECTS.  
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Uniwersytet Warszawski jest obok Uniwersytetu Jagiellońskiego najchętniej wybieraną 
przez studentów Uczelnią uczestniczącą w Programie MOST. Również wielu studentów UW 
interesuje się wyjazdami w ramach Programu na inne uczelnie.  

Uniwersytet Warszawski podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwinięcie oraz 
udoskonalenie Programu. We wszystkich jednostkach UW dla uczestników Programu zostali 
powołani Koordynatorzy Programu, którzy sprawują opiekę nad studentami. 

W roku 2009. Zarząd Samorząd Studentów UW nawiązał współpracę z Biurem Spraw 
Studenckich w celu większej promocji Programu wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
Za zgodą Prorektor ds. Studenckich studenci z Komisji Mobilności przy Zarządzie Samorządu 
Studentów UW rozpropagowali ulotki oraz plakaty dotyczące kolejnej edycji Programu z 
zaproszeniem studentów do udziału w wymianie. Ponadto wszystkie jednostki UW zostały 
zobligowane do zamieszczenia na swoich stronach internetowych informacji dotyczących 
specyfiki Programu MOST. Dzięki tej akcji zauważalny jest wzrost zainteresowania studentów 
Programem MOST. 

Od roku 2007 studenci studiujący w ramach Programu w UW są wpisywani w system 
obsługi USOS i otrzymują specjalnie stworzone indeksy typu M. Umożliwia im to rejestrację na 
zajęcia za pośrednictwem USOSweb. 

W ramach Programu MOST w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 
Uniwersytet Warszawski przyjął 115 osób z innych uniwersytetów krajowych, zaś delegował 29 
studentów. Natomiast w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 przyjął 97 osób 
z innych uniwersytetów krajowych i delegował 42 studentów. 

Udział studentów wyjeżdżających w ramach Programu MOST z poszczególnych 
jednostek UW w 2009 roku przedstawia Wykres nr 9. 
1. Wydział Historyczny 
2. Wydział Polonistyki 
3. Wydział Dziennikarstwa  

i Nauk Politycznych 
4. Wydział Psychologii 
5. Wydział Filozofii i Socjologii 
6. Wydział Lingwistyki Stosowanej 
7. Wydział Pedagogiczny 
8. MSOŚ 
9. Wydział Prawa i Administracji 
10. Kolegium MISH 
11. Kolegium MISMaP 
12. Instytut Ameryk i Europy 
13. Wydział Biologii 
14. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
15. Wydział Matematyki, Informatyki  

i Mechaniki 
16. Wydział Neofilologii 
17. Wydział Stosowanych Nauk  

Społecznych i Resocjalizacji 
18. Wydział Zarządzania 
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Jednostki UW najchętniej wybierane przez studentów przyjeżdżających w ramach 
Programu MOST z innych uczelni przedstawia Wykres nr 10. 
 
1. Wydział Prawa i Administracji 
2. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
3. Wydział Filozofii i Socjologii 
4. Wydział Historyczny 
5. Wydział Polonistyki 
6. Kolegium MISH 
7. Wydział Psychologii 
8. Wydział Lingwistyki Stosowanej 
9. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
10. Wydział Biologii 
11. Wydział Stosowanych Nauk Społ. i Resocjalizacji 
12. Wydział Pedagogiczny 
13. Wydział Neofilologii 
14. Wydział Matematyki,  

Informatyki i Mechaniki 
15. Wydział Nauk Ekonomicznych 
16. Wydział Fizyki 
17. Wydział Zarządzania 
18. Wydział Geologii 
19. Wydział Chemii 
20. Centrum Europejskie 
21. Instytut Ameryk i Europy 
 
 
4.10. ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA 

W roku akademickim 2009/2010 za naukę płaciło 22.529 osób. Najwięcej studentów 
płacących studiuje na wydziałach: Zarządzania, Prawa i Administracji, Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, Neofilologii, Historii, Lingwistyki Stosowanej. Opłaty w poszczególnych 
jednostkach były zróżnicowane. Liczbę osób płacących za studia w ostatnich latach przedstawia 
Wykres nr 11.  

 

Wykres nr 11: Liczba osób płacących za studia 
w latach  2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
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Planowane wpływy z tytułu opłat za studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe 
i zaoczne) za rok akademicki 2009/2010 wyniosły 127.158.105 zł. Wpływy za studia w ostatnich 
latach przedstawia Wykres nr 12. 

Zgodnie z uchwałą nr 135 Senatu UW z dnia 27 września 2006 r. skutki finansowe 
zwolnienia (w części lub całości) z czesnego pracowników i dzieci pracowników UW, obciążają 
budżet centralny uczelni. Kwota takich zwolnień w roku akademickim 2009/2010 (na dzień 
31 stycznia 2010 r.) wyniosła 206.049 zł. (Załącznik nr 7). 

 

Wykres nr 12: Planowane wpływy za studia 
w latach 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
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Zachowanie właściwych proporcji między liczbą studentów płacących za studia a liczbą 

studentów studiujących nieodpłatnie jest przedmiotem stałej troski władz uczelni. Z tego względu 
przy ustaleniu limitu miejsc w danej jednostce dydaktycznej bierze się pod uwagę to, by ogólna 
liczba studentów na studiach stacjonarnych w tej jednostce przewyższała liczbę studentów na 
studiach płatnych. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo akceptowane przez Senat UW. 

Zestawienie dotyczące opłat za studia znajduje się w Załączniku nr 8 Dane te są 
szacunkowe, gdyż nie uwzględniają ewentualnego ubytku studentów po zakończeniu semestru 
zimowego oraz nowych zwolnień z czesnego; nie obejmują także cudzoziemców i osób po 
ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego. 
4.11. PROCES BOLOŃSKI 

Działania związane z kolejnym etapem wdrażania założeń reformy bolońskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku, w ostatnim roku przed inauguracją Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSzW) w 2010 roku., były związane z dyskusją nad reformą 
szkolnictwa wyższego w Polsce  i formułą nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, w której zawarte 
by były postanowienia zgodne z duchem Procesu Bolońskiego, wpisujące system kształcenia na 
poziomie wyższym w ramy EOSzW.  

Dyskusja dotycząca stanu wdrożenia Procesu Bolońskiego w uczelni, niezbędnych 
kolejnych działań, praktycznych aspektów stosowania narzędzi Procesu Bolońskiego itp. toczyła 
się zarówno w Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, na 
spotkaniach władz rektorskich z władzami jednostek organizacyjnych, szkoleniach i spotkaniach 
informacyjnych organizowanych przez pełnomocnika Rektora ds. realizacji Procesu 
Bolońskiego, we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia  oraz Biura ds. 
Jakości Kształcenia. Działania informacyjne i szkoleniowe były przede wszystkim 
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skoncentrowane na kwestii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, na  przybliżeniu 
podejścia zorientowanego na studenta w dydaktyce, a także  problematyki kształcenia/uczenia się 
opartego na „efektach uczenia się”, jako elementu konstrukcyjnego sylabusów, programów 
nauczania, i fundamentu zapewniania jakości w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.  
Pracownicy i studenci UW mogli  korzystać z możliwości udziału w szkoleniach 
organizowanych poza UW, dotyczących narzędzi  Procesu Bolońskiego i różnych wymiarów 
reformy bolońskiej, w tym Europejskich i krajowych ram kwalifikacji.  

Odpowiednie materiały informacyjne (w tym na przykład nowy Przewodnik dla 
użytkowników ECTS) zostały udostępnione społeczności akademickiej na seminariach, jak 
również na stronie www.procesbolonski.uw.edu.pl oraz w postaci płyty CD. Funkcjonuje help-
desk boloński pod adresem procesbolonski@uw.edu.pl, gdzie można zasięgnąć informacji 
i uzyskać porad na temat poszczególnych aspektów Procesu Bolońskiego 

W 2009 roku koncentrowano się także na ocenie nowej oferty programowej, zwłaszcza 
w odniesieniu do programów studiów drugiego stopnia, (doniosła rola Komisji Senackiej 
ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia) pod kątem należytego formułowania  
warunków dostępu do tych studiów, zakładanych efektów kształcenia oraz stosownego 
przypisania punktów ECTS, a także wzięto udział w dyskusji nad nowym modelem studiów 
doktoranckich. 

Na szczególne podkreślenie zasługują poniższe wydarzenia: 
− w marcu odbyła się wizytacja ekspertów European University Association, którzy mieli 

zbadać stan wdrożenia reform bolońskich na UW,  jak również zapoznać się z opiniami 
środowiska  na temat kwestii związanych z implementacją założeń Procesu Bolońskiego. 
Efekty tej wizytacji zostały bardzo wysoko ocenione. Uzyskane dane zostały włączone do 
raportu TRENDS 2010 przedłożonego europejskim ministrom odpowiedzialnym za 
szkolnictwo wyższe; 

− w październiku na UW zorganizowano  przy udziale UNICA (Stowarzyszenie Uniwersytetów 
Miast Stołecznych Europy), Brussels Education Service oraz Komisji Europejskiej, 
międzynarodowe seminarium bolońskie pt. Competences for the future, gdzie zajęto się 
wymiarem społecznym Procesu Bolońskiego, a także reformą programów studiów dla 
zapewnienia większej mobilności i zatrudnia absolwentów; 

− w październiku prorektor ds. studenckich przedstawiła na konferencji EUA w Giessen założenia 
polityki językowej UW i strategii umiędzynarodowienia wynikających z realizacji założeń 
Procesu Bolońskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż UW jest jedną z niewielu uczelni 
w Europie praktycznie realizującą postulat wielojęzyczności. 

W roku 2009 w dalszym ciągu  dbano o należyte stosowanie innych narzędzi Procesu 
Bolońskiego: poprawność (w tym wersji angielskojęzycznej) i terminowość wydawanych 
suplementów do dyplomu, uznawalność osiągnięć transferowanych z uczelni zagranicznych oraz 
poprawność przypisania punktów  zaliczeniowych.  Kolejnej rewizji poddano Katalog zajęć ECTS 
on-line oraz podjęto działania zmierzające do udostępnienia  tego katalogu w nowej szacie, 
umożliwiające do odpowiedniej informacji w niewielu krokach. 

Poza udziałem w pracach Zespołu Ekspertów Bolońskich uczelnia uczestniczy także 
w pracach Zespołu Roboczego MNiSzW ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji oraz Zespołu 
Roboczego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji MEN. 
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4.12. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

Uniwersytet Warszawski w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia 
poddaje ocenie zewnętrznej i wewnętrznej prowadzone kierunki studiów i obowiązujące w nich 
programy. 

W 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) zakończyła proces kontrolny 
na następujących kierunkach studiów wydając pozytywną ocenę jakości kształcenia: 
− archeologia (Wydzial Historyczny) na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, 
− chemia (Wydział Chemii) na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich, 
− geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) na poziomie studiów pierwszego 

i drugiego stopnia, 
− ochrona środowiska (Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska) na poziomie studiów 

pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

W 2009 roku rozpoczęto ocenę jakości kształcenia dla kierunków: 
− biologia (Wydział Biologii), 
− geologia (Wydział Geologii), 
− zarządzanie (Wydział Zarządzania), 
− kulturoznawstwo (Wydział Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Wydział 

Polonistyki, Wydział Orientalistyczny, Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, 
Instytut Ameryk i Europy). 

W Załączniku nr 9 podano listę kierunków posiadających akredytację PKA.  

Władze jednostek dydaktycznych uczelni, troszcząc się o wysoki poziom oferowanych 
studentom studiów, zwracały się do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) o ocenę 
prowadzonych kierunków studiów. Załącznik nr 10 zawiera listę kierunków studiów 
posiadających akredytację UKA. 

W 2009 roku po raz kolejny ogłoszono konkurs Funduszu Innowacji Dydaktycznych, 
w ramach, którego jednostki dydaktyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych 
programów i projektów podnoszących jakość kształcenia i zwiększających ofertę dydaktyczną. 
Do VI edycji Konkursu zgłoszono 27 wniosków, z których 21 zostało dofinansowanych na 
łączną kwotę 822.709 zł. 

Kontynuowano prace zmierzające do wdrożenia spójnego systemu zapewnienia 
i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Podejmowane działania 
skoncentrowały się na przybliżeniu społeczności akademickiej problematyki budowania 
programów studiów i programów zajęć z wykorzystaniem kategorii efektów uczenia się. W tym 
celu zorganizowano szereg seminariów i spotkań warsztatowych skierowanych zarówno do 
Przewodniczących Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia, jak też 
społeczności akademickiej m.in. – we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE) – seminarium tematyczne Efekty kształcenia jako podstawa budowy i oceny programów 
studiów oraz seminarium Punktacja ECTS – efekty uczenia się – opis przedmiotu.  

Rozwiązania systemowe dotyczące zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 
przyjęte na UW były prezentowane podczas ogólnopolskich spotkań poświęconych temu 
zagadnieniu m.in. podczas II Konferencji z cyklu REA (Rozwój Edukacji Akademickiej) na 
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Uniwersytecie Gdańskim Znaczenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości w świetle 
nowego podejścia do akredytowania programów studiów, podczas I Studenckiego Forum 
Jakości, zorganizowanego przez Parlament Studentów RP, Parlament Studentów UAM 
w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Państwową Komisję 
Akredytacyjną, oraz podczas Dnia Jakości zorganizowanego przez FRSE oraz Uniwersytet 
Jagielloński. 

Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia przygotowały, zgodnie 
z uchwałą Senatu UW, sprawozdania z oceny własnej w zaproponowanym przez Uczelniany 
Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia obszarze działań związanych z budowaniem, 
weryfikacją i modyfikacją programów studiów oraz ich efektów. Uczelniany Zespół Zapewnienia 
Jakości Kształcenia opracował sprawozdanie z oceny własnej UW w przedstawionym wyżej 
obszarze. Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bjk.uw.edu.pl. 

W 2009 roku kontynuowano wdrażanie systemu badań ankietowych, stanowiącego 
integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW. 
Przeprowadzono II edycję ogólnouniwersyteckiej studenckiej ankiety nt. jakości kształcenia. 
W badaniu wzięło udział ok. 10.000 studentów. Na podstawie raportu badawczego Uczelniany 
Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjął propozycje działań na rzecz jakości kształcenia.  

Przygotowano kwestionariusz ankiety oceniającej zajęcia dydaktyczne oraz narzędzie 
informatyczne do opracowywania wyników badań ankietowych. Z zaproponowanego 
rozwiązania (wykorzystania kwestionariusza oraz centralnego opracowania wyników) 
w semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 skorzystało 21 jednostek dydaktycznych. 
Rozpoczęto prace nad kwestionariuszem ankiety skierowanej do pracowników naukowo-
dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podjęto liczne działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na UW, m.in.: 
− w celu usprawnienia przetwarzania danych uzyskanych z ankiet zakupiony został sprzęt do 

przetwarzania i skanowania ankiet; 
− wprowadzono, postulowaną przez studentów, zmianę terminów zapisów na zajęcia 

z wychowania fizycznego (uchwała nr 78 Senatu UW);  
− w celu poprawy dostępności i użyteczności informacji na temat kształcenia na UW 

zobowiązano kierowników jednostek do uzupełnienia informacji na stronach www jednostek 
(zasady studiowania, plany i programy studiów, procedury składania pracy dyplomowej, 
aktualne składy ZSS i komisji stypendialnych, regulaminy dotyczące spraw socjalnych, 
informacje o programach MOST/ERASMUS). 

Regulaminy  

W 2009 roku podjęto prace nad nowelizacją Regulaminu Studiów na UW. Została 
powołana Komisja ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów, w skład której wchodzili 
przedstawiciele jednostek dydaktycznych oraz studenci. Komisja, biorąc pod uwagę wnioski 
przekazane przez władze dziekańskie oraz studentów z poszczególnych jednostek przygotowała 
projekt nowelizacji Regulaminu, który został skierowany do dalszej konsultacji.  

We współpracy z Samorządem Studentów przygotowano nowy Regulamin ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz nowy Regulamin domów studenta Uniwersytetu 
Warszawskiego.  Regulaminy te zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora. 

Rozpoczęto także prace nad nowelizacją Regulaminu Studiów Doktoranckich na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
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4.13. EFEKTYWNOŚĆ STUDIOWANIA 

W roku akademickim 2008/2009 studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończyło 
9.215 studentów, w tym: 
− na studiach stacjonarnych – 4 596 osób, 
− na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – 1 261 osób, 
− na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 3 358 osoby. 

Liczbę absolwentów w ostatnich latach przedstawia Wykres nr 13. 

Wykres nr 13: Absolwenci 
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Podobnie jak w ostatnich latach, utrzymującym się problemem jest duża liczba 

studentów, którzy po zakończeniu ostatniego roku studiów nie przystępują do egzaminu 
dyplomowego w terminie regulaminowym. Większość z nich uzyskuje dyplomy w terminie 
przedłużonym bądź w latach następnych. 

Uniwersytet Warszawski corocznie monitoruje sprawność nauczania studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych), która została przedstawiona 
w Załączniku nr 11 oraz terminowość kończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
(zaocznych i wieczorowych), co pokazano w Załączniku nr 12. 
4.14. ABSOLWENCI 

Uniwersytet Warszawski poprzez działalność Biura Zawodowej Promocji Studentów 
i Absolwentów utrzymuje stały kontakt ze swoimi absolwentami, pomaga studentom 
i absolwentom w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. 

W 2009 roku odbyły się kolejne edycje (wiosenna i jesienna) Uniwersyteckich Spotkań 
z Rynkiem Pracy. W obu edycjach wzięło udział 41 firm, prezentując swoją ofertę pracy oraz 
przeprowadzając warsztaty i case study. W spotkaniach wzięło udział ponad 480 osób. 
Zorganizowano także po raz trzeci Akademickie Targi Pracy JOBBING oraz po raz pierwszy 
Wirtualne Targi Pracy. Targi były wspólnym przedsięwzięciem 20 uczelni warszawskich. 
Utrzymywano także kontakty z wieloma firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi. Efektem podjętych działań było pozyskanie dla absolwentów 1.422 ofert pracy 
i praktyk. Rok 2009 był okresem wyraźnego spadku liczby ofert, co wynikało  z trwającej 
stagnacji gospodarczej (w 2008 r. było 2.420 ofert więcej niż w 2009 r.). W ramach 73 umów 
podpisanych przez UW z 43 firmami i instytucjami 73 studentów odbyło praktyki.  
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Uniwersytet aktywnie współpracuje z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Wspólnie organizowane były Targi Pracy 
i Przedsiębiorczości oraz liczne seminaria. Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów 
kontynuowało efektywną współpracę z Samorządem Studentów UW, Samorządem Studentów na 
Wydziale Biologii oraz Biurem Karier Wydziału Zarządzania 

Kontynuowano prace nad rozwojem uruchomionego we wrześniu 2008 roku serwisu  
www.biurokarier.edu.pl pod patronatem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informacji (MUCI) 
i we współpracy z polskimi uniwersytetami.  

Rozwijano działalność Klubu Absolwentów. Na koniec 2008 roku zapisanych do Klubu 
było 1.008 absolwentów. Członkowie Klubu otrzymywali informację w formie newslettera 
z aktualnościami z życia uczelni, Klubu oraz aktualną ofertą partnerów Klubu związanych z kartą 
klubową. Karta wydawana jest członkom Klubu, którzy wspomagają finansowo UW. 
Absolwentom wysyłany był również dwumiesięcznik Uniwersytet Warszawski.  

Klub był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń promujących kulturę i sport 
oraz upamiętniających wydarzenia związane z historią Uniwersytetu wśród studentów ostatnich 
lat studiów i absolwentów UW. Kontynuowano wspólną akcję z Biblioteką Uniwersytecką 
pt. Książka z rekomendacją. Klub zorganizował także Laurealia Warszawskie – święto 
absolwentów uczelni wyższych, w ramach którego organizowane były koncerty, rozgrywki 
sportowe, spotkania w muzeach, spacery po UW, wykłady, specjalne pokazy filmowe.  

5. DOKTORANCI I STUDIA DOKTORANCKIE 

5.1. UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH 

W porównaniu do 2008 r. liczba uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Warszawskim wzrosła o 195 osób i w 2009 roku wyniosła 2.559 osób, z czego kobiety stanowiły 
około 56% wszystkich uczestników. 

Stały wzrost liczby uczestników studiów doktoranckich na UW w ostatnich latach 
ilustruje Wykres nr 14 . Zawiera on dane z lat 2006-2009, z uwzględnieniem liczby kobiet.  

2109

1286

2305

1333

2364

1360

2559

1431

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009

Wykres nr 14: Liczba uczestników studiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2006-2009

liczba uczestników studiów doktoranckich w tym kobiety
 

Wśród 2.559 doktorantów w 2009 r.  było 81 cudzoziemców. 1.972 osoby odbywały 
studia stacjonarne, a 587 – niestacjonarne. W porównaniu do lat wcześniejszych nastąpił znaczny 
wzrost uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, co ilustruje  Wykres nr 15. 
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Wykres nr 15: Uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2006-2009

uczestnicy studiów stacjonarnych uczestnicy studiów niestacjonarnych

 
W 2009 roku stopień naukowy doktora uzyskało 229 osób (w poprzednim roku – 223 

osoby), w tym 141 kobiet.  

Szczegółowe dane dotyczące liczby uczestników studiów doktoranckich w 2009 r. 
przedstawiono w Załączniku nr 13. 
5.2. REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE 

Po raz kolejny rekrutacja na studia doktoranckie została przeprowadzona 
z wykorzystaniem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Doktoranci dokonywali 
rejestracji na 31 kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Warszawski.  

Całkowity limit miejsc na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych 
w 2009 roku. wynosił około 700, natomiast na I rok studiów doktoranckich zostało przyjętych 
691 osób. 
5.3. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE 

W 2009 r. przeprowadzono nabór na I edycję niestacjonarnych Indywidualnych 
Humanistycznych Studiów Doktoranckich Kultura Polski i Europy epok dawnych. 
Od starożytności do XIX wieku, prowadzonych wspólnie przez Wydział Polonistyki, Wydział 
Historyczny oraz Wydział Filozofii i Socjologii. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przyjęto 
15 osób. 
5.4. MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE 

W lutym 2009 roku przeprowadzono po raz pierwszy rekrutację na Międzynarodowe 
Studia Doktoranckie utworzone na Wydziale Chemii.  

Studia te są współfinansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Międzynarodowe Studia Doktoranckie trwają 4 lata, w tym przez okres od 6 do 24 
miesięcy doktoranci mają możliwość prowadzenia badań w partnerskich instytucjach 
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zagranicznych m. in. w Massachusetts Institute of Technology, Tokyo Institute of Technology, 
Lomonossov Moscow State University, National Institute for Nanotechnology w Edmonton 
(Kanada), Free University of Berlin – Institute of Theoretical Physics.  
5.5. STYPENDIA DOKTORANCKIE  

Na dzień 31 grudnia 2009 r. 764 osoby pobierały stypendia doktoranckie. Ich wysokość 
wynosiła od 1.045 do 1.740 zł. Jeden z doktorantów otrzymuje stypendium w wysokości 
4.000 zł. Środki na ten cel pochodzą spoza budżetu UW. 

W 2009 roku z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części 
dotyczącej doktorantów 241 osób otrzymywało stypendia za wyniki w nauce, 63 – stypendia 
socjalne, 54 – stypendia na wyżywienie, 30 – stypendia mieszkaniowe, 15 – stypendia specjalne, 
a 22 osoby otrzymały zapomogi. 

W 2009 roku wszystkie jednostki dydaktyczne prowadziły obsługę stypendiów 
z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części dotyczącej doktorantów, 
przez system USOS. 

Dnia  9 listopada 2009 r. został ogłoszony Konkurs stypendialny dla najlepszych 
uczestników studiów doktoranckich oraz młodych doktorów w ramach projektu Nowoczesny 
Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Konkurs stypendialny skierowany był do wyróżniających się młodych doktorów 
i uczestników studiów doktoranckich, których badania – przede wszystkim z zakresu nauk 
matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych – mogą wpłynąć na podniesienie 
innowacyjności polskiej gospodarki. 

W I edycji  konkursu przewidziano 22 stypendia dla doktorantów i 22 dla młodych 
doktorów, każde w wysokości 2.000 zł miesięcznie. Stypendia wypłacane są w okresie od dnia 
1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. 

Po ogłoszeniu konkursu wpłynęło 50 wniosków doktorantów i 120 wniosków młodych 
doktorów. Spośród wszystkich wniosków Komisja Konkursowa wyłoniła 44 laureatów. 
5.6. WYRÓŻNIENIE 

W 2009 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów przeprowadziła II edycję konkursu 
pt. Najbardziej podoktorancka uczelnia w Polsce. Konkurs skierowany był do wszystkich uczelni 
prowadzących studia doktoranckie i miał na celu promowanie wysokiej jakości kształcenia, jak 
również dobrych praktyk na studiach doktoranckich. Do udziału w Konkursie zostały zaproszone 
zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, niezależnie od trybu prowadzonych studiów 
doktoranckich. 

Kapituła konkursowa przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu III miejsce. Przy 
rozstrzygnięciu konkursu brano pod uwagę szeroki wachlarz zagadnień związanych 
z prowadzeniem studiów doktoranckich, jakością kształcenia oraz zapewnieniem odpowiednich 
warunków odbywania studiów i prowadzeniem badań naukowych. Istotne były również kwestie 
dotyczące sytuacji materialnej doktorantów, między innymi liczba i wysokość przyznawanych 
stypendiów, wsparcie w postaci grantów oferowanych doktorantom indywidualnie oraz zasady 
przyznawania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej. Równie ważne było to, czy uczelnia 
partycypuje w kosztach udziału doktorantów w konferencjach naukowo-dydaktycznych oraz 
wydawaniu ich publikacji. 
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6. STUDIA PODYPLOMOWE 

6.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które chcą się doskonalić zawodowo 
i jednocześnie by promować coraz bardziej popularny na świecie model kształcenia przez całe 
życie (lifelong learning) Uniwersytet Warszawski przygotował bogatą ofertę dydaktyczną 
studiów podyplomowych, która objęła na koniec 2009 roku 167 programów.  

Jak ilustruje Wykres nr 16 najbogatszą ofertę studiów podyplomowych w 2009 roku 
posiadał Wydział Zarządzania – 34 kierunki (łącznie ze specjalizacjami), w dalszej kolejności 
Wydział Prawa i Administracji – 25 kierunków oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych – 14 kierunków. 
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Wykres nr 16: Liczba kierunków studiów podyplomowych według jednostek

 
W porównaniu do 2008 roku liczba słuchaczy studiów podyplomowych wzrosła o 1.167 

osób i w 2009 roku wyniosła 8.008, z czego kobiety stanowiły około 75% wszystkich słuchaczy. 
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych według stanu na 31 grudnia 2009 r. z podziałem 
na podgrupy kierunków została przedstawiona w Załączniku nr 14. 

Wzrost liczby słuchaczy w 2009 roku spowodowany był między innymi rozszerzeniem 
oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez UW, jak również zwiększonym 
zainteresowaniem dotychczas prowadzonymi kierunkami. Duży wpływ na  zwiększenie popytu 
na studia podyplomowe ma ciągłe dostosowywanie oferowanych przez Uniwersytet Warszawski 
kierunków do zmieniających się potrzeb rynku pracy, a tym samym oczekiwań kandydatów. 
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Wykres nr 17 zawiera dane dotyczące liczby słuchaczy studiów podyplomowych (wraz 
z cudzoziemcami) na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1995-2009, z uwzględnieniem liczby 
kobiet. 
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Wykres nr 17: Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1995-2009

liczba słuchaczy studiów
podyplomowych 

w tym kobiety

 

W 2009 roku wydano 4.798 świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 
Wykres 18 ilustruje, jak kształtowała się liczba wydanych na UW świadectw studiów 
podyplomowych w latach 1995-2009. 
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Wykres nr 18: Liczba wydanych świadectw studiów podyplomowych
 na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1995-2009
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6.2. ROZWÓJ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

W 2009 roku utworzono 26 nowych studiów podyplomowych w 13 jednostkach 
organizacyjnych. Zwiększyło to ogólną liczbę studiów podyplomowych prowadzonych 
na Uniwersytecie Warszawskim do 167. 

Wykres nr 19 ilustruje stały wzrost liczby studiów podyplomowych w latach 1995-2009. 
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Wykres nr 19:  Liczba kierunków studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1995-2009

liczba kierunków studiów podyplomowych

 
 

Nowo utworzone studia podyplomowe to: 

− Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja. Kurs teorii i metodyki 
archiwalnej – prowadzone przez Wydział Historyczny, 

− Podyplomowe Studia Działalność geologiczna na obszarach zurbanizowanych 
i uprzemysłowionych – prowadzone przez Wydział Geologii, 

− Studia Podyplomowe Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny – prowadzone przez Wydział 
Psychologii, 

− Podyplomowe Studia Odpowiedzialności Odszkodowawczej – prowadzone przez Wydział 
Prawa i Administracji, 

− Podyplomowe Studia dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: 
przygotowanie do nauczania języka angielskiego, przygotowanie do nauczania 
języka francuskiego i przygotowanie do nauczania języka niemieckiego – prowadzone 
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, 

− Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne – prowadzone przez Wydział Historyczny, 
− Podyplomowe Studia Krytyki Muzycznej  – prowadzone przez Wydział Historyczny, 
− Studia Podyplomowe Etyka i polityka – prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych, 
− Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa – prowadzone Wydział Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych, 
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− Studia Podyplomowe Europy Wschodniej – prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych, 

− Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa – prowadzone przez Wydział Psychologii, 
− Studia Podyplomowe Marketing w sferze publicznej – prowadzone przez Wydział 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
− Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w sektorze publicznym – 

prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych, 
− Studia Podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu wiedza o społeczeństwie – prowadzone 

przez Wydział Filozofii i Socjologii, 
− Studia Podyplomowe z zakresu metod społecznych i rynkowych – prowadzone przez Wydział 

Filozofii i Socjologii, 
− Podyplomowe Studia Varsavianistyczne – prowadzone przez Wydział Historyczny, 
− Studia Podyplomowe Konsultacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych – 

prowadzone przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, 
− Studia Podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych – prowadzone przez Wydział 

Prawa i Administracji, 
− Studia Podyplomowe Psycholog i pedagog we współczesnej szkole – prowadzone 

przez Wydział Psychologii, 
− Studia Podyplomowe Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole – prowadzone przez 

Wydział Pedagogiczny, 
− Podyplomowe Studia Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – prowadzone przez Wydział 

Nauk Ekonomicznych, 
− Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska dla Pracowników Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej – prowadzone przez Wydział  Biologii, 
− Studia Podyplomowe Public Relations w instytucji użyteczności publicznej – prowadzone 

przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
− Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe – prowadzone przez Ośrodek 

Badań nad Migracjami, 
− Podyplomowe Studia Menedżerskie – Doradztwo zawodowe – prowadzone przez Wydział 

Zarządzania, 
− Podyplomowe Studia Menedżerski – Zarządzanie polityką rynku pracy – prowadzone przez 

Wydział Zarządzania. 

Ponadto w 2009 roku zmieniono nazwy 3 działających już studiów podyplomowych: 
− Studia Podyplomowe Gospodarcza konkurencyjność krajów, regionów i miast zmieniły 

nazwę na Studia Podyplomowe Marketing terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast. 
Studia  są  prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych. 

− Studia Podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna zmieniły nazwę na Studia Podyplomowe 
Glottodydaktyka polonistyczna-nauczanie języka polskiego jako obcego. Studia są 
prowadzone na Wydziale Polonistyki. 

− Podyplomowe Studium Edukacji Początkowej i Reedukacji zmieniło nazwę na Studia 
Podyplomowe Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi 
Trudnościami w Uczeniu się. Studia prowadzone są na Wydziale Pedagogicznym. 

W 2009 roku 7 studiów podyplomowych zmieniło swoje programy kształcenia. 
W przypadku 5 studiów podyplomowych korekta programów kształcenia obejmowała do 30% 
godzin dydaktycznych, w przypadku 2 powyżej 30%. 
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Zmiany programów kształcenia dokonały następujące studia podyplomowe: 
− Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 
− Studia Podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna, 
− Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody, 
− Studia Podyplomowe Metody statystyczne w biznesie, 
− Podyplomowe Studia Wiedzy o Krajach Rozwijających się, 
− Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Polsce, 
− Studia Podyplomowe Marketing terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast. 

W celu zapoznania kandydatów z szerokim wachlarzem programów studiów 
podyplomowych przygotowanym przez Uniwersytet Warszawski dnia 5 czerwca 2009 r. 
zorganizowano Dni Otwarte Studiów Podyplomowych.  

7. E-NAUCZANIE NA UW 
COME – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji  

Rok 2009 był 11. rokiem działania Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, które 
realizowało swoje zadania statutowe w zakresie e-nauczania na UW, rozwoju metodologii 
i dydaktyki nauczania zdalnego z wykorzystaniem internetu oraz udostępniania, utrzymania 
i rozwoju platformy e-nauczania Moodle. W 2009 roku działania Centrum koncentrowały się na: 
− wsparciu technicznym e-kursów ogólnouniwersyteckich oraz rozpoziomowaniu studentów na 

lektoraty z sześciu języków; 
− sprawowaniu opieki dydaktycznej, technicznej i administracyjnej nad kursami w projekcie 

IBIZA; 
− organizowaniu i wprowadzaniu nauki języków obcych w ramach e-lektoratów;  
− prowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi platformy e-nauczania Moodle dla kadry 

dydaktycznej UW. 

Ponadto COME realizowało 3 projekty finansowane z EFS oraz uruchomiło w ramach 
Święta Uniwersytetu Warszawskiego e-kurs – konkurs: Uniwersytet Warszawski – wczoraj i dziś. 

Wzrost liczby kursów spowodował znaczne zwiększenie liczby użytkowników 
platformy obsługiwanej przez COME: z 58.518 w 2008 roku do 73.271 w 2009 roku, czego 
konsekwencją jest konieczność modernizacji sprzętu informatycznego. 
Dydaktyka 

Systematycznie wzbogacana była oferta ogólnouniwersyteckich kursów przez internet 
dla doktorantów i studentów naszej uczelni (głównie w ramach projektu IBIZA). W zajęciach 
tych uczestniczyło 2.113 studentów w semestrze letnim 2008/09 i 2.350 w semestrze zimowym 
2009/10. Z raportu ewaluacyjnego wynika, że doktoranci i studenci UW uczestniczący w kursach 
oceniają je niezmiennie od kilku lat bardzo wysoko. W semestrze letnim 2008/09 odbyły się 
33 kursy, a 35 w semestrze zimowym 2009/10. 

Duże grupy studentów skorzystały z testów poziomujących z 6 języków obcych (łącznie 
ponad 15.300 podejść)  oraz brały udział w innych zajęciach przez internet: 
− szkoleniu BHP, które obejmowało wszystkich studentów I roku UW (ok. 9.000 uczestników); 
− szkoleniu bibliotecznym (ok. 5.300 uczestników); 
− kursie Podstawy ochrony własności intelektualnej  (ok. 7.000 uczestników). 

COME we współpracy z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu 
Warszawskiego przeprowadziło w dwóch edycjach (w marcu oraz w czerwcu) warsztaty dla 
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kilkudziesięciu przedstawicieli wydziałów i jednostek UW z przygotowywania wniosków na 
konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Został utworzony Dział ds. e-lektoratów i współpracy zagranicznej, którego zadanie 
polegające na wspomaganiu e-nauczania języków obcych realizowano przez: 
− rozbudowę platformy do nauki języków obcych, na której do końca 2009 r. zalogowało się 

ponad 15.000 uczestników;  
− wprowadzenie e-lektoratów do oferty dydaktycznej dla studentów stacjonarnych w semestrze 

zimowym 2009/10; 
− rozszerzenie oferty e-lektoratów o e-kursy profilowane Elementy języka spotkań i konferencji 

(język angielski i francuski); 
− cykliczne szkolenia lektorów SzJO z prowadzenia e-lektoratów. 
Projekty zewnętrzne 

COME realizowało następujące projekty w ramach PO KL: 
− Szkolenie dla konstruktorów zadań egzaminacyjnych, zlecony przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Został on zakończony i rozliczony w czerwcu 2009 r. W szkoleniu 
(120 godz.),  prowadzonym w formie mieszanej, łącznie brało udział 600 osób.  

− Przygotowanie 23 szkoleń z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego w technice 
e-learning wraz z usługą utrzymania i serwisowania tych szkoleń na platformie  
e-learningowej, zlecony w sierpniu 2009 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Projekt ma na celu przeszkolenie przez internet oraz certyfikację ok. 2200 przyszłych 
członków Komisji Oceny Projektów w  PO KL. 

− E-lektoraty, wygrany w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji. We wrześniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu, którego głównym celem 
jest poszerzenie oferty dydaktycznej UW (w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania 
Języków Obcych) o lektoraty przez internet dla języka angielskiego oraz niemieckiego.  

Ponadto, przygotowany przez COME wniosek konkursowy na projekt Doktoraty dla 
Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich 
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu pomyślnie 
przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i będzie realizowany w 2010 roku. 
Prace badawcze 

COME prowadziło prace naukowo-badawcze w zakresie dydaktyki e-nauczania. 
Pracownicy jednostki uczestniczyli w 7 konferencjach zagranicznych i krajowych, na których 
wygłosili 10 referatów. Ponadto ukazało się 20 publikacji w monografiach, czasopismach 
i wydawnictwach pokonferencyjnych, a 5 przyjęto do druku. Tematyka badawcza koncentrowała 
się na: metodach aktywizacji studentów w ramach kursu internetowego oraz procedurze 
projektowania kursu internetowego na podstawie zgłoszonych wymagań. 
Sprzęt, oprogramowanie, wsparcie techniczne 
− prowadzono szkolenia dla kadry UW w zakresie obsługi platformy e-nauczania (przeszkolono 

72 osoby), świadczono pomoc użytkownikom platformy (helpdesk) w formie mailowej, 
telefonicznej oraz w kontaktach osobistych; 

− zintegrowano platformę z USOS-em przy użyciu mechanizmu Migratora; 
− wdrożono na platformie system uwierzytelniania poprzez Centralny Serwer Uwierzytelniania; 
− aktualizowano platformę oraz usuwano usterki (ok. 200 zgłoszeń); 
− zapewniono wsparcie techniczne i pomoc przy przeprowadzeniu kursów BHP i POWI; 
− współpracowano z Biblioteką Uniwersytecką przy prowadzeniu zajęć na platformie 

BIBWEB.pl. 
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8. UNIWERSYTET OTWARTY 

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął swoją działalność w 2008 
roku, a dnia 18 marca 2009 roku uchwałą Senatu UW zyskał status jednostki ogólnouczelnianej. 
Celem Uniwersytetu Otwartego UW jest dostarczanie najwyższej jakości usług edukacyjnych 
przeznaczonych dla osób dorosłych, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy 
poglądów społeczno-politycznych. 

Zajęcia Uniwersytetu Otwartego UW odbywają się podczas trzech trymestrów w ramach 
sześciu dziedzin wiedzy: Kultura i Sztuka, Języki i Narody, Człowiek i Społeczeństwo, Biznes, 
Gospodarka i Prawo, Nauka i Technika oraz Człowiek i Środowisko. 

W ofercie edukacyjnej w 2009 roku znalazło się odpowiednio:  
− w roku akademickim 2008/2009 w II trymestrze – 104 kursy (1.534 osoby), w III trymestrze 

– 108 kursów (1.026 osób); 
− w roku akademickim 2009/2010 w I trymestrze – 123 kursy (2.488 osób). 

Prowadzone zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez słuchaczy. Łączne wyniki 
ewaluacji zajęć po trzech trymestrach 2009 roku wyniosły 4,68 (w skali od 1 do 5). Oceniano 
między innymi: sposób prowadzenia zajęć, gotowość wykładowcy do dodatkowych wyjaśnień, 
wzbogacenie wiedzy w danej dziedzinie, spełnienie oczekiwań itp. 

Nawiązano współpracę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, w ramach której 
zostały stworzone profesjonalne oraz specjalnie zabezpieczone Certyfikaty i Dyplomy dla 
Słuchaczy, którzy zdali egzamin i ukończyli kursy Uniwersytetu Otwartego. 

Uniwersytet Otwarty UW w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy 
program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał 
Ludzki, realizuje moduł dotyczący programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW.  
W ramach tego modułu zostaną przeprowadzone Szkolenia z Dydaktyki Szkoły Wyższej, 
konferencje poświęcone nowoczesnym metodom w dydaktyce szkoły wyższej, zajęcia 
wizytowane oraz  szkolenia z pozyskiwania środków na badania naukowe i tworzenie nowych 
programów kształcenia ze środków zewnętrznych. 

Prowadzono aktywną działalność promocyjną. Stworzono i uruchomiono Elektroniczny 
System Obsługi Słuchaczy, dzięki któremu słuchacze mają możliwość zapisywania się zdalnie na 
kursy, monitorowania swoich płatności i przebiegu rekrutacji oraz zgłaszania nowych propozycji 
kursów. Na stronie Uniwersytetu Otwartego UW publikowane są wykłady otwarte w formie 
plików wideo. Są to relacje z konferencji, wykładów i innych wydarzeń organizowanych przez 
Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Otwarty UW. 

W październiku 2009 roku Uniwersytet Otwarty UW zorganizował kurs Protokół 
dyplomatyczny dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, w którym wzięło udział ponad 35 
przedstawicieli wydziałów oraz jednostek administracji. W ramach praktyk studenckich 
organizowanych przez Wydział Pedagogiczny w Uniwersytecie Otwartym UW praktyki odbyło 
8 studentów. 
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9. KADRA 

W dniu 31 grudnia 2009 r. Uniwersytet Warszawski zatrudniał 6034 osoby na pełnych 
etatach oraz 651 osób na niepełnych etatach. Pełne dane dotyczące zatrudnienia są podane 
w Załącznikach nr 15-18. Na emeryturę i rentę przeszło w 2009 r. 124 osoby, w tym 
37 nauczycieli akademickich. 
9.1. NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

W 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim zatrudnionych było 3.170 nauczycieli 
akademickich (tj. ponad 50% wszystkich zatrudnionych) na pełnych etatach oraz 256 nauczycieli 
akademickich (w tym 4 dyplomowanych bibliotekarzy) na niepełnych etatach.  

Zmiany liczby pełnozatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych w ostatnich 
latach w poszczególnych kategoriach zatrudnienia obrazuje tabela. 
 

Kategorie nauczycieli 
akademickich 19
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Profesor zwyczajny 265 275 257 259 272 271 271 273 275 282 277

Prof. nadzw. z tytułem 138 144 155 171 153 159 165 168 159 154 158

Prof. nadzw. bez tytułu* 394 368 378 392 402 394 398 412 458 406 394

Profesor wizytujący - - - - - - - - 11 9 8

Adiunkt z habilitacją 157 161 162 149 141 157 172 196 197 206 226

Adiunkt bez habilitacji 776 830 904 974 1.032 1087 1.170 1.207 1.229 1.277 1306

Asystent 216 191 145 111 93 100 112 99 106 116 110

w tym ze stopniem doktora – 34 31 32 26 34 46 37 25 54 51

Pracownik dydaktyczny** 656 653 660 665 634 648 657 643 648 696 680

Razem 2.602 2.622 2.661 2.721 2.727 2.816 2.945 2.998 3.083 3.200 3.159
 
* bez stanowiska docenta, ** w tym stanowisko docenta 

Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich zwiększyła się 
w ostatnich 10 latach o 557 osoby, tj. o ok. 21% . Jest to jednak proporcjonalnie znacznie 
mniejszy wzrost niż wyniósł w tym czasie wzrost liczby studentów wszystkich typów studiów. 

Wykres nr 20 przedstawia strukturę zatrudnienia wszystkich nauczycieli akademickich 
w 2009 roku. 
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Wykres nr 2: Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich 
w 2009 roku
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W 2009 roku  mianowano  18 osób na stanowisko profesora zwyczajnego, 33 osoby na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat, zaś 24 osoby, którym upłynął 5-letni okres 
zatrudnienia na tym stanowisku – mianowano na czas nieokreślony. Stosunek liczby profesorów 
bez tytułu do profesorów tytularnych wynosił 0,91 (wskaźnik zbliżony do poprzednich lat). 

Wykres nr 21 przedstawia liczbę osób mianowanych w latach 1990-2009 na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego UW na okres 5 lat. 

Wykres nr 21:  Mianowania na stanowisko profesora UW
 na okres pięciu lat od 1990 do 2009 roku
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Wykres nr 20: Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich 
w 2009 roku 
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9.2. PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI 

Na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku zatrudnionych było 530 pracowników 
naukowo-technicznych i inżynieryjnych (łącznie z informatykami), z których 90,75% pracuje 
na wydziałach. W stosunku do ubiegłego roku liczba ogólna uległa zwiększeniu o 7 osób. 

Najwięcej pracowników naukowo-technicznych oraz inżynieryjnych zatrudniają 
wydziały eksperymentalne. Ponad połowa osób tej grupy pracuje na wydziałach:  
Biologii – 76 (od zeszłego roku przybyły 4, tj. 5,55%), Fizyki – 55, Geologii – 43 (przybyła 1, tj. 
2,38%) oraz Chemii – 31 (ubyło 3, tj. 8,82%). 
9.3. BIBLIOTEKARZE 

W służbach bibliotecznych w 2009 roku pracowało 395 osób; w tym w Bibliotece UW 
191 bibliotekarzy, pozostali zaś w bibliotekach wydziałowych, instytutowych i zakładowych. 
9.4. ADMINISTRACJA 

W administracji i obsłudze Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku pracowało  
1.939 osób (32,13% wszystkich pełnozatrudnionych pracowników), z czego 846 osób 
w administracji ogólnouczelnianej (w tym 376 osób w obsłudze) i 1.093 osoby na wydziałach. 
W 2009 roku liczba osób zatrudnionych w administracji ogólnouczelnianej zwiększyła się 
o 21 osób, zaś na wydziałach wzrosła o 31 osób.  

Dynamiczny wzrost zadań jakie stawiane są uczelni oraz realizacja Strategii Rozwoju 
UW wymagają zwiększania zatrudnienia liczby osób zawodowo przygotowanych do obsługi 
programów badawczych, funduszy strukturalnych bądź zadań związanych z obsługą prawną. 
W zakresie realizacji inwestycji Centrum Nowych Technologii CENT Ochota oraz budynku 
dydaktycznego dla Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Powiślu 
powołano Pełnomocnika ds. Inwestycji odpowiedzialnego za techniczną koordynację 
przedsięwzięcia oraz Pełnomocnika ds. Projektów Strukturalnych wraz z Biurem Projektów 
Strukturalnych, odpowiedzialnego za stronę formalno-prawną. Kolejne zmiany związane były 
z kończącą się umową ze Spółką IEN administrującą kompleksem BUW. Do zarządzania 
nieruchomością powołano Biuro ds. Nieruchomości Powiśle, w skład Biura weszli pracownicy ze 
zlikwidowanego Oddziału Obsługi BUW. Wzrost zatrudnienia w administracji ogólnouczelnianej 
spowodowany był również koniecznością odbudowania obsługi administracyjnej w Domu 
Studenta nr 4 przy ul. Zamenhofa. 

Struktura zatrudnienia w tej grupie pracowniczej podana jest w Załączniku nr 18. 

10. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

10.1. FINANSOWANIE BADAŃ 

W 2009 roku w Uniwersytecie Warszawskim realizowano 2.121 tematów badawczych 
(w 2008 roku – 2.283 tematów). 

Łącznie na finansowanie działalności naukowej w 2009 roku uczelnia otrzymała środki 
w wysokości 206.935.014 zł (w 2008 roku – 165.489.619 zł), w tym dotację budżetową 
w wysokości 167.600.562 zł (w 2008 roku – 138.460.922 zł). 
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Finansowanie działalności naukowej w 2009 roku przedstawia tabela. 
 

Rodzaje działalności badawczej Kwota brutto w zł 

Działalność statutowa 40 051 963 
Badania własne (BW) 3 111 000 
Projekty badawcze – granty (GR), w tym: 
– własne  
– promotorskie 

22 348 744 
20 275 646 

2 073 098 

 Projekty zamawiane 2 508 245 
 Dotacje celowe 426 500 
 Projekty rozwojowe 2 531 300 
 Przedsięwzięcia Ministra 512 960 
 Inwestycje aparaturowe 3 258 000 
 Inwestycje budowlane 5 409 000 
 Programy na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych 
w tym:  
– Biblioteka Wirtualna Nauki  
– koszty utrzymania i eksploatacji centrum KDM 

77 512 304 
66 898 304 

 
7 000 000 

Pozostała działalność umowna, w tym: 
– krajowa (DU) 
– międzynarodowa (F) 

8 418 691 
3 465 510 
4 953 181 

Unia Europejska, w tym: 
– 6. Program Ramowy (6. PR) – Unii Europejskiej 
– 7. Program Ramowy (7. PR) – Unii Europejskiej 
– Norweski Mechanizm Finansowy 
– Dofinansowanie programów międzynarodowych przez 

MNiSW 

40 133 956 
3 922 901 

23 353 017 
3 789 562 
9 068 476 

 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w tym: 
– Subsydia profesorskie 
– Grant stypendysty   
– Powroty 
– Exterius/poza szlakiem 
– Novum 

712 351 
300 000 
100 000 
223 651 

34 700 
54 000 

Razem 
w tym: – Biblioteka Wirtualna Nauki

– Centrum KDM 

206 935 014 
66 898 304 
7 000 000 

Razem 
bez uwzględnienia zadań środowiskowych  

133 036 710 

Szczegółowe informacje z podziałem na jednostki organizacyjne i rodzaje działalności  
badawczej  znajdują się w Załącznikach nr 19, 20 i 21. 

Informacje dotyczące dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podane zostały 
w Załączniku nr 23.  



 49

 

10.2. ROZWÓJ NAUKOWY 

W roku 2009 na Uniwersytecie Warszawskim uzyskano 309 stopni doktora (w roku 
2008 – 293), 64 stopnie doktora habilitowanego (w roku 2008 – 61) oraz nadanych zostało 
38 tytułów profesorskich (w roku 2008 – 22). 

 

Wykres nr 22: Uzyskane stopnie naukowe i tytuły na UW
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Uzyskane stopnie obejmują: doktoraty ogółem (uczestnicy studiów doktoranckich, 
pracownicy uczelni i osoby spoza uczelni); habilitacje ogółem (uzyskane przez pracowników 
uczelni i osoby spoza uczelni) oraz nominacje profesorskie. 

Stopnie i tytuły naukowe w 2009 roku w podziale na jednostki przedstawia tabela. 
 

Doktoraty 

uzyskane przez 
pracowników 

uczelni 

Habilitacje  

Jednostka organizacyjna 

D
ok

to
ra

ty
 o

gó
łe

m
 

w
 u

cz
el

ni
 

po
za

 
uc

ze
ln

ią
 

pr
ze

z 
st

ud
en

tó
w

 
st

ud
ió

w
 

do
kt

or
an

ck
ic

h 

sp
oz

a 
uc

ze
ln

i 

og
ół

em
 

sp
oz

a 
uc

ze
ln

i 

N
om

in
ac

je
 p

ro
fe

so
rs

ki
e 

Wydział Biologii 27 - 2 23 2 4 2 2 
Wydział Chemii 23 - - 21 2 1 - 2 
Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych 31 - 1 19 11 8 4 3 

Wydział Filozofii i Socjologii 10 - - 9 1 3 - 2 
Wydział Fizyki 20 - - 18 2 1 1 11 
 



 50

Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych 6 1 - 5 - 2 1 - 

Wydział Geologii 3 - - 2 1 3 - 1 
Wydział Historyczny 20 5 - 4 11 5 1 2 
Wydział Lingwistyki Stosowanej  7 - - 7 - 2 - 3 
Wydział Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki 16 1 1 12 2 5 - 5 

Wydział Nauk Ekonomicznych 12 - - 7 5 - - 1 
Wydział Neofilologii 29 2 - 25 2 2 - 3 
Wydział Pedagogiczny 9 - - 2 7 7 3 - 
Wydział Polonistyki 28 1 - 24 3 4 - 1 
Wydział Prawa i Administracji 29 - - 17 12 5 1 1 
Wydział Psychologii 13 - - 12 1 - - - 
Wydział Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji 6 - - 4 2 2 1 - 

Wydział Zarządzania 13 - - 13 - 5 3 - 
Wydział Orientalistyczny  6 - - 6 - 2 - 1 
Instytut Ameryk i Europy - - - - - 2 .- - 
Instytut Studiów Społecznych 1 - 1 - - 1 - - 

Razem 309 10 5 230 64 64 17 38 
 

10.3. PUBLIKACJE, KONFERENCJE 

W 2009 roku pracownicy Uniwersytetu opublikowali  6.869 prac (wg stanu na dzień 
19 marca 2009 r.). Szersze dane na ten temat podane zostały w Załączniku nr 24. 

W 2009 roku zorganizowano 429 konferencji (w 2008 roku – 391) w tym z udziałem 
gości zagranicznych 238 (w 2008 roku – 233). Koszty konferencji pokrywane były z różnych 
źródeł: ze środków przeznaczonych na działalność naukową (BST, BW, GR), środków unijnych, 
działalności pozabudżetowej itd. Liczbę konferencji zorganizowanych przez poszczególne 
jednostki uczelni przedstawia Załącznik nr 25. 
10.4. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA 

Pracownicy naukowi zdobywają liczne granty, uczestniczą w międzynarodowych 
projektach badawczych. Największe z nich realizowane są w ramach kolejnych programów 
ramowych UE. W 7. Programie Ramowym UE (2007-2013) wysokie oceny merytoryczne oraz 
finansowanie z UE otrzymało do tej pory już 37 projektów, w tym jeden z koordynacją UW.  

Wśród wymienionych projektów są cztery prestiżowe Granty ERC (European Research 
Council), w tym dwa dla Początkujących Naukowców (ERC Starting Grant), jeden Grant ERC 
dla Doświadczonych Naukowców oraz jeden indywidualny Grant ERC dla Doświadczonych 
Naukowców, w którym UW jest partnerem instytucjonalnym. Granty te realizowane są w ramach 
Programu POMYSŁY (IDEAS), który wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we 
wszystkich dziedzinach wiedzy. Program finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz 
muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Projekty, 
najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do 
fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.  
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Program przewiduje dwa typy projektów:  
− dla naukowców początkujących – ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC 

Starting Grant),  
− dla naukowców doświadczonych – ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced 

Grant).  

Obecnie UW jest niekwestionowanym liderem wśród instytucji realizujących granty 
ERC w Polsce, prowadząc następujące projekty: 
− prof. Jan Gaj – Wydział Fizyki, Functionalisation of Diluted Magnetic Semiconductors 

(FunDMS) – ERC, Grant dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grant); UW jest 
partnerem instytucjonalnym; 

− prof. Andrzej Udalski – Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne, Optical 
Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy (OGLEIV) – 
ERC, Grant dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grant); 

− dr hab. Mikołaj Bajończyk Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Expressive Power of Tree Logics 
(SOSNA) – ERC, Grant dla początkujących naukowców (ERC Starting Grant); 

− dr Natalia Letki – Wydział Filozofii i Socjologii, Public Goods through Private Eyes. 
Exploring Citizen's Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe 
(PGPE) – ERC, Grant dla początkujących naukowców (ERC Starting Grant). 

Szczegółowe dane dotyczące udziału w 6. PR, 7. PR oraz innych programach 
międzynarodowych znajdują się w Załącznikach nr 26, 27 i 28. 

11. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

11.1. WYMIANA MIĘDZYNARODOWA 

W 2009 roku, według danych zebranych przez Biuro Współpracy z Zagranicą, 
zarejestrowanych zostało ok. 6.500 wyjazdów zagranicznych i ok. 5.000  przyjazdów osób 
z zagranicy. Dane te dotyczą wszystkich kategorii wyjazdów i przyjazdów, studentów 
i pracowników, trwających do jednego roku akademickiego. Są to dane szacunkowe, gdyż 
wymiana zagraniczna prowadzona jest w podstawowym zakresie przez jednostki organizacyjne 
UW. Dane te pokazują jednak, że zarówno liczba przyjazdów, jak i wyjazdów wykazuje 
tendencję zwyżkową.  

Tradycyjnie najwięcej osób wyjechało do Niemiec, Francji i USA, natomiast najwięcej 
przyjazdów odnotowano z Ukrainy, Niemiec oraz  Francji.  

Szczegółowe dane dotyczące wymiany osobowej i źródeł jej finansowania, 
zarejestrowanej i/lub realizowanej przez Biuro Współpracy z Zagranicą znajdują się na stronie  
internetowej www.bwz.uw.edu.pl w zakładce Dane statystyczne.  
11.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA I WIELOSTRONNA 

W 2009 roku Uniwersytet Warszawski współpracował z około 1.200 podmiotami 
zagranicznymi, w tym z 350 partnerami w ramach 1.020 umów Erasmus oraz z 189 partnerami 
z 52 krajów w ramach uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy (pełna lista na stronie 
internetowej www.bwz.uw.edu.pl). Zawarto 11 nowych umów o bezpośredniej współpracy 
akademickiej z następującymi instytucjami: 
− Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Nowosybirsku (Rosja), 
− Uniwersytetem im. Mykolasa Romerisa w Wilnie (Litwa),  
− Państwowym Uniwersytetem Nauk Humanistycznych w Moskwie (Rosja), 



 52

− Uniwersytetem w Teheranie (Iran),   
− Uniwersytetem Meijo (Japonia), 
− Uniwersytetem w Kumamoto (Japonia), 
− Uniwersytetem Świętego Józefa w Bejrucie (Liban),  
− Fundacją Muzeum Landu Szlezwik-Holsztyn – Centrum Archeologii Bałtyckiej 

i Skandynawskiej (Niemcy),   
− Uniwersytetem w Palermo (Włochy),   
− Uniwersytetem Malaysia Sabah (Malezja), 
− Politechniką Paryską (Francja). 

Uniwersytet otrzymuje propozycje współpracy z uczelni całego świata. W sposób 
najbardziej dynamiczny rozwijają się kontakty z państwami azjatyckimi oraz Ameryki 
Południowej i Środkowej. Współpraca z uczelniami niemogącymi ubiegać się o fundusze UE jest 
utrudniona z powodu ograniczonych możliwości jej finansowania. 

Dla zapewnienia zasady wzajemności w wymianie osobowej realizowanej przede 
wszystkim w ramach  umów o bezpośredniej współpracy akademickiej nadal wspierane były 
finansowo z awaryjnego funduszu przede wszystkim przyjazdy: wybitnych nauczycieli 
akademickich, młodych pracowników naukowych z ośrodków, z którymi istnieje długoletnia 
współpraca oraz studentów i doktorantów z uczelni partnerskich.  

W 2009 roku kontynuowano starania, by uczynić Uniwersytet miejscem przyjaznym dla 
cudzoziemców. Dotyczy to m.in. poprawy przejrzystości, jakości i wiarygodności informacji 
o uczelni i jej działalności, szczególnie na stronach internetowych, zwiększenia obcojęzycznej 
oferty dydaktycznej, poprawy spójności informacji adresowanej do odbiorcy zagranicznego, 
doskonalenia systemu USOS w taki sposób, aby uwzględniał on w większym stopniu specyfikę 
spraw cudzoziemców.  

Kontynuowano ponadto prace nad systemem USOS – moduł BWZ, mającym na celu 
usprawnienie organizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus na studia i praktyki 
zagraniczne oraz wypłat stypendiów. Prace dotyczyły rozszerzenia systemu na inne formy 
wyjazdów studentów, np. w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej.  

Trudność w zapewnieniu odpowiedniego zakwaterowania cudzoziemcom (studentom, 
doktorantom, stażystom, pracownikom naukowym oraz innym nauczycielom akademickim) 
przyjeżdżającym na krótkie pobyty miesięczne lub kilkumiesięczne (staże, wizyty studyjne, 
prowadzenie zajęć)  lub studia na okres do jednego roku akademickiego jest jednym z głównych 
problemów wpływających w coraz większym stopniu na współpracę zagraniczną UW. Uczelnie 
zagraniczne, by sprostać wymogom konkurencyjności przywiązują do tej kwestii coraz większe 
znaczenie i podejmują konkretne działania. W 2009 roku oddano do dyspozycji studentów 
przyjeżdżających na studia częściowe 112 miejsc w domach studenta . Potrzeby są znacznie 
większe, szacowane są na co najmniej 400 (dane BWZ).  
11.3. UDZIAŁ W PROGRAMACH I ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 

Wydziały i inne jednostki organizacyjne oraz pracownicy UW uczestniczą w działalności 
licznych organizacji, stowarzyszeń i sieci międzynarodowych, w tym m.in.: EUA – European 
University Association, UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, American 
Studies Network, BSRUN – Baltic Sea Region University Network, ELFA – European Law 
Faculties Association, European Spatial Planning Observation Network, CEISAL – Consejo 
Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina, REDIAL – Red Europea 
de Información y Documentación sobre América Latina, FIEALC – Federación Internacional 
de Estudios sobre América Latina y el Caribe, CARMEN – Confederation for the Advancement 
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of Research through a Medieval European Network, European Optical Society, European Urban 
Research Association, Junior Network of International Studies, European Association of Schools 
of Social Work, EASSW – European Association of Schools of Social Work and Social Work 
Educators, European Universities Consortium, European Journalism Training Association,  
NECAAS – Network of European Centres of Asian and African Studies, Central & Eastern 
European Network of Indian Studies, Association des Sociétés de Philosophie de Langue 
Française, International Association for Semiotic Studies, Fédération Internationale des Sociétés 
de Philosophie, International Pragmatics Association, Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie, GBIF – Global Biodiversity Information Facility,  
IAUS – International Association of Ukrainian Studies, NTSZ – Shevchenko Scientific Society, 
IVG – International Vereinigung fűr Germanistik.  
11.4. PROGRAMY DYDAKTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ 
11.4.1. PROGRAM ERASMUS 

Należy zauważyć, że osiągnięcia UW w zakresie wymiany studentów i pracowników 
(w tym nauczycieli akademickich) oraz porównanie dokonań z uczelniami zarówno polskimi, jak 
i zagranicznymi są znaczące. Z drugiej strony Uniwersytet w niewielkim stopniu wykorzystuje 
inne możliwości oferowane przez Erasmus i pozostałe komponenty programu Uczenie się przez 
całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP). Uniwersytet występuje tylko w pojedynczych 
projektach jako instytucja koordynująca i w nielicznych projektach jako partnerska. Głównymi 
przyczynami takiego stanu rzeczy wydaj się być obawa przed zarządzaniem projektami 
finansowanym z funduszy  unijnych oraz fakt, że projekty te dotyczą dydaktyki, a nie badań 
naukowych. 
PROGRAM ERASMUS (projekt 45834) 

Na realizację tego projektu w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet otrzymał 
następujące finansowanie: 
− 2. 496.633 euro na stypendia dla 1.104 wyjeżdżających studentów, łącznie na 7.508 miesięcy. 

Średnia wysokość stypendium wyniosła 348 euro miesięcznie. Jednocześnie Uniwersytet 
przeznaczył na dopłaty do wyjazdów studentów kwotę 188.861 euro ze środków własnych 
(z budżetu centralnego oraz  ze środków jednostek UW); 

− 157.540 euro na stypendia dla 70 studentów na zagraniczne praktyki na łączny okres 327 
miesięcy; średnia wysokość stypendium wyniosła 482 euro, zaś udokumentowana dopłata ze 
środków jednostek UW do otrzymanej dotacji – 4.687 euro; 

− 149.950 euro na wypłaty grantów dla 165 nauczycieli akademickich UW, którzy 
przeprowadzili zajęcia w uczelniach partnerskich. Średnia wysokość grantu wyniosła 
819 euro, a udokumentowana dopłata ze środków jednostek UW do otrzymanej dotacji – 
2.256  euro; 

− 95.350 euro na stypendia dla 76 pracowników w celu odbycia szkolenia za granicą; średnia 
wysokość stypendium wyniosła 1.072 euro, a dofinansowanie do kosztów podróży z budżetu 
centralnego łącznie 578 euro; 

− 158.040 euro na pokrycie kosztów organizacji wymiany osobowej. 

W roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet otrzymał zatem ze środków unijnych 
łącznie kwotę 3.057.513 euro na realizację projektu ERASMUS 45834. 

W lipcu 2009 roku UW przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu. Na podstawie 
złożonego do Narodowej Agencji Erasmus wniosku na rok akademicki 2009/2010 uczelni zostały 
wstępnie przyznane fundusze w wysokości 3.133.850 euro, w tym: 
− 2.562.700 euro na stypendia studenckie na studia częściowe za granicą, 
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− 151.200 euro na stypendia na zagraniczne praktyki studenckie, 
− 97.600  euro na wypłaty grantów dla nauczycieli akademickich, 
− 69.600 euro na wypłaty grantów na zagraniczne szkolenia pracowników, 
− 252.750 euro na pokrycie kosztów organizacji mobilności.   

W roku kalendarzowym 2009 w ramach programu Erasmus wyjechało zatem za granicę 
2.102 studentów i doktorantów UW, w tym na studia częściowe – 1.994, na praktyki – 108. Na 
Uniwersytecie przebywało w tym czasie 728 studentów zagranicznych Erasmus. Łącznie ok. 250 
nauczyli akademickich przeprowadziło zajęcia w uczelniach partnerskich, a 120 pracowników 
odbyło szkolenia za granicą. W okresie tym uczelnia dysponowała unijnymi funduszami Erasmus 
(projekt 45834) o łącznej wysokości  6.191.363 euro. 

W 2009 r. nadal bardzo aktywnie funkcjonowała organizacja studencka ERASMUS 
Student Network – Sekcja UW. Zorganizowała ona we współpracy z BWZ Dni Erasmusa oraz 
bogaty program integracyjny,  kulturowy i krajoznawczy dla studentów przyjeżdżających, nie 
tylko stypendystów Erasmus.  
11.5. INNE PROGRAMY EUROPEJSKIE 

W 2009 roku Uniwersytet uczestniczył w co najmniej 17 projektach realizowanych 
w ramach takich programów, jak: EU – Kanada TEP, LLP – Comenius, LLP – Leonardo 
da Vinci, LLP – Erasmus IP, LLP – ICI Joint Mobility, LLP – Jean Monnet, TEMPUS, Fundusz 
Stypendialny i Szkoleniowy (ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego), Erasmus Mundus – External Cooperation Window.  

Ponadto UW uczestniczył jako uczelnia partnerska w konsorcjach uczestniczących 
w projektach programu UE Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM–ECW). 
Program ten wspiera współpracę UE z instytucjami z innych kontynentów. Rocznie Komisja 
Europejska przyznaje fundusze na od 1 do 5 projektów w zależności od obszaru geograficznego, 
którego projekt dotyczy. Tym bardziej uczestnictwo UW w programie EM–ECW można uznać 
za prestiżowe oraz przynoszące, oprócz oczywistych korzyści akademickich, także dodatkowe 
fundusze na współpracę, na którą dotychczas brakowało środków. Dobrym przykładem na 
wykorzystanie możliwości programu, nawiązanych w ramach projektów kontaktów oraz 
pozyskanych funduszy jest powołanie Ośrodka Badań nad Współczesnymi Indiami (przy 
Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP), którego działalność jest ponadto 
współfinansowana w ramach innego, kolejnego projektu. 

W 2009 roku Uniwersytet uczestniczył w 5 projektach obejmujących współpracę 
z uczelniami UE, Turcji oraz krajów Azji (Afganistanu, Bangladeszu, Butanu, Chin, Filipin, 
Indii, Indonezji, Kambodży, Nepalu, Pakistanu)  i Bliskiego Wschodu (Iranu, Iraku, Jemenu). 
Przekazane fundusze w ramach 3 projektów wyniosły 520.000 euro i zostały wykorzystane na 
stypendia na pokrycie kosztów nauki, utrzymania, podróży i ubezpieczenia nauczycieli 
akademickich oraz studentów i doktorantów (studia dyplomowe i częściowe). 
CEEPUS – Środkowo-Europejski Program Wymiany Akademickiej. 

W ramach programu CEEPUS kontynuowana była współpraca z uczelniami z Austrii, 
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier w dziedzinie edukacji oraz 
wymiany studentów i nauczycieli akademickich. W 2009 roku były realizowane 4 projekty 
w dziedzinie chemii, germanistyki, polonistyki oraz geologii, w ramach których wyjechało 25 
osób, a przyjechało – 15 osób. 

W 2009 roku łączna wartość projektów (np. Erasmus, EM-ECW, Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy) oraz funduszy celowych (np. stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia 
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i Wymiany Międzynarodowej, CEEPUS, UNESCO) bezpośrednio zarządzanych przez Biuro 
Współpracy z Zagranicą wyniosła ponad 7.500.000 euro oraz 910.000 zł. 

12. BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWA I POLIGRAFIA 

12.1. SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 

W roku 2009 system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego  
tworzyły: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), jako biblioteka główna oraz 
47 bibliotek wydziałowych, instytutowych i jednostek pozawydziałowych, zwanych ogólnie 
bibliotekami wydziałowymi (BW). Całkowity koszt funkcjonowania BUW obejmujący 
utrzymanie obiektu, fundusz płac oraz działalność podstawową i wydatki rzeczowe, 
sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji MNiSzW, dochodów własnych, darów 
i grantów wyniósł 27 mln zł. Koszty utrzymania BW oraz rozwoju  ich infrastruktury i zbiorów 
drukowanych  w całości ponosiły  jednostki macierzyste. 

Dotacja budżetowa dla BUW pozostała na poziomie porównywalnym do lat 
wcześniejszych, proporcjonalnie wzrósł natomiast udział środków pozabudżetowych UW i BUW 
w finansowaniu projektów specjalnych: katalogu centralnego NUKAT (dotacja SPUB MNiSzW), 
prenumeraty drukowanej i elektronicznej, opracowania i digitalizacji zbiorów historycznych, 
wymiany sprzętu komputerowego i technicznego. Coraz większych nakładów wymaga też, po 
10. latach intensywnego użytkowania, stan infrastruktury technicznej gmachu, coraz częściej 
konieczne są remonty i naprawy.   

Podstawowe dane liczbowe z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego UW 
przedstawia Załącznik nr 29. 

W dniu 31 grudnia 2009 r. zbiory biblioteczne Uniwersytetu liczyły łącznie 5.709.880 
jednostek ewidencyjnych i w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 63.501 jednostek. 

Współpraca  BUW i BW obejmowała  następujące obszary działania: 
− prowadzenie prac bibliotecznych z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua; 
− realizację projektu NUKAT – autostrada informacji cyfrowej w części dotyczącej 

retrokonwersji czasopism; 
− prowadzenie prac związanych z działaniem Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych 

(SWM); 
− prenumeratę czasopism papierowych i elektronicznych oraz organizację dostępu do tych 

zasobów;  
− gospodarkę depozytami, dubletami i  materiałami zbędnymi; 
− konsultowanie problemów metodycznych występujących w rutynowych pracach 

bibliotecznych, np. skontrum, zapobieganie degradacji mikrobiologicznej zbiorów itp.; 
− tworzenie elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW). 

W 2009 roku 38 BW współpracowało z BUW w systemie VTLS/Virtua w tworzeniu 
wspólnego katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie katalogowe 
zbiorów (z wyłączeniem większości rodzajów zbiorów specjalnych) było prowadzone w systemie 
VTLS/Virtua metodą współkatalogowania w ramach Narodowego Uniwersalnego Katalogu 
Centralnego NUKAT. Efekty tej współpracy  przedstawia tabela: 
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Wspólny katalog on-line BUW i bibliotek wydziałowych UW 

Wyszczególnienie Stan w dniu 
31.12.2008 r. 

Przyrost 
w 2009 r. 

Stan w dniu 
31.12.2009 r. 

Rekordy bibliograficzne wyd. zwartych 626.856 61.703 688.559 
Rekordy bibliograficzne wyd. ciągłych 13.031 2.422 15.503 
Rekordy z hasłami przedmiotowymi 1.219.287 105.648 1.324.935 

 

W BUW liczba wszystkich udostępnień zasobów drukowanych (zarówno 
prezencyjnych, jak też wypożyczeń poza Bibliotekę) oraz zasobów cyfrowych w roku 2009 
wynosiła 2.365.729 (wzrost o 5,3% w porównaniu z rokiem 2008).  

Liczba kont czytelniczych wynosiła 122.808 (wzrost o 0,5%), przy czym grupa 
czytelników spoza UW stanowiła 43%, co świadczy o znacznie szerszym niż 
wewnątrzuniwersyteckie znaczeniu Biblioteki jako warsztatu edukacji, badań i wszelkiej pracy 
intelektualnej, i jest znaczącym elementem ogólnospołecznej misji Uniwersytetu. Wśród 
czytelników z UW przeważali studenci i doktoranci, kilkunastokrotnie przewyższając grupę 
nauczycieli akademickich i innych pracowników UW Szkolenie biblioteczne online i onsite dla 
studentów I roku  odbyło pomyślnie 7.006 osób. 

W 2009 roku czytelnikom indywidualnym wypożyczono 554.291 wol. (spadek o 0,6% 
w stosunku do roku 2008). W obszarach z wolnym dostępem do zbiorów  mieli oni do dyspozycji 
prawie 0,5 mln wol. książek i czasopism; wskaźnik wykorzystania tych zasobów wyniósł prawie 
300%. Największe wykorzystanie zbiorów wystąpiło – podobnie jak w latach poprzednich – w 
dziedzinach: prawo, nauki polityczne, następnie – nauki społeczne, antropologia  oraz filozofia, 
psychologia, religia, oświata.  

BW udostępniły prezencyjnie 1.203.210 wol. a wypożyczyły 404.942 wol. Wskaźnik 
wykorzystania zbiorów  liczony łącznie dla tych BW, które rejestrowały zbiory udostępniane 
prezencyjnie  wyniósł 66,17%, a na jednego czytelnika przypadło średnio 35 wol.  

W sieci uniwersyteckiej udostępniano w formie elektronicznej 51.085 niepowtarzają-
cych się tytułów czasopism, a więc o 5,2% więcej niż w roku 2008. Ponad 50% tytułów 
stanowiły czasopisma najwyżej punktowane w ramach oceny parametrycznej jednostek 
naukowych. E-czasopisma od lat finansowane są z 5% odpisu od środków na badania statutowe 
(BST). Fundusz ten w roku 2009 wyniósł 1.731.000 zł i był porównywalny z latami 
wcześniejszymi. Jednak stały coroczny wzrost cen i uwarunkowania ekonomiczne roku 2009 
(znacząca zmiana kursu złotego) spowodowały deficyt rzędu 0,9 miliona złotych widoczny już w 
pierwszym kwartale roku. Kryzys ten został opanowany dzięki dodatkowym środkom 
wyasygnowanym przez wydziały UW w łącznej wysokości 377.100 zł oraz dodatkowym 
środkom BUW w wysokości 506 334 zł. Łączny koszt prenumeraty e-czasopism i baz danych dla 
UW wyniósł w  2.878.175 zł (1.769.000 zł w roku 2008). 

Ogólna liczba pobrań pełnych tekstów  ze zbiorów dostępnych online wyniosła 764.653 
(wzrost o 19,64% w stosunku do roku 2008). Ta wyraźna  różnica potwierdza systematyczny 
wzrost znaczenia informacji elektronicznej  w procesie dydaktycznym i badawczym, jak również  
w pełni uzasadnia wysokość środków, jakie Uniwersytet przeznacza  na rozwój e-zbiorów. 

Nowe technologie tworzenia zasobów cyfrowych pozwoliły poszerzyć dostęp do 
licencjonowanych baz danych i czasopism o książki elektroniczne, których kolejne kolekcje 
(w tym ibuk.pl, produkt PWN) udostępniono zarejestrowanym użytkownikom. Równolegle rosły  
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pełnotekstowe kolekcje w e-bUW (elektronicznej bibliotece UW zawierającej zdigitalizowane  
źródła do historii wszystkich dziedzin nauki) tworzone we współpracy z kadrą naukową 
i bibliotekarzami wydziałowymi.  Pojawiła się nowa kolekcja Literatura dla umysłów ścisłych,  
której opiekunem merytorycznym został prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski. Na koniec 
2009 roku ogółem w e-bUW znajdowało się 6.050 publikacji (w 2008 r.– 2171). Cyfrowe 
kolekcje powstające z drukowanych zasobów BUW i BW udostępniane są  w formule open 
access, czyli bez żadnych ograniczeń dostępu, co dzisiaj jest standardem cywilizowanego świata. 

W skali ogólnopolskiej do zadań priorytetowych BUW należało prowadzenie i rozwój  
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT) koordynowanego przez BUW od 
8 lat we współpracy  z  77 bibliotekami naukowymi i akademickimi z całej Polski.  Bazy 
NUKAT w dniu 31.12.2008 r.  liczyły 1.433.053 rekordów bibliograficznych (wzrost o 18,5%).  
Rekordy te pojawiają się systematycznie w największym światowym katalogu WorldCat, a pełne 
dane z NUKAT w formacie XML są dostępne dla wyszukiwarki Google Scholar.   

W roku 2009 rozpoczęto projekt NUKAT – autostrada informacji cyfrowej, realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. 
Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury 
informatycznej nauki. Wartość projektu, która wynosi 9.724.313,40 zł przeznaczono na 
następujące działania w okresie 3 lat:   
− rozbudowę centralnej informacji w katalogu NUKAT (do około 6.000.000 zapisów) poprzez 

scalenie danych wytworzonych przez 30 bibliotek w katalogach lokalnych przed 
rozpoczęciem współkatalogowania; 

− modernizację ogólnopolskiej (obejmującej katalogi wszystkich bibliotek) wyszukiwarki Karo; 
− retrokonwersję do NUKAT 1.600 tytułów czasopism znajdujących się w zbiorach bibliotek 

UW, w tym około 900 ukazujących się w latach 1801-1939; 
− cyfryzację najcenniejszych czasopism ze zbiorów BUW (3.000.000 skanów) i umieszczenie 

w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW.  

Inne projekty naukowe i edytorskie realizowane w BUW w roku 2009 dotyczyły 
problemów opracowania  i edycji  klasycznej bądź cyfrowej wybranych kolekcji zbiorów 
specjalnych, między innymi  katalogu druków XVI wieku w zbiorach BUW, tom 4, litery F-K 
(grant MNiSzW), katalogu dawnych rękopisów muzycznych BUW i bibliotek Dolnego Śląska 
(grant Packard Humanities Institute).  

Podobnie jak w latach poprzednich, BUW intensywnie rozwijał publiczne funkcje 
ogólnomiejskie: biblioteczne, społeczne i kulturalne. Liczne wydarzenia artystyczne, kulturalne 
i społeczne gościły  w gmachu BUW, do najświetniejszych należały letnie koncerty muzyczne,  
prezentacje w ramach Festiwalu Nauki i Święta Uniwersytetu, gala finałowa Nagrody Literackiej 
NIKE. Kulturalno-społeczny nurt działalności BUW zwieńczyły grudniowe obchody 10-lecia 
BUW na Powiślu zaplanowane jako wspólne  święto środowiska skupionego wokół Biblioteki – 
w ten sposób również  realizowała się publiczna misja Biblioteki jako instytucji użyteczności 
publicznej i ważnego miejsca na społecznej i kulturalnej  mapie Warszawy. 
12.2. WYDAWNICTWA 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego opublikowały w 2009 roku 149 tytułów 
(w roku 2008 również 149) o łącznej objętości 2.518 arkuszy wydawniczych. Łączny nakład 
wyniósł 113.000 egzemplarzy. W tej liczbie 139 publikacji to nowości.  

W 2009 roku sprzedano 56.562 egzemplarze książek (w roku 2008 – 46.769). Wpływy 
ze sprzedaży w 2009 roku wyniosły 1.354.910 zł (większe o 24% w stosunku do roku 2008). 
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Książki Wydawnictw UW były prezentowane na większości imprez targowych w Polsce 
oraz na dużych imprezach międzynarodowych, m. in. na Frankfurckich Targach Książki. Patronat 
medialny nad wydawanymi książkami objęły w 2009 roku: TVP Kultura, Program 2 PR, 
Tygodnik Powszechny, Polityka, Focus Historia. 

W 2009 roku książki wydane w Wydawnictwach otrzymały nagrody: 
− główną nagrodę w konkursie Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej dla książki 

Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, pod redakcją naukową Włodzimierza Olszańca 
i Krzysztofa Rzepkowskiego oraz wyróżnienie dla Zapisków Witolda Lutosławskiego 
w opracowaniu Zbigniewa Skowrona; 

− książka Marka Czapelskiego Bohdan Pniewski – warszawski architekt XX wieku uzyskała 
nagrodę Najlepsze Varsaviana 2008/2009; 

− Katarzyna Metelska-Szaniawska zdobyła nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia naukowe. Podstawą przyznania nagrody stała się książka Konstytucyjne 
czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych;  

− Historia starożytnych Greków t. 2 Benedetto Bravo, Marka Węcowskiego, Ewy Wipszyckiej 
i Aleksandra Wolickiego uzyskała tytuł Książki Historycznej Roku w kategorii od 
starożytności do końca XIX wieku w plebiscycie portalu Historia.org.pl; 

− nominację książki Justyny Jaworskiej Cywiliacja Przekroju do Nagrody Literackiej Gdynia w 
kategorii eseju. 

Koszty działalności Wydawnictw w roku 2009 wyniosły 3.858.853 zł, a przychody 
łącznie z bilansem otwarcia, dotacjami na płace i innymi 4.163.167 zł. Rzeczywisty wynik 
finansowy, bez uwzględniania dotacji, był zatem ujemny. 
12.3. ZAKŁAD GRAFICZNY 

W tabeli przedstawiono ważniejsze wyniki osiągnięte przez Zakład Graficzny w 2008 
i 2009 roku. 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. % 
liczba złożonych zamówień (zleceń) 1.293 1.396 107,96 
liczba wykonanych tytułów (ogółem) 382 399 104,45 
liczba wykonanych egzemplarzy 90.057 91.836 101,97 
liczba wykonanych arkuszy drukarskich 2.637,02 3.044,50 115,45 
liczba wykonanych ark. Wyd. składu komputerowego 624,0 631,0 101,12 
koszty działalności: ogółem w zł 
w tym: 
– koszty osobowe 
– koszty  rzeczowe 

1.396,500,00 
 

322.200,00 
1.074.300,00 

1.380.834,78 
 

354.315,26 
1.026.519,52 

98,87 
 

109,96 
95,55 

wartość wykonanych usług w zł 
w tym: 
– zlecenia „UW” 
– zlecenia „O”(obce) 

1.358.529,26 
 

1.180.562,00 
177.967,26 

1.358.630,93 
 

1.221.549,00 
137.081,93 

100,00 
 

103,47 
77,02 

wartość usług w procentach wykonanych dla: 
– Uniwersytetu Warszawskiego 
– zleceniodawców z zewnątrz 

 
84,46 
15,53 

 
89,91 
10,09 

 
106,45 

64,97 
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13. OBSŁUGA INFORMATYCZNA UCZELNI 

13.1. SIEĆ ZEWNĘTRZA I WEWNĘTRZNA, USŁUGI POMOCNICZE 

Pion IT zajmuje się budową i obsługą infrastruktury sieciowej administracji centralnej 
i kampusu centralnego. Zapewnia bezpieczeństwo w sieci, globalne poprzez firewalle 
i indywidualne poprzez instalowanie oprogramowania antywirusowego (obowiązkowe). Sieć jest 
monitorowana przede wszystkim pod kątem ataków na prowadzone usługi sieciowe. Na bieżąco 
są monitorowane urządzenia sieciowe firewalle, przełączniki, koncentratory VPN, kontroler wifi, 
serwery dostępowe, serwery uwierzytelniania itd. 

Zainstalowano nowy klastrowy serwer poczty Zimbra oparty o postfix, Serwer APD 
zainstalowano na nowej platformie sprzętowej i systemowej (Linux) 

W roku 2009 założono 34 nowe konta dial-up (głównie dla Sokratesa). 

Wymieniono platformy sprzętowe na serwery WWW i wirtualne WWW przeznaczone 
dla jednostek UW, stworzono kilkaset nowych serwerów wirtualnych, obecnie jest ich ponad 
365. W dalszym ciągu rozbudowywano (poza inwestycjami Biura Technicznego) w ramach 
potrzeb jednostek sieć strukturalną i sieć bezprzewodową, w tym część siłami DSK (BUW, 
Auditorium Maximum, Pałac Kazimierzowski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, budynek przy ul  
Oboźnej 7, Kwestura, Uniwersytet Otwarty). Opiniowano i nadzorowano wykonanie projektów 
inwestycji prowadzonych przez Biuro Techniczne na kampusie centralnym zawierających 
infrastrukturę telekomunikacyjną (zwłaszcza Auditorium Maximum). 

W ciągłej eksploatacji jest utrzymywane łącze radiowe Tsunami 25Mbps nad ulicą 
Oboźną, zapewniające podłączenie do sieci kampusowej UW oddziału Szkoły Wschodniej. 
Serwis obsługi stanowisk komputerowych i sieci obejmuje kampus Centralny, Ochotę, 
Służewiec, Mokotów, Nowy Świat 4 itd. W roku 2009 przybyło ponad 67 nowych komputerów 
w administracji. Przeinstalowano 103 komputery, interwencji typu wymiana uszkodzonego 
elementu, dołożenie pamięci, czyszczenie, serwisowanie drukarek, skanera, było ponad 1.000.  

Usługi typu help-desk, konsultacje zdalne i przy użytkowniku, lokalne szkolenia w 
zakresie obsługi poczty, edytorów, drukarek wykonywane są na bieżąco przez cały zespół. Były 
to konsultacje przy konfigurowaniu na laptopach i komórkach dostępu do sieci bezprzewodowej 
typu eduroam.  

Uruchomiono skanowanie kilkuset tysięcy ankiet dotyczących jakości studiów, dwa razy 
w roku akademickim, dla Wydziału Filozofii i Socjologii. Stanowisko do skanowania, dobór 
sprzętu, zakup i uruchomienie zostało wykonane przez DSK. Utrzymywane są na terenie BUW 
sale internetowe, ogólnodostępna (45 stanowisk terminalowych w tym jedna 12 stanowiskowa 
uruchomiona w roku 2009) i wykładowa (12 stanowisk terminalowych) z możliwością 
drukowania i skanowania.  

W sposób ciągły prowadzony jest audyt komputerów we wszystkich segmentach sieci 
administracyjnej. Administrowany jest też serwer Archiwizacji Prac Dyplomowych. 

W 2009 roku w dalszym ciąg prowadzono akcję złomowania sprzętu komputerowego w 
administracji (głównie Kwestura) i innych jednostkach oraz wymieniany sprzęt używanego. 

Zakupiono i zainstalowano system UTM (firewall + skanery anty firmy Phion w wersji 
HA), co zapewniło bezpieczeństwo, wszechstronne monitorowanie i filtrowanie działań 
użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych sieci administracyjnej.  
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Wykorzystano wielokrotnie infrastrukturę informatyczną przewodową i bezprzewodową 
na różnych konferencjach organizowanych w Pałacu Kazimierzowskim, BUW, Auditorium 
Maximum (m.in. Dni Otwarte UW). W sali internetowej BUW testowano samoobsługowe 
urządzenie drukująco-skanujące firmy EuroImpex. Zawarto umowę na świadczenie serwisu 
sieciowego dla COME w Harendzie. Zawarto umowę na świadczenie usług serwisowych serwera 
i sieci w Samorządzie Studentów przez firmę zewnętrzną  pod nadzorem merytorycznym DSK. 
Zebrano informacje do przyszłego rejestru umów UW. Prowadzono nadzór nad elektroniczną 
formą (portal) sprawozdawczości dla GUS. 
13.2. SYSTEMY ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ 
Human Management System (HMS) 

Eksploatowany od 15 lat system HMS wspomagający zarządzanie uczelnią podlega 
stałej modernizacji i optymalizacji na potrzeby uczelni. DAK jest jednostką wdrażającą, 
przygotowującą wymagania oraz testującą i wspomagającą jednostki  administracji centralnej 
i inne jednostki. Zawiera moduły: kadry, socjalny, płace, majątek, finanso-księgowy, gospodarkę 
materiałową. 

W roku 2009 udostępniono dalszym jednostkom samodzielne wprowadzanie danych o 
urlopach, przeprowadzono szkolenia dla: Wydziału Fizyki, Wydziału Filozofii i Socjologii, 
Instytutu Filozofii, ICM, BUW, Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym, Wydziału Zarządzania, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji, Wydziału Psychologii, Wydziału Pedagogicznego oraz Wydziału Biologii. 

Wdrożono nowy moduł Płace o znacznie rozszerzonej funkcjonalności. W ramach 
wdrażania przeprowadzono indywidualne szkolenia pracowników Kwestury. W zakres modułu 
wchodzi także: tworzenie dzienników z systemu płace do finansowo-księgowego, pomoc w 
konfiguracji pliku płatności do wierzycieli z kart pracowniczych, pomoc w tworzeniu 
dokumentów PIT, wprowadzenie funkcjonalności rozliczania składek z ZUS z lat poprzednich, 
modyfikacja zestawień z uwzględnieniem konta analitycznego 

Zapoczątkowany w 2006 roku proces wprowadzania przez jednostki własnych 
dokumentów do systemu HMS, w roku 2009 kontynuowano w następujących jednostkach: 
Szkoła Języków Obcych, Miesięcznik Delta, Biuro ds. Nieruchomości Powiśle, Studium Europy 
Wschodniej. Obecnie 33 jednostki, w tym wszystkie wydziały, samodzielnie wprowadzają 
dokumenty finansowe do systemu.  

Przeprowadzono szkolenia w DAK – 65 godzin, oraz indywidualne w liczbie około 15 
godzin na jednostkę. Moduł ten wymaga stałej modyfikacji dostosowania do potrzeb uczelni, 
rozszerzania funkcjonalności i integrowania wewnątrz systemu.  

Moduł płatności eksploatowany jest w 21 jednostkach. Trwają przygotowania do 
wdrożenia (konsultacje, wskazówki dot. wdrożenia, szkolenie użytkowników) modułu na: 
Wydziałach Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Biologii, Pedagogicznym, Polonistyki, oraz w 
Instytucie Historycznym, Instytucie Archeologii, Ośrodku Studiów Amerykańskich. 
Przygotowano instrukcje szczegółowe dla użytkowników dot. niektórych funkcji modułu.  
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) 

USOS jest projektem informatycznym uczelni wdrażanym przez DAK. System ten  jest 
własnością Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI), który jest sponsorowany przez 
uczelnie biorące udział w projekcie USOS.  W 2009 roku przybyło 129 nowych użytkowników, 
w związku z czym na koniec roku liczba użytkowników wyniosła 832. 
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W roku 2009 prowadzono prace rozwijające i wzbogacające system w następujących 
obszarach: 
− przygotowano instrukcję dotyczącą immatrykulacji na rok akademicki 2009/10 

z uwzględnieniem nowości i opisaniem najczęściej popełnianych błędów w ubiegłym roku – 
Immatrykulacja 2009 w USOS – Uzupełnienia; 

− wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), zakres działań w tym zakresie 
obrazuje tabela: 

 

Elektroniczna 
legitymacja studencka 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Druk ELS  13.939 32.678 19.772 17.163 

Duplikaty  27 854 1.696 2.591 
 
− archiwizacja prac dyplomowych – zakres działań w tym zakresie obrazuje tabela: 
 

Rok Ilość zarchiwizowanych 
prac dyplomowych 

2003 78 

2004 78 

2005 10.361 

2006 9.840 

2007 10.362 

2008 9.106 

2009 9.725 

Razem 49.550 

 
− zakupiono i zainstalowano nowe serwery do obsługi USOSWEB (oraz USOS i UL). 

Wdrożono nowy system backupowy. Na centralnym usoswebie przeprowadzono rejestrację 
na egzamin ustny z języka angielskiego dla całego Uniwersytetu; 

− wdrożono całkowicie zmienioną, nową wersję systemu rejestracji żetonowej, przeniesiono ją 
na nowy serwer oraz wdrożenie nowego systemu backupowego. Przygotowano 
harmonogramy oraz prowadzono stały nadzór i kontrolę nad wszystkimi 
ogólnouniwersyteckimi rejestracjami żetonowymi. Odbyło się 27 ogólnouniwersyteckich 
rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty, 
przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne, zajęcia prowadzone przez Instytut Polonicum. 
Przeprowadzono 782  rejestracje na serwerze DAK w 44 jednostkach; 

− w systemie USOS wprowadzono profil użytkownika wymuszający zmianę haseł co 30 dni. 
Zakupiono nowy serwer dla systemu USOS oraz przeprowadzono migrację z systemu 
operacyjnego AIX na LINUX. Baza danych USOS została zaktualizowana do wersji 10g, 

− wykonano prezentację multimedialną dla studentów I roku obejmującą podstawowe 
informacje o systemie USOSWEB, rejestracji żetonowej itp.; 

− w ramach szkoleń w DAK odbyło się 90 szkoleń cyklicznych dotyczących modułów USOS, 
w których wzięło udział łącznie ok. 360 osób. Przeprowadzono również 8 szkoleń na temat 
immatrykulacji (łącznie 100 osób) oraz przygotowano sprawozdania GUS S-10 (150 osób). 
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Inne sprawy organizacyjne 

Stały rozwój dedykowanych list dyskusyjnych, (np. helpdesk dedykowany dla 
użytkowników USOSWEB, dla pełnomocników ds. USOS, użytkowników HMS, dla zespołu 
rektorskiego, Senatu), poczty elektronicznej oraz witryn WWW. 

Przeprowadzono szkolenia dla LABI oraz zewnętrzny audyt z przestrzegania ustawy 
o ochronie danych osobowych. Wdrożono przekazane rekomendacje, co przyczyniło się do 
pozytywnej oceny naszej uczelni w zakresie przestrzegania ustawy w trakcie kontroli GIODO. 

Na bieżąco prowadzona jest modyfikacja i systematycznie zwiększany zakres informacji 
na stronie: http://www.it.adm.uw.edu.pl/. 

Doprecyzowano automatyczny interfejs danych osobowych z modułu Kadry systemu 
HMS do USOS, dzięki czemu uruchamiany jest codziennie migrator danych. 

Trwają prace nad uruchomieniem ogólnouczelnianego LDAP do identyfikacji 
i nadawania uprawnień użytkownikom centralnych aplikacji. 
Licencje 

Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą konieczności używania oprogramowania 
antywirusowego oraz corocznego odnawiania licencji. Wypracowano nowy, bardziej uniwersalny 
wzorzec umowy na sukcesywne dostawy oprogramowania. 

Przeprowadzono analizę liczby komputerów na uczelni, w szczególności 
w administracji. Uzyskane dane pozwolą na weryfikację posiadanych licencji, jak i potrzeb 
dotyczących zakupu nowych. 

Zorganizowano akcję edu4UW umożliwiająca zakup MS Office Enterprise 
pracownikom i studentom UW w promocyjnych cenach.  

14. INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

14.1. INFORMACJA I PROMOCJA 

Działalność promocyjna w 2009 roku związana była z organizacją i koordynacją 
wydarzeń kulturalnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz przygotowaniem kolejnych edycji 
materiałów informacyjno-promocyjnych. Zorganizowano liczne wystawy, koncerty 
i przedstawienia. 

Wydawano dwumiesięcznik Uniwersytet Warszawski (nakład 5.000 egzemplarzy), 
przygotowywano broszury dokumentujące uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris 
causa, kalendarz akademicki. Ponadto opracowano album Mazowsze dedykowany UW. 

Uniwersytet Warszawski utrzymuje stały kontakt z niemal 50 redakcjami prasowymi, 
radiowymi i telewizyjnymi. 

Uniwersyteckie strony www w 2009 roku odwiedziło ponad 2 mln internautów. 
14.2. WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZELNI 

W ramach wspierania rozwoju uczelni Biuro Wspomagania Rozwoju UW (BWR UW) 
w 2009 roku brało udział w pracach mających na celu absorpcję środków finansowych 
pozyskanych przez UW w ramach projektów o charakterze inwestycyjnym oraz edukacyjnym 
i badawczym, kontynuowanych lub rozpoczętych w 2009 roku. Zakres prac obejmował m.in.: 
− uczestnictwo w przygotowaniu, konsultacjach oraz realizacji 30 projektów o charakterze 

edukacyjnym i badawczym rozpoczętych lub kontynuowanych w 2009 r. w UW (w tym także 
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w partnerstwie z uczelnią) z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych 
UE w ramach następujących programów: PO (Program Operacyjny) Kapitał Ludzki, PO 
Innowacyjna Gospodarka, PO Pomoc Techniczna. Łączna wartość podpisanych umów dla 
tych projektów wynosi ponad 136 mln zł; 

− udział w konsultacjach, przygotowaniu oraz realizacji 10 projektów UW (lub realizowanych 
w partnerstwie z uczelnią) o charakterze inwestycyjnym (budowlanym lub sprzętowym) 
w ramach programów: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Infrastruktura i Środowisko. 
Łączna kwota podpisanych umów dla w/w projektów przekracza 908 mln zł. 

W 2009 r. szczególnie podkreślić należy udział BWR UW w pracach nad następującymi 
dużymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w ramach Strategii UW:  
− Centrum Nowych Technologii OCHOTA Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT). W lipcu 

2009 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach PO IiŚ; 
− Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota 

(CENT III). W sierpniu 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu 
w ramach POIG; 

− Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz 
Wydziału Neofilologii w rejonie ulic Lipowej – Dobrej – Wiślanej – Browarnej w Warszawie 
– Etap I. Projekt w 2009 r. został wpisany na listę projektów kluczowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W listopadzie 2009 r. 
została podpisana preumowa dotycząca przygotowania i złożenia projektu; 

− Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry 
dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 2009 r. podpisana została umowa 
o dofinansowanie projektu w ramach POKL. 

Ponadto w 2009 r. nadal koordynowało działania UW mające na celu optymalne 
wykorzystanie przez UW środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pracownicy 
BWR odbyli wiele spotkań indywidualnych oraz przeprowadzili kilka szkoleń 
z przedstawicielami jednostek UW w celu lepszego przygotowania i realizacji projektów UW w 
ramach programów UE.  

W maju 2009 roku zostało utworzone Biuro Projektów Strukturalnych (BPS) w celu 
koordynacji i wdrażania projektów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej: 
− Centrum Nowych Technologii OCHOTA Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) – projekt 

realizowany w ramach działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-13; 

− Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – projekt realizowany w ramach 
działania 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13; 

− Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota 
(CeNT III) – projekt realizowany w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-13. 

Zadania dotyczące projektów: Centrum Nowych Technologii oraz projektu: Centrum 
Nauk Biologiczno- Chemicznych były w ciągu roku stopniowo przekazywane do BPS przez 
BWR UW. 

Ponadto od listopada 2009 r. Biuro realizowało zadania związane z wdrożeniem 
projektu: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, realizowanego w ramach 
działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w konsorcjum z Politechniką 
Warszawską. 
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W ramach realizacji wszystkich ww. projektów realizowano w 2009 roku następujące 
zadania: 
− przygotowanie i przedłożenie do właściwych instytucji dokumentacji wniosków o 

potwierdzenie wkładu UE dla projektów: Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Nauk 
Biologiczno- Chemicznych (tzw. duże projekty w rozumieniu przepisów UE); 

− współpraca z inicjatywą Jaspers oraz jednostkami UW w zakresie przygotowania 
dokumentacji wymaganej dla dużych projektów; 

− przygotowywanie i przedkładanie właściwym instytucjom dokumentów obejmujących 
bieżącą sprawozdawczość w ramach wszystkich ww. projektów, w szczególności: wniosków 
o płatność, informacji kwartalnych; 

− przygotowywanie i przedkładanie zmian do umów o dofinansowanie projektów oraz do 
umów partnerskich (w ramach projektów realizowanych w konsorcjum); 

− przygotowywanie i przedkładanie wszelkich innych zmian w projektach oraz informacji na 
żądanie instytucji zewnętrznych; 

− monitorowanie zmian w następujących dokumentach: programy operacyjne, szczegółowe 
opisy priorytetów programów operacyjnych, wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, 
interpretacje i zalecenia instytucji pośredniczących/wdrażających, podręczniki dla 
beneficjentów; 

− tworzenie dokumentów wewnętrznych, niezbędnych w procesie wdrażania projektów 
(procedur wewnętrznych); 

− uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach, organizowanych przez instytucje zewnętrzne; 
− udział w postępowaniach o zamówienia publiczne na realizację zadań objętych projektami. 

Większość tych zadań realizowano we współpracy z odpowiednimi jednostkami UW, a 
w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum z innymi uczelniami  również we 
współpracy z koordynatorami konsorcjów. 
14.3. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
CHÓR AKADEMICKI UW 

W 2009 roku Chór kontynuował działalność organizując i angażując się w wydarzenia 
artystyczne zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i poza uczelnią; promował także 
Uniwersytet i kulturę polską poza granicami kraju. Kontynuował również współpracę kulturalną 
z innymi uczelniami i zespołami akademickimi. 

Do najważniejszych imprez, w których Chór Akademicki UW brał udział, należały: 
− tournee po Francji, udział w dorocznym Festiwalu Polyfollia w Normandi (koncerty m.in. 

w Caen, Bretteville Sur Laize, Louvigny, Saint-Lo); ponadto Chór koncertował w Akwitanii 
(Gensac) oraz na Lazurowym Wybrzeżu (Frejus); 

− udział w koncercie kompozytorskim Miłosza Bembinowa w Uniwersytecie Muzycznym im. 
F. Chopina, podczas Święta Uniwersytetu Warszawskiego;  

− wykonanie Stabat Mater Antonina Dvoraka w Filharmonii Koszyckiej na Słowacji we 
współpracy z Chórem Collegium Technicum tamtejszego Uniwersytetu Technicznego;  

− występ dla Naczelnej Rady Adwokackiej z okazji Jubileuszu Rady Europy podczas otwarcia 
Międzynarodowych Targów Książki, koncert galowy podczas rozdania nagród Teraz Polska 
z wykonaniem utworów Jana Pietrzaka; 

− udział w uczelnianych uroczystościach (inauguracje roku akademickiego, uroczyste nadanie 
tytułu doktora honoris causa, obchody rocznicy powstania Legii Akademickiej).  

W 2009 roku Chór brał udział w konkursach: 
− Legnica Cantat 2009  – I miejsce w kategorii chórów osób dorosłych; 
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− Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich Vivat Academia – Grand Prix oraz Puchar 
Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, a także nagroda Katedry Dyrygentury 
Chóralnej UMFC za najlepsze wykonanie utworów XX-wiecznych.  

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WARSZAWIANKA 

W 2009 roku w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Warszawianka brało udział około 100 
studentów, 10 muzyków dorosłych, 120 dzieci w grupie dziecięcej i 10 uczniów 
w młodzieżowym zespole muzycznym. Zespół wystąpił na 56 koncertach w kraju i zagranicą, 
m.in. na. na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na Cyprze, w Wielkiej Brytanii 
i w Belgii. 

Tradycyjnie już szczególnym wydarzeniem było zorganizowanie przez Warszawiankę 
XI edycji akcji charytatywnej Podaj Serce na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. 
Koncert odbył się w Sali Kongresowej PKiN. 

W ramach Święta Uniwersytetu Warszawianka zorganizowała VI edycję Żakowego 
Tańcowania. Podczas koncertu w Teatrze Roma w listopadzie Zespół wystąpił wspólnie  z ZPiT 
Politechniki Warszawskiej. 

W 2009 roku Zespół Warszawianka zdobył tytuł Najlepszego Zespołu w Tańcach 
Polskich Polskiej Sekcji CIOFF w IV oraz V kategorii wiekowej zaś pary z Warszawianki 
zdobyły tytuł Mistrza Polski w tańcach polskich. 

Przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiej 
Organizacji Turystycznej Warszawianka zrealizowała reklamowy film DVD Welcome to Poland. 
MUZEUM UW 

Poza podstawową działalnością muzealną, najważniejszymi przedsięwzięciami Muzeum 
UW w 2009 roku były: 
− realizacja 19 wystaw w Galerii Muzeum UW w Pałacu Kazimierzowskim, podsumowujących 

dorobek naukowy pracowników i studentów UW; 
− współpraca z  Polskim Radiem przy realizacji programów, które  dotyczyły m. in. historii 

Uniwersytetu Warszawskiego; 
− wydanie drugiego, poprawionego, dwujęzycznego (polski, angielski) folderu poświeconego 

historii Uniwersytetu Warszawskiego; 
− publikacje w dwumiesięczniku Uniwersytet Warszawski artykułów poświęconych historii 

UW; 
− zakończenie starań o depozyt rzeźby Marszałka Piłsudskiego. Obecnie znajduje się ona w Sali 

Stołowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w ekspozycji stałej Muzeum. 
TEATR AKADEMICKI UW 

W roku 2009 Teatr  Akademicki UW obchodził dwudziestolecie działalności. 
Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Hanna Gonkiewicz-
Waltz – Prezydent m.st. Warszawy ora Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego objęli patronatem Obchody Dwudziestych Urodzin Teatru. W pracach Teatru 
biorą udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni warszawskich, Spektakle 
Teatru i programy edukacyjne adresowane są do mieszkańców Warszawy, młodzieży szkolnej 
i akademickiej, osób zainteresowanych poezją, piosenką, sztuką, teatrem. Swoją działalność 
Teatr promuje w mediach, internecie, na plakatach, afiszach, wydawnictwach, podczas 
wystawiania widowisk scenicznych.  

W 2009 roku Teatr Akademicki UW zrealizował 2 spektakle premierowe 
Dwudziestolatki i Ucieczka do świata marzeń  oraz zagrał 35 spektakli.  
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W roku 2009 Teatr zdobył pierwszą nagrodę na II Grudniowym Akademickim 
Przeglądzie Artystycznym GAPA na Politechnice Warszawskiej oraz III miejsce na 
III Toruńskich Spotkaniach Kultury Studenckiej organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

15. FINANSE 

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące środków finansowych 
przeznaczonych na działalność dydaktyczną, pochodzących z dotacji Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, oraz ze środków własnych uczelni. 
15.1. PRZYCHODY 

Przychody uczelni ogółem w roku 2009 wzrosły o 61.590,3 tys. zł, tj. o 7,1%  
w stosunku do roku 2008.  

Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW w 2009 roku 
wyniosły łącznie 359.954,00 tys. zł, z czego:  
− 339.093,80 tys. zł stanowiła pierwotna dotacja na zadania związane z kształceniem studentów 

studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych 
oraz utrzymaniem Uczelni, w tym remonty;  

− 1.483,50 tys. zł dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą 
studentów niepełnosprawnych;  

− 19.376,70 tys. zł różne dotacje przyznane w trakcie 2009 roku. 

Ogółem przyznana dotacja na działalność dydaktyczną była wyższa o 31.759,9 tys. zł, 
tj. o 9,7% w stosunku do roku 2008. 

Strukturę przychodów UW w latach 2008 i 2009 przedstawia zestawienie:  
 

Wyszczególnienie 2008 r. % 2009 r. % 
Dotacja MNiSzW na działalność dydaktyczną  328 194,10 37,9 359 954,00 38,8 
Dotacja MNiSzW na działalność naukową*  130 054,03 15,0 160 536,79 17,3 
Przychody własne UW  277 977,54 32,1 283 952,26 30,6 
− w tym czesne  162 429,09 18,8 156 209,53 16,8 
   – wieczorowe jednolite studia magisterskie 52 227,28 32,1 47 875,87 30,6 
   – zaoczne uzupełniające studia magisterskie 26 564,13 16,4 31 456,60 20,1 
   – studia podyplomowe 28 795,39 17,7 31 066,09 19,9 
Inne dotacje*  61 234,81 7,1 58 876,13 6,4 
– w tym z Unii Europejskiej*  49 647,41 5,7 42 628,11 4,6 
– w tym MNiSzW na kształcenie obcokrajowców  6 194,86 0,7 6 963,26 0,7 

razem na dydaktykę i badania naukowe 797 460,48 92,2 863 319,18 93,1 
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  50 036,82 5,8 51 396,25 5,6 
− w tym dotacja MNiSzW  38 123,40 4,4 38 604,30 4,2 
Dotacje MNiSzW na inwestycje*  17 571,66 2,0 11 943,80 1,3 

Razem 865 068,96 100,0 926 659,23 100 
* w zakresie wykorzystanym w roku 2008 lub 2009  

 

Całkowite przychody Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie dydaktyki i badań 
naukowych wzrosły o 8,3% w stosunku do roku 2008. Przychody własne uzyskane w 2009 roku 
wzrosły o 2,2% (5.974,72 tys. zł). Utrzymała się nadal tendencja wzrostowa przychodów z tytułu 
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uczestnictwa w studiach podyplomowych. Opłaty z tego tytułu były wyższe w roku 2009 o 7,9% 
w stosunku do roku poprzedniego. Podobny trend wystąpił w odniesieniu do czesnego za zaoczne 
uzupełniające studia magisterskie. Przychody z tego tytułu wzrosły o 18,4% w stosunku do roku 
poprzedniego. Nadal występuje spadek opłat za wieczorowe jednolite studia magisterskie. 
Spadek przychodów z tego tytułu w stosunku do roku 2008 wyniósł 8,3% i był nieco mniejszy 
niż przy porównaniu roku 2008 do roku 2007 (spadek o 11,9%).  

W 2009 roku  przychody z tytułu prowadzonej działalności badawczej (w zakresie 
wykorzystanym) wzrosły o 23,4%. Wzrost przychodów z działalności naukowo-badawczej jest 
m.in. wynikiem zwiększonego wykorzystania dotacji na działalność statutową (o 21,4%) 
i wzrostu przychodów z grantów (o 7,6%) oraz specjalnych programów i urządzeń badawczych 
(SPUB), gdzie przychody wzrosły o 15.598,1 tys. zł, tj. o 32,9%. Natomiast kwota przyznanych 
decyzji na działalność badawczą wzrosła w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 33,4% 
(z kwoty 90.626,2 tys. zł do 120 873,7 tys. zł), ale zwiększenie to wynikało przede wszystkim 
z tytułu wzrostu o 62,2% dotacji na SPUB (z czego SPUB ICM o 70,2% tj. z kwoty 
43.539,2 tys. zł do kwoty 74 096,8 tys. zł ). Decyzje dotyczące BST wzrosły już tylko o 11,6%, 
grantów o 19,2%, zaś w przypadku badań własnych odnotowano spadek o 54,5%.  

W 2009 roku kwota rozliczonych przychodów ze środków Unii Europejskiej wyniosła 
42.628,1 tys. zł i spadła  o 14,3% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody w tym zakresie 
to środki otrzymane i rozliczone przez uczelnię ramach projektów finansowanych  przez 
Norweski Mechanizm Finansowy – 2.973,9 tys. zł (w roku 2008 – 114,5 tys. zł) oraz  
5, 6 i 7 Program Ramowy Unii Europejskiej – 9.192,4 tys. zł (w roku 2008 – 7.098,8 tys. zł),  
program Sokrates Erasmus – 16.614,2 tys. zł (w roku 2008 – 10.537,6 tys. zł) oraz fundusze 
strukturalne – 10.144,8 tys. zł ( w roku 2008 – 28.451,7 tys. zł). 

Rok 2009 jest kolejnym, w którym został odnotowany spadek dotacji budżetowej na 
Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Nominalnie spadek ten wyniósł 
480,9 tys. zł, tj. 1,3%, podczas gdy w 2008 roku spadek wyniósł 3,09% w porównaniu z 2007 
rokiem, w 2007 roku spadek ten wyniósł 5,0% w porównaniu do 2006 roku. 

Dotację MNiSzW na dydaktykę liczona w cenach stałych z roku 2004  
(tzn. z uwzględnieniem wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ) w przeliczeniu 
na jednego studenta (z uwzględnieniem słuchaczy studiów podyplomowych) oraz łączne 
przychody na działalność dydaktyczną (dotacja budżetowa i wpłaty od studentów) w przeliczeniu 
na jednego studenta w latach 2004-2009 przedstawia Wykres 23. 
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Wykres 23: Dotacja MNiSzW i czesne w złotych w przeliczeniu 
na 1 studenta (w cenach stałych z roku 2004)

dotacja MNiSzW/stud. dotacja + czesne/stud.+ st.podypl.
 

Nieznacznej zmianie uległa struktura przychodów uczelni. Udział przychodów na 
dydaktykę i badania naukowe w przychodach ogółem wyniósł 93,1% wobec 92,2% w roku 2008. 

Udział dotacji z budżetu państwa w przychodach Uniwersytetu ogółem w roku 2009 
wynosił 62,4% i był nieznacznie wyższy niż w roku 2008 (60,0%). Zmalał natomiast udział 
przychodów własnych UW, ale głównie z powodów znacznie niższych niż w roku 2008 
przychodów finansowych (w tym głównie z tytułu bardzo wysokich dodatnich różnic kursowych 
w roku 2008). 
15.2. KOSZTY 

Strukturę kosztów uczelni poniesionych w 2009 roku przedstawia poniższe zestawienie, 
w którym zawarte zostały również dane dotyczące roku 2008: 

2008 rok 2009 rok Wyszczególnienie 
w tys. zł % w tys. zł % 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z tego: 465 747,80 60,1 488 467,06 57,5
– osobowy fundusz płac  297 648,47 38,4 315 579,21 37,2
– stypendia rektorskie  3 240,00 0,4 642,00 0,1
– bezosobowy fundusz płac  22 908,55 3,0 23 574,47 2,8
– honoraria  66 285,21 8,6 69 026,92 8,1
– dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 21 598,78 2,8 23 129,72 2,7
– pochodne od wynagrodzeń  54 066,80 7,0 56 514,74 6,6

Materiały  21 566,85 2,8 24 784,56 2,9
Aparatura  16 309,49 2,1 15 858,83 1,9
Energia, opał i woda  21 303,60 2,7 24 231,08 2,9
Remonty  6 334,50 0,8 5 590,33 0,7
Podróże służbowe  13 069,91 1,7 13 105,82 1,5
Usługi i inne koszty  192 397,10 24,8 231 915,27 27,3
Amortyzacja całkowita  33 858,34 4,4 35 309,89 4,2
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe  4 416,62 0,6 10 041,98 1,2

Razem 775 004,21 100,0 849 304,82 100,0
w tym nierozliczone koszty badań i funduszy 
strukturalnych 8 744,90 8 971,33 
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W tabeli ujęto całkowite koszty rodzajowe poszczególnych działalności uczelni oraz 
wyodrębniono pozostałe koszty operacyjne i finansowe. Nierozliczone koszty badań naukowych 
i funduszy strukturalnych poniesione w danym roku to koszty, których rozliczenie nastąpi 
w latach następnych.  

Nadal ponad połowę wszystkich kosztów (57,5% w 2009 r.) stanowią szeroko pojęte 
wynagrodzenia. W roku 2009 były one wyższe o 22.719,26 tys. zł tj. o 4,9%  niż w roku 2008. 

Istotny wzrost kosztów odnotowano w pozycji usługi i inne koszty w związku z 
realizowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego zakupem 
dostępu do baz danych.  

Znacząca zmiana nastąpiła w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych. 
Urealnione zostały salda zbiorów bibliotecznych we wszystkich bibliotekach uczelni oraz prawo 
wieczystego użytkowania gruntów zastąpiono prawem własności gruntów.  

W tabeli nie ujęto wydatków na inwestycje oraz z funduszu pomocy materialnej dla 
studentów. 
15.3. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  

Ze środków ogólnouczelnianych w roku 2009 były finansowane, oprócz wydziałów, 
wszystkie jednostki UW niebędące wydziałami: BUW, Zarząd Samorządu Studentów, 
międzywydziałowe jednostki dydaktyczne, takie jak studia indywidualne (MSOŚ, MISMaP, 
MISH), Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Instytut 
Polonicum, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Języków Obcych oraz inne 
jednostki prowadzące działalność dydaktyczną. Szczegółowy wykaz dotacji i kosztów jednostek 
międzywydziałowych i pozawydziałowych podano w Załączniku nr 33. Ze środków 
ogólnouczelnianych były pokrywane również wydatki ogólnouczelniane, wydatki na działalność 
pomocniczą oraz wydatki wydziałów w zakresie czynszów. 

Uproszczony plan finansowy (pierwotny i po zmianie wynikającej z otrzymania dotacji 
na wzrost wynagrodzeń)  oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela.  
 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – stan na koniec 2009 roku  
(bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych)  

Lp Wyszczególnienie Plan 
na 2009r. 

Plan po 
zmianach 
w 2009r. 

Wykonanie 
w 2009 r. 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM  416 677 300 436 054 000  445 137 453 

1.  Przychody budżetowe - dotacja MNiSzW i jej 
podział  340 577 300    359 954 000    360 548 495

1.1.  Dotacje podmiotowe w obszarze działalności 
dydaktycznej MNiSzW razem:  

1 483 500
 

20 860 200  21 454 695 

1.1.1  w tym: dotacja na niepełnosprawnych  1 483 500 1 483 500  1 483 500 

1.1.2  Dotacja na Studia Wschodnie  1 474 100  1 474 100 

1.1.3  Dotacja na wzrost wynagrodzeń  17 899 600  17 899 600 

1.1.4 Dotacja na zadania celowe SEW  594 495

1.1.5 Dotacja na realizację przysposobienia obronnego 3 000 3 000
1.2.  Dotacja MNiSzW bez dotacji "celowych"  339 093 800 339 093 800  339 093 800 
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2.  Przychody pozabudżetowe  76 100 000 76 100 000  84 588 958 
2.1.  odpis 30% od odpłatności za studia i innych 

przychodów  
47 000 000 47 000 000  53 046 889 

2.2.  Narzuty na dotacje na badania naukowe  11 000 000 11 000 000  14 629 082 

2.3.  uzyskane odsetki  100 000  100 000  645 329 

2.4.  pozostałe przychody pozabudżetowe  18 000 000 18 000 000  16 267 658 

II.  WYDATKI OGÓŁEM  422 826 900 436 193 438  442 364 337 

1.  Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-
dydaktycznych  354 920 900 366 097 884 372 145 046

1.1.  Dotacja budżetowa dla wydziałów (z rezerwą)  261 677 600 271 044 864  268 450 687 

1.1.1  - dotacja dzielona algorytmicznie  247 000 000 247 000 000  244 154 660 
1.1.2  - fundusz na zajęcia innowacyjne  1 000 000 1 000 000  388 170 

1.1.3  - dotacja na koszty mediów (energia, opał i woda) - 
dla wydz. otrzymujących dotację  9 231 600 9 231 600  9 231 600 

1.1.4  - rezerwa rektorska  4 446 000 4 446 000 4 427 264 

1.1.5 - dotacja na wzrost wynagrodzeń 9 367 264 9 367 264

1.1.6 - dotacje przekazane z MISMaP i MSOŚ  881 729

1.2.  studenckie praktyki zawodowe  550 000 550 000  554 100 

1.3.  lektoraty języków obcych dla studentów i 
doktorantów  10 900 000 10 900 000  11 663 730 

1.4.  refundacja kosztów przewodów doktorskich i hab., 
ocen pracy  2 300 000 2 300 000  2 292 173 

1.5.  Dotacje celowe dla Wydziałów  2 000 000 2 000 000  4 066 167 

1.6.  zajęcia internetowe  500 000 500 000  499 261 

1.7.  premie za badania naukowe    3 000 000 3 000 000  3 163 528 

1.8.  dla uczestników programu "ERASMUS"  350 000 350 000  349 692 

1.9.  Dotacje za studentów niepełnosprawnych  1 483 500 1 483 500  1 229 368 

1.10. dotacje na refundację czesnego studentów 
zwolnionych z opłat  400 000 400 000  288 705 

1.11. noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich  298 200 298 200  298 200 

1.12. własny fundusz stypendialny (stypendia rektorskie)   642 000  642 000   642 000 

  1.13. Dotacje dla jednostek samodzielnych  finansowo  24 212 000 25 022 964 25 106 889

1.14. dotacje na wydatki rzeczowe w jedn. 
niesamodzielnych  finansowo  30 277 600 31 276 356  37 929 679 

1.14.1 
    - w tym: dotacje na działalność kulturalna i  
                  sportową studentów   

3 512 000 3 570 677 4 212 988

1.14.2             płace (składniki nieperiodyczne) 1 997 100 1 997 100 2 219 085

1.14.3             odpis na ZFŚS  998 800 1 044 183 1 087 069

1.14.4             narzuty od płac  3 444 000 3 586 957 3 429 511

1.15. Dotacje na koszty obsługi pomieszczeń  1 500 000 1 500 000  1 236 449 

1.16. Dotacje na prowadzenie dydaktyki  1 500 000 1 500 000  1 499 645 

1.17. dotacja na inwestycje i remonty na wydziałach i w 
jedn. naukowo-dydaktycznych  5 000 000 5 000 000  4 718 485 
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1.18. Dotacja na dofinansowanie współpracy z zagranicą 300 000 300 000  261 154 

1.19. refundacja rekrutacji 2 000 000 2 000 000 2 121 527

1.20. wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych 
finansowe ze środków centralnych 5 700 000 5 700 000 5 436 608

1.21. nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus  330 000 330 000  337 000 

2. Wydatki ogólnouczelniane  67 906 000 70 095 554  70 219 291 
2.1. koszty płac jednostek administracji centralnej  37 248 000 39 437 554  39 465 062 

2.1.1     - w tym: płace jednostek administracji centralnej 31 700 000 33 495 516 33 349 690

2.1.2.             narzuty od płac  4 517 000 4 816 089  5 141 892 

2.1.3.             odpis na ZFŚS  1 031 000 1 125 949  973 480 

2.3. odpis na ZFŚS dla emerytów  1 508 000 1 508 000  1 508 000 

2.4. remonty i inwestycje ogólnouczelniane  5 000 000 5 000 000  4 087 982 

2.5. utrzymanie sieci informatycznej  1 500 000 1 500 000  1 641 576 

2.6. media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na 
które nie przyznano dotacji  7 000 000 7 000 000  7 648 974 

2.7. czynsze  2 550 000 2 550 000  2 615 992 

2.8. koszty obsługi kredytów  1 600 000 1 600 000  1 047 695 

2.9. pozostałe wydatki rzeczowe  11 500 000 11 500 000  12 204 010 

III 
REZERWA NA PREFINANSOWANIE 
I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 
ROJEKTÓW EUROPEJSKICH 

6 000 000 6 000 000 3 570 408

WYNIK -12 149 600 -6 139 438  - 797 292 

Powyższa tabela stanowi rozliczenie środków finansowych pozostających w gestii 
Rektora – składających się z dotacji MNiSzW na działalność dydaktyczną (przed jej podziałem 
pomiędzy wydziały) i przychodów własnych (bez przychodów własnych wydziałów i innych 
jednostek), w skład których wchodzą głównie odpisy na cele ogólnouczelniane od przychodów 
pozabudżetowych wydziałów i innych jednostek oraz narzuty ogólnouczelniane na koszty badań 
naukowych. Przedstawione wykonanie planu finansowego nie stanowi pełnego sprawozdania 
finansowego uczelni, gdyż nie zawiera informacji o wykorzystaniu środków funduszu pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów, środków na działalność naukową będących w gestii 
jednostek oraz środków na działalność dydaktyczną finansowanych ze źródeł zagranicznych. Nie 
są również przedstawione wydatki wydziałów dokonywane z uzyskiwanych przez nie 
przychodów, a jedynie wydatki centralne dokonywane z odpisów od ich przychodów.  

Rok 2009 zamknął się zyskiem netto w kwocie 15.863,3 tys. zł. Pełniejsze informacje o 
stanie finansów w 2009 roku zawiera sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym za 2009 rok (druk F-01/s) – Załącznik nr 30. 
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Wykres nr 24 obrazuje zmiany w strukturze źródeł środków będących w gestii Rektora 
w latach 2003-2009. 
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Wykres nr 24: Wysokość dotacji ministerialnej
i przychody pozabudżetowe w gestii Rektora w złotych 

Dotacja ministerialna Przychody pozabudżetowe w gestii Rektora

 
 

Rozdysponowanie środków z dotacji MNiSzW i przychodów własnych (bez 
przychodów wydziałów i innych jednostek w 2009 roku i latach poprzednich) przedstawia 
Wykres nr 25. Widoczny jest wzrost dotacji dla wydziałów, związany z podwyżkami płac. 
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Wykres nr 25: Rozdysponowanie środków z dotacji ministerialnej i odpisu 
ogólnouczelnianego w złotych  

Dotacje dla wydziałów Finansowanie wspomagające wydziały
Finansowanie jednostek samodz. i niesamodz. Finansowanie ogólnouczelniane
Administarcja centralna



Z punktu widzenia Wydziałów dotacja na działalność dydaktyczną stanowi tylko 
część ich przychodów. Całościową strukturę przychodów wydziałów w 2009 roku i latach 
poprzednich przedstawia Wykres nr 26. 
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Źródła przychodów poszczególnych wydziałów są zróżnicowane. Dwa następne 
wykresy (Wykres nr 27 i 28) pokazują wysokość przychodów pozabudżetowych wydziałów 
uzyskujących je w kwocie nie niższej niż 5 mln zł rocznie i środków na badania naukowe 
uzyskiwanych w kwotach nie niższych niż 4 mln złotych rocznie. 
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Wykres nr 27: Przychody pozabudżetowe wydziałów 
w latach 2004 – 2009 (pow. 5 mln złotych) 
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Wykres nr 28: Przychody z działalności naukowo badawczej 
wydziałów powyżej 4 mln złotych  

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział  Fizyki
Wydział  Chemii Wydział  Biologii
Wydział  Historyczny Wydział Geologii
Wydział Nauk Ekonomicznych

 
 

15.4. PŁACE  

Jak już wspomniano, płace wraz z pochodnymi są największą pozycją kosztów 
uczelni. W roku 2009 wynosiły one 488.467,06 tys. zł co stanowiło 57,5% wszystkich 
kosztów.  

W 2009 roku została przeprowadzona regulacja płac w związku z otrzymaną 
dodatkową dotacją. Uzgodniona w konsultacji ze związkami zawodowymi podwyżka 
wynagrodzenia zasadniczego brutto wyniosła:  
− dla pracowników niebędących nauczycielami ( bez obsługi) – 120 zł; 
− dla pracowników obsługi  – 105 zł; 
− dla nauczycieli akademickich – 125 zł. 

Przeciętne wynagrodzenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego 
w grudniu 2009 roku zostały przedstawione w Załączniku nr 34.  

Tabela przedstawia średnią płacę zasadniczą, średnie wynagrodzenia wg umowy 
o pracę (obejmujące płacę zasadniczą i stałe dodatki: za wysługę lat oraz funkcyjny, ale nie 
obejmujące dodatków jednorazowych i okresowych, w szczególności: tzw. trzynastki, 
stypendiów rektorskich, nagród, dodatków specjalnych, wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe, gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za 
urlop itp., a także bez wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia i umowy o dzieło) oraz średnie 
wynagrodzenie całkowite, według stanowisk nauczycieli akademickich.  
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Średnia płaca 
zasadnicza w roku 

Średnie wynagrodzenie 
wg umowy o pracę Grupa pracownicza 

2008 2009 2008 2009 

Profesor zwyczajny 5 423,61 5 531,22 6 775,08 7 035,55 

Profesor nadzwyczajny 
z tytułem 4 686,34 4 888,12 5 810,89 6 209,58 

Profesor nadzwyczajny 
bez tytułu 4 178,46 4 281,89 5 167,54 5 389,19 

Docent 3 449,37 3 593,02  4 465,90 

Adiunkt 3 207,55 3 304,21 3 681,8 3 809,63 

Asystent 2 293,72 2 347,14 2 438,54 2 511,24 

Starszy wykładowca 2 083,48 3 151,32 3 747,65 3 836,11 

Wykładowca 2 180,38 2 315,08 2 558,25 2 690,24 

Lektor i instruktor 2 102,68 2 219,30 2 275,42 2 407,39 

Kustosz dyplomowany 3 610,00 3 724,34 4 768,68 4 852,96 

 

Wykresy nr 29 obrazuje zmiany realnych (po uwzględnieniu średniorocznej inflacji) 
płac brutto głównych grup nauczycieli w ostatnich sześciu latach.  
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Wykres nr 29: Zmian realnych płac brutto nauczycieli 
(2004 r. - 100%)
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15.5. INFORMACJE DODATKOWE  

Niezależnie od starań o zwiększenie dotacji budżetowej, uczelnia jako całość oraz 
poszczególne jej wydziały pozyskiwały środki pozabudżetowe i na badania naukowe. Dzięki 
temu było możliwe zwiększanie wydatków na inwestycje poprawiające warunki pracy 
i studiowania.  
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Stosowany w UW podział środków między jednostki według ściśle określonych 
kryteriów oraz prowadzenie przez wydziały i duże jednostki organizacyjne samodzielnej 
gospodarki finansowej, również w sferze płac, usprawniają zarządzanie finansami 
i umożliwiają jednostkom optymalizację działań w celu zwiększenia ich funduszy, przede 
wszystkim funduszu płac.  

W 2009 roku refundacja ze środków centralnych poniesionych w roku poprzednim 
kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych wyniosła 2.292,2 tys. zł, (w roku 2008 
wynosiła – 2.193,2 tys. zł). Kontynuowano system premiowania za aktywność naukową. 
Premie za badania naukowe w 2009 roku wyniosły łącznie 3.163,5 tys. zł (w 2008 roku – 
3.046,2 tys. zł). Wydziały w roku 2009 otrzymały 288,7 tys. zł z tytułu refundacji czesnego 
studentów zwolnionych decyzją Rektora z opłat za studia. Dotacje na różne inwestycje 
wyniosły w omawianym roku 4.718,5 tys. zł.  

W 2009 roku kosztów lektoratów języków obcych osiągnęły kwotę 11.663,7 tys. zł 
i były wyższe o 6,8% niż w roku ubiegłym (10.923,8 tys. zł).  

Wymienione refundacje, premie i dotacje zostały sfinansowane ze środków 
ogólnouczelnianych. Załączniki nr 31 i nr 32 przedstawiają przychody i wydatki wydziałów 
w 2009 roku.  

Narzuty kosztów pośrednich na pozyskiwane przez wydziały środki na badania 
naukowe wyniosły 14.629,1 tys. zł.  

Niezmieniona pozostała zasada podziału wpływów z czesnego i innych źródeł 
pozabudżetowych. Fundusz ogólnouczelniany został zasilony z obu wymienionych źródeł 
(narzuty i odpis od wpływów własnych wydziałów) kwotą 67.676,0 tys. zł.  

Wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową UW wskazują na 
ustabilizowana sytuacje finansową. Wartość wskaźnika obrotu należnościami kształtuje się na 
tym samym poziomie jak w roku 2008. Wskaźnik ten w roku 2009 wyniósł 2 dni. Wskaźnik 
obrotu zobowiązaniami zmniejszył się z 9 dni w roku 2008 do 8 dni w roku bieżącym. 
Aktywa uczelni pokryte są w 70,1% funduszem własnym.  

16. ZARZĄD I NADZÓR NAD MAJĄTKIEM 

16.1. REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI UW 
Regulacja stanu prawnego nieruchomości użytkowanych przez Uniwersytet 

Warszawski w 2009 roku przebiegała następująco:  
− w wyniku postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w prawo własności zostało wydanych 6 pozytywnych decyzji. Na 
własność Uniwersytetu Warszawskiego przeszło 21.927,8 m2 gruntów, stanowiących 
następujące nieruchomości: 
− ul. Nowy Świat 67-69, Krakowskie Przedmieście 1, 
− ul. Krakowskie Przedmieście 3, 
− ul. Dobra 56/66 dz. 35/2 (część terenu BUW), 
− ul. Długa 44/50, 
− ul. Miączyńska 37, 
− Łukęcin dz. 32/1 (woj. zachodniopomorskie). 

− przed Wojewodą Mazowieckim toczy się postępowania w sprawie anulowania decyzji 
nr 105/2000 w części dotyczącej odpłatnego nabycia przez UW prawa własności 
budynków przy ul. Długiej 44/55. Wydana w dniu 06.03.2000 r. decyzja, przekazała 
bezpłatnie w użytkowanie wieczyste grunt, natomiast prawo własności budynków 
oszacowano na  2 759 370 zł. Kwota ta wpisana jest do hipoteki nieruchomości. 
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− postępowania administracyjne dotyczące zgłoszonych roszczeń majątkowych byłych 
właścicieli nieruchomości toczą się w stosunku do niżej wymienionych nieruchomości 
użytkowanych przez Uniwersytet Warszawski: 
− ul. Żurawia 4, 
− Al. Niepodległości 22, 
− ul. Belwederska 26/30, 
− ul. Podchorążych 20, 
− ul. Mokotowska 16/20, 
−  ul. Sulimy 2, 
− ul. Puławska 248.  

− Kampus Służewiec – tereny dzierżawione pod parking Wydziału Zarządzania  – w wyniku 
pozytywnych decyzji na rzecz byłych właścicieli uczelnia utraciła 1.572 m2 
dzierżawionego.  

− poprzez wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta m.st. Warszawy podjęto próby 
pozyskania dodatkowych gruntów na terenie Powiśla oraz na terenie Kampusu Służewiec 
– wniosek dotyczy terenów dzierżawionych przez UW.  

− w związku ze spłatą zaciągniętych kredytów na budowę kompleksu BUW, Sąd Rejonowy 
dla Warszawy Mokotowa, wykreślił hipoteki umowne zwykłe z ksiąg wieczystych: 
− dla nieruchomości przy ul. Dobrej 72 – 9.000.000 USD,  
− dla nieruchomości przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 – 6.000.000 USD. 

W stosunku do roku ubiegłego o  3% wzrosła powierzchnia gruntów własnych UW, 
a tym samym o 3% zmniejszyła się powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu 
wieczystym uczelni. 

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
na konto uczelni: 
− zaksięgowano kwotę – 22.914.505,00 zł (prawo własności gruntu), 
− wyksięgowano kwotę – 3.473.175,75 zł (prawo wieczystego użytkowania gruntu). 

W wyniku ww. operacji, majątek trwały Uniwersytetu Warszawskiego powiększył 
się w 2009 roku o kwotę 19.477.329,25 zł 

Aktualny stan prawny przedstawia poniższa tabela. 
 

Opis Ilość Udział w % 
Powierzchnia ogólna budynków i lokali stanowiących 
własność UW 357.091,8 m2 84% 

Powierzchnia ogólna budynków pozostających 
w zarządzie UW 39.338,4 m2 9% 

Powierzchnia ogólna budynków i lokali dzierżawionych/ 
wynajmowanych 30.489,8 m2 7% 

Razem 428.320,3 m2 100% 
Budynki i lokale stanowiące własność UW 114 szt. 80 % 
Budynki i lokale pozostające w zarządzie UW 18 szt.  13% 
Budynki i lokale wynajmowane/dzierżawione 10 szt. 7 % 

Razem 142 szt. 100% 
Grunty stanowiące własność UW 460.748,0 m2 65 % 
Grunty w użytkowaniu wieczystym UW 38.012,2 m2 5 % 
Grunty we władaniu UW 171.789,0 m2 24% 
Grunty dzierżawione/użyczone UW 41.338,0 m2 6 % 

Razem 711.887,2 m2 100% 
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16.2. ADMINISTROWANE OBIEKTY 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w zarządzie i pod nadzorem administracji centralnej 
znajdowały się budynki o łącznej powierzchni ponad 51.000 m2 oraz przynależne do nich 
tereny o powierzchni ponad 55.000 m2, w tym: 

− budynki dydaktyczno-administracyjne o powierzchni ok. 48.000 m2 
− budynek mieszkalny przy ul. Hożej 74 oraz kilkanaście lokali mieszkalnych na terenie 

Warszawy o łącznej powierzchni ok. 2.893 m2  
− inne obiekty (dawne Kino Klub, parkingi) 

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmniejszyła się powierzchnia budynków 
mieszkalnych. W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wilczej 13 jako wyodrębniona 
własność UW pozostają nadal 2 lokale użytkowe i 4 mieszkania.  

Prowadzone są umowy najmu i użyczenia dla 84 podmiotów zewnętrznych (w roku 
2008 dla 80 podmiotów). Wpływy z tego tytułu w 2009 roku wyniosły ok. 3.163.000 zł netto 
(wyższe o ok. 31.000 zł niż w roku ubiegłym). 

Uzyskano także przychody z obsługi organizacyjnej i porządkowej uroczystości 
uniwersyteckich, pozauniwersyteckich oraz imprez okolicznościowych. Łącznie przychód z  
tego tytułu wyniósł ok. 77.000 zł netto. (mniejszy o 39.000 zł netto niż w roku 2008). 

17. INWESTYCJE I REMONTY 

17.1. INFORMACJA ZBIORCZA 

Łączna wartość poniesionych w 2009 roku nakładów i wydatków na zadania 
kontynuowane i rozpoczęte oraz zakupy wyniosła 75.698.315,00 zł. Strukturę wydatków 
obrazuje tabela. 

 

Nazwa zadania Nakłady finansowe i poniesione koszty w zł w roku 2009 
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CeNT I i  II – etap I 
(270 230 000,00) 
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Centrum Nowych 
Technologii Ochota  
CeNT III 
(281 885 743,00) 
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1150554 
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Budynek dydaktyczny 
dla Wydziałów Neo-
filologii oraz Lingwi-
styki Stosowanej  
– Dobra 55 – etap I 
(88 936 084) 

 
 
 
 
 

46139 
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Przebudowa wjazdu  
na teren centralny od 
ul. Oboźnej  
(1 421 209) 
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System cyklotron do 
produkcji radiofarma-
ceutyków PET 
w Cyklotronie 
(17 156 421,00) 

   
 
 

   
 
 
 

1273000 

 
 
 
 

1273000 

Adaptacja poddasza 
w budynku d. CIUW 
(2 125 475) 

 
 

16086 

 
 

141674 

     
 

157760 

Przebudowa kanalizacji 
na terenie centralnym 
(503 120) 

 
 

477332 

      
 

477332 

Przebudowa budynku 
Auditorium Maximum 
etap I (6 235 202) 

 
 

3007386 

  
 

2892388 

    
 

5899774 

Przebudowa siedziby 
WPiA budynek 
Poseminaryjny  
(23 928 177,00) 

 
 
 

 
 
 

1025964 
 

 
 
 

4991300 

    
 
 

6017264 

Dostosowanie Domów 
Studenta nr 3, 5 i 6  
do ochrony p.poż.  
(1 417 000) 

   
 
 

1345188 

    
 
 

1345188 

Zakup środków 
trwałych 

 
5684338 

     
3751047 

 
9435385 

Pozostałe inwestycje 546216 636342    17130541 19586099 

Remonty budynków 
i budowli 
(2 970 866) 

2493539      2493539 
 

Domy Studenta  1496979  4486448   5983427 

Budynki hotelowe   
740549      

740549 

RAZEM: 13542432 4041508 9702498 4486448 5968464 37956965 75698315 

 

Inwestycje przygotowane do realizacji: 
− przebudowa budynku warsztatowego dla potrzeb Wydziału Historycznego, na terenie 

centralnym, przy ul Krakowskie Przedmieście 26/28. 

Inwestycje zakończone: 
− przebudowa wjazdu na teren centralny od strony ulicy Oboźnej; 
− przebudowy Sali Mickiewicza w budynku Audytorium Maksimum – etap I; 
− wykonanie kanalizacji ogólnospławnej na terenie centralnym UW na odcinku budynek 

Porektorski – budynek Pomuzealny. 

Inwestycje kontynuowane – etap realizacji: 
− budynek Centrum Nowych Technologii CeNT I, na terenie zgrupowania Ochota; 
− budynek dydaktyczny dla potrzeb Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki 

Stosowanej – Dobra 55, w kwartale ulic: Wiślana, Dobra, Lipowa, Browarna; 
− przebudowa i modernizacja budynku WPiA – Gmach Poseminaryjny; 
− system cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków PET, w budynku Cyklotronu na 

Ochocie. 

Inwestycje kontynuowane  – etap przygotowania do realizacji: 
− budynek Centrum Nowych Technologii CeNT II – etap I, na terenie zgrupowania Ochota; 
− budynek Centrum Nowych Technologii CeNT III, na terenie zgrupowania Ochota; 
− adaptacji poddasza w budynku d. CIUW, przy ul Krakowskie Przedmieście 26/28; 
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− adaptacji poddasza w budynku Wydziału Filozofii Socjologii, przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 3 – etap I, budowa windy. 

Inwestycje rozpoczęte – etap realizacji: 
− dostosowanie domów studenta do wymogów ochrony przeciwpożarowych w zakresie 

wykonania instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w budynku DS nr 3 przy 
ul. Kickiego 9 i 12, DS nr 5 przy ul. Smyczkowej 5/7 i DS nr 6 przy ul. Radomskiej 11. 

Inwestycje rozpoczęte – faza wstępna : 
− budowa budynku mieszkalnego w miejscu oficyny D przy ul. Hożej 74; 
− rewitalizacja budynku dydaktycznego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 wraz 

z przyległym terenem. 

Pod nadzorem służb technicznych prowadzona również była realizacja następujących 
prac: 
− opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwpożarowego i przebudowy 

sanitariatów w całym budynku przy ul. Pasteura 7, jak również wykonanie robót 
związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno kanalizacyjnej 
w połowie obiektu oraz zestawu pompowego dla instalacji wody do ochrony 
przeciwpożarowej; 

− aktualizacja dokumentacji oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania zładu B  
w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93; 

− remont dachu nad częścią B i C w budynku Magazynu Zbiorów Bibliotecznych, przy 
ul. Smyczkowej 14; 

− wykonanie remontu ~ 740 m2 nawierzchni, chodników i schodów terenowych w rejonie 
budynku przy ul. Smyczkowej 5/7 oraz ~ 500 m2 nawierzchni drogi dojazdowej od strony 
ul. Banacha na teren kampusu Ochota; 

− wymiana ~25% stolarki okiennej w elewacji frontowej w budynku przy ul. Mokotowskiej 
16/20 – II etap realizacji zadania; 

− przystosowanie pomieszczenia hydroforni do wymogów ochrony przeciwpożarowych 
w budynku przy ul. Hoża 69; 

− wymiana stolarki okiennej (etap II) w budynku przy ul. Karowej 18 oraz w budynku 
administracyjnym Ogrodu Botanicznego przy al. Ujazdowskich 4; 

− remont kapitalny węzła centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 24 oraz wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji wentylacji 
i klimatyzacji w części pomieszczeń na parterze; 

− wykonanie dokumentacji przebudowy węzła centralnego ogrzewania w budynku 
d. CIUW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 24; 

− wykonanie instalacji klimatyzacji oraz umeblowanie pomieszczenia nr 134 w budynku 
przy ul. Pawińskiego 5a; 

− dokończenie robót związanych z kompleksowym remontem i przebudową Domu Studenta 
nr 4, bieżące remonty i wykonanie nowej infrastruktury technicznej w pozostałych 
Domach Studenckich na łączną wartość 6.397.783,00 zł; 

− roboty remontowe w obiektach hotelowych Hera i Sokrates oraz Domu Pracownika 
Naukowego, na łączną wartość 740.549,00 zł zrealizowane w całości ze środków 
własnych. 

Służby techniczne kontynuowały także zadania rozpoczęte w roku ubiegłym oraz 
ujęte w planie remontowo-inwestycyjnym uczelni. Podejmowane również były czynności 
związane z usuwaniem skutków awaryjni i realizacją zadań wprowadzonych dodatkowo do 
planu. W zakresie czynności przygotowawczych do realizacji robót budowlanych objętych 
planem remontowo-inwestycyjnym, wykonano szereg nowych opracowań i wycen oraz 
aktualizacje dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Czynności przygotowawcze oraz 
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prace remontowo-inwestycyjne były realizowane w zakresie potrzeb infrastruktury 
zewnętrznej oraz w 20 obiektach użytkowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Łącznie przygotowano dokumentację i materiały dla 54 postępowań zgodnie 
z wymogami  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym 42  na roboty budowlane i 12 na 
usługi projektowe. 
17.2. WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE 
17.2.1. Centrum Nowych Technologii CENT OCHOTA UW – na terenie Zgrupowania 

Ochota 

Realizacja projektu obejmującego budynek CeNT I i pierwszy etap budynku CeNT II 
finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, weszła w kolejny etap 
realizacji. W celu umożliwienia realizacji nowej zabudowy podjęto działania związane 
z wykonaniem robót porządkujących infrastrukturę techniczną kolidującą z ich lokalizacją, 
uwzględniając jednocześnie nowe zapotrzebowania na media. Wykonano nowy odcinek sieci 
centralnego ogrzewania od magistrali głównej, który zapewni zasilanie obu budynkom. 
Rozpoczęto również roboty w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych 
obejmującego wykonanie w nowej lokalizacji stacji 15kV PZO oraz sieci średniego i niskiego 
napięcia do wszystkich istniejących jak i nowoprojektowanych budynków zlokalizowanych 
na terenie Ochoty. Termin zakończenia tych prac przewidziany jest pod koniec II kwartału 
2010 roku. Równolegle przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie 
uwzględniającym wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na pełnienie funkcji 
Inwestora Zastępczego obejmujący realizację budynku CeNT I i pierwszy etap budynku 
CeNT II. Postępowanie zostało pomyślnie zakończone i w drugiej połowie grudnia podpisana 
została umowa z firmą Prochem SA. Jednocześnie suma wartości powyższych umów na 
powyższe roboty budowlane i ostatnio zawartej na obsługę inwestycji okazała się niższa 
w stosunku do wydatków zakładanych o ca. 4,1 mln zł, co umożliwi przesunięcie uzyskanych 
oszczędności na dalszy etap realizacji inwestycji. Zakończone również zostały dla obu 
budynków opracowania projektowe i kosztorysowe umożliwiające rozpoczęcie procedury 
wyboru Generalnego Wykonawcy. Postępowanie zostało ogłoszone w grudniu zaś jego 
rozstrzygnięcia należy się spodziewać w II kwartale 2010 r. W roku 2009 rozpoczęło się 
również finansowanie projektu ze środków unijnych oraz z dotacji celowych z Budżetu 
Państwa, które dotychczasowo były ponoszone przez uczelnię. Odzyskano część 
poniesionych nakładów oraz zapewnienie pełnego pokrycia wydatków przewidziane do 
poniesienia w IV kwartale. Dalsze finansowanie projektu będzie realizowane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem wymogów prawidłowego ich 
wydatkowania i rozliczenia. 

Kontynuacja starań zaowocowała podpisaniem w połowie roku umowy 
przedwstępnej wpisującej realizację budynku CeNT III wraz z wyposażeniem do pełnego 
finansowania w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka Innowacyjna. Inwestycja 
będzie realizacyjnie podzielona na dwa etapy. Wykonanie pierwszego umożliwi 
przeprowadzenie się do nowej lokalizacji użytkowników z części zabudowań ulegających 
likwidacji w etapie II. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja wykonawcza 
i kosztorysowa, która będzie przekazana przez Projektanta pod koniec I kwartału 2010 r. 
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17.2.2. Budynek dydaktyczny dla potrzeb Wydziału Neofilologii oraz Wydziału 
Lingwistyki Stosowanej – ul. Dobra 55 

Kolejny rok starań o pozyskanie środków na realizację zadania przyniósł pozytywne 
efekty. Projekt znalazł się na liście przewidzianych do realizacji zadań w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podpisana została 
umowa przedwstępna na przygotowanie i złożenie wniosku o częściowe dofinansowanie 
kosztów dla I etapu. Do zamknięcia budżetu potrzebne będą jeszcze środki, o pozyskanie 
których uczelnia podjęła dalsze starania. Zgoda Władz uczelni i Senatu na sprzedaż 
nieruchomości położonej przy ul. Armii Ludowej i przeznaczenia środków ze sprzedaży na 
realizację umożliwi zamknięcie budżetu. Powyższa inicjatywa została również pozytywnie 
zaopiniowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiając 
przeprowadzenie czynności z jej zbyciem. Postępowanie przewidziane jest do zakończenia na 
początku II kwartału 2010 r., a propozycja sprzedaży nieruchomości zostanie przedłożona do 
ostatecznej akceptacji przez Ministra Skarbu. 

Okres ważności opracowanej dokumentacji i wydanego pozwolenia na budowę 
zbliżał się do końca. W celu utrzymania w mocy pozyskanych z takim trudem i nakładu 
środków dokumentacji, inwestycję należało rozpocząć. Przeprowadzono postępowanie na 
roboty rozbiórkowe porządkujące i zwalniające teren pod zabudowę etapu I. Rozebrany został 
budynek dawnej stołówki oraz stacji ujęcia wody oligoceńskiej. Teren został wyrównany 
i ogrodzony przez uczelnię do czasu przekazania go wykonawcy robót podstawowych. 
Wszystkie dotychczasowe wydatki związane z realizacją są w całości ponoszone ze środków 
własnych. Dalsze działania zostaną wznowione w roku następnym po zamknięciu 
finansowania dla pierwszego etapu inwestycji.  
17.2.3. Budynek naukowo-dydaktyczny w miejscu budynku warsztatowego na terenie 

centralnym 

Inwestycja przygotowana, w oczekiwaniu na realizację. Wystąpienia z roku 
ubiegłego o przyznanie środków na ten cel nie przyniosły spodziewanych efektów. 
Kierownictwo Wydziału Historycznego wznowiło starania o ich pozyskanie, składając 
zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzupełniony program 
realizacji inwestycji uwzględniający jej rozpoczęcie w roku 2010. Równolegle prowadzono 
działania związane z pozyskaniem środków unijnych. Spodziewane dotacje umożliwią 
realizację zadania w latach 2010-2012, zgodnie z zakładanym harmonogramem.  

Przed rozpoczęciem procedury związanej z wyborem Generalnego Wykonawcy na 
roboty budowlane, koszt inwestycji zostanie zaktualizowany do poziomu cen z okresu 
poprzedzającego te czynności. 
17.2.4. Przebudowa wjazdu na teren centralny Uniwersytetu Warszawskiego 

od ul. Oboźnej 

Inwestycja została zakończona w styczniu i rozliczona. Przebudowa wjazdu dla 
ruchu kołowego jak i pieszego dobrze się wpisała w otoczenie zaś zastosowane elementy 
architektury, ukształtowanie dojść i napis podkreślają dostęp do terenu Uniwersytetu 
Warszawskiego od ul. Oboźnej.  

Łączne nakłady na realizację zadania zamknęły się kwotą 1.421.209,04 zł., które 
zostały poniesione w wysokości 256.389,04 zł ze środków własnych uczelni oraz 
w wysokości 1.421.209,04 zł z przyznanej dotacji celowej przez MNiSzW. 
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17.2.5. Remont budynku Auditorium Maximum 

Pierwszy etap zadania przebudowy budynku Auditorium Maximum obejmujący  Aulę 
im. Adama Mickiewicza, pomieszczenia na jej zapleczu oraz przypisaną im część podziemia 
została wykonana w znacznej części w okresie przerwy wakacyjnej. Szeroki zakres robót 
obejmował wszystkie branże instalacyjne i budowlane oraz dostawę i montaż sprzętu 
multimedialnego. Dla zlokalizowania urządzeń wentylacyjnych obsługujących Aulę i część 
pomieszczeń na parterze, odzyskano na poziomie (-1) ca 350 m3 zagruzowanej kubatury. 
Wykonany został nad nią strop oraz odbudowano pomieszczenia w układzie 
dotychczasowego podziału. Oprócz wentylacji, w Auli im. Adama Mickiewicza zmienione 
zostało oświetlenie z możliwością sterowania sekcyjnego połączonego z jej płynną regulacją, 
wymienione wszystkie instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z wykonaniem nowych dla 
potrzeb zainstalowanego sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Całkowicie została 
przebudowana i wyposażona kabina projekcyjna, z której można również prowadzić obsługę 
multimedialną w salach bocznych A, B, C i D. Zgodnie z wymogami Konserwatora 
wykonano posadzki kamienne w holu głównym i korytarzach bocznych. Przebudowano 
portiernię, balustrady w holu, część pomieszczeń w piwnicy oraz wykonano główne ciągi 
instalacji technologicznej, elektrycznej i niskoprądowej do zasilenia urządzeń i podłączenia 
wymienionej infrastruktury technicznej pomieszczeń przewidzianych do realizacji 
w kolejnym etapie. 

Roboty pierwszego etapu zostały zakończone w grudniu zamykając się kwotą 
5.899.774,37 zł. Na ich realizację uczelnia posiadała dotację z MNiSzW udzieloną w roku 
ubiegłym, która w wysokości 2.892.388,35 zł zasiliła budżet inwestycji. Pozostałe środki 
w wysokości 3.007.386,02 zł są wkładem własnym uczelni.  
17.2.6. Przebudowa siedziby Wydziału Prawa i Administracji 

Z początkiem roku 2009, w trakcie trwającego jeszcze postępowania na wybór 
Generalnego Wykonawcy rozpoczęto zwalnianie budynku, przenosząc użytkowników 
i wyposażenie do pomieszczeń zastępczych na cały okres trwania robót. Z uwagi na brak 
wolnych powierzchni w strukturze uczelni, Wydział Prawa i Administracji własnym 
staraniem i w znacznej części zapewnił potrzeby przeniesionych jednostek w wynajętych  
pomieszczeniach. Na terenie BUW został również postawiony w tym celu tymczasowy 
budynek kontenerowy.  

Zakończenie procedury przetargowej umożliwiło podpisanie umowy z Generalnym 
Wykonawcą robót budowlanych, firmą Budimex S.A. Prace zostały rozpoczęte w kwietniu 
zaś ich odbiór będzie w maju 2010 roku, zgodnie z harmonogramem. 

Na realizację inwestycji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło 
dotacji celowej w wysokości 7.976.000,00 zł., która wydatnie pomniejszy udział środków 
własnych Wydziału Prawa i Administracji w łącznych kosztach  inwestycji. 
17.2.7. System cyklotronu do produkcji radiofarmaceutyków w budynku Cyklotronu 

na Ochocie – PET 

Zadanie inwestycyjne nie zostało zakończone w przewidzianym terminie. 
Opóźnienia Generalnego Wykonawcy, GE Medical System w realizacji zobowiązań 
wynikających z kontraktu spowodowały przesunięcie realizacji inwestycji o kolejny rok. 
Zaistniała sytuacja sporu nie została do końca rozwiązana zaś zaawansowanie robót 
budowlanych na koniec roku nie rokuje o możliwości zakończeniu całego zadania 
w ustalonym czasie. Na inwestycję o planowanych nakładach 17.156.421,00 zł poniesiono 
dotychczas tylko ~ 15% kosztów. 
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18. SPRAWY SOCJALNE 

18.1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
Wczasy 

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dofinansowywano w 2009 roku 
wypoczynek pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów  oraz uprawnionych członków 
rodzin. 

Liczbę osób korzystających z różnych form wypoczynku oraz kwoty dofinansowania 
obrazuje poniższa tabela. 

 

Forma wypoczynku Liczba osób Liczba 
dofinansowań 

Kwota 
dofinansowania 

brutto w zł 

Wczasy w ośrodkach UW 850 268 130.472 
Wczasy turystyczne (pod gruszą) 7.068 7.068 6.839.500 
Wczasy wykupione indywidualnie 118 118 95.006 

Razem 8.036 7.454 7.064.978 

W 2009 roku uwzględniono 16.001 wniosków o dofinansowanie na kwotę 
11.144.464 zł. 
Kolonie 

W okresie wakacji zorganizowano w OWK Bajka w Łukęcinie 2 turnusy kolonijne 
dla 207 dzieci. Ponadto w 2009 roku dzieci pracowników, doktorantów, emerytów i rencistów 
oraz zmarłych pracowników skorzystały z dofinansowania do innych form wypoczynku 
wykupionych indywidualnie w innych instytucjach (obozy, kolonie, zimowiska) oraz do 
wczasów turystycznych, (tzw. wczasy pod gruszą).  

Liczbę osób oraz kwoty dofinansowania obrazuje poniższe zestawienie. 
 

Forma wypoczynku Liczba dzieci Liczba 
dofinansowań 

Kwota dofinansowania 
brutto w zł 

Kolonie w Łukęcinie 207 86 105.993 
Wczasy turystyczne (pod gruszą) 3.500 3.500 2.652.710 
Wypoczynek wykupiony indywidualnie 102 102 85.950 

Razem 3.809 3.688 2.844.652 

Łącznie w 2008 roku z ZFŚS przyznano  19.689 dofinansowań do wypoczynku 
na kwotę  13.989.116 zł.  
Wycieczki dla emerytów i rencistów 

W 2009 roku zorganizowano dwie wycieczki 6-cio dniowe, w których uczestniczyły 
142 osoby. Całkowity koszt  wycieczek wyniósł  69.151 zł .  
Sport i rekreacja 

Wydano 1.844 karnety do Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ul. Banacha (basen, 
ścianka wspinaczkowa, sala sportowa) na łączną  kwotę 295.040 zł. 
Pożyczki 

Z pożyczek udzielanych z ZFŚS skorzystało w 2009 roku 4395 osób na kwotę 
4.373.407 zł.  



 85

Informacje o rodzaju i liczbie pożyczek zawiera tabela. 
 

Przeznaczenie pożyczki Plan w zł Ilość osób Wydatki w zł 
Remont mieszkania 4.100.000 370 3.536.500  
Remont lokali w DPN 14.000 3 6.000 
Budowa domu do 30.000 zł 210.000 8 210.000 
Uzupełnienie wkładu mieszk. do 30.000 zł 300.000 2 60.000 
Zakup mieszkania do 30.000 zł. 300.000 4 140.000 
Przyst. mieszkań dla niepełnosprawnych  12.000 – – 
Zakup mieszkania do 70.000 zł 400.000 6 385.000 
Wykup mieszkania do 15.000 zł 30.000 2 35.907 

Razem 5.354.000 395 4.373.407 
Zapomogi 

W 2009 roku na zapomogi zaplanowano 3.100.000 zł – wydatkowano 2.958.052 zł. 
Z tej formy pomocy skorzystało 2.968 osób, w tym 1.516 emerytów i rencistów. 

18.2. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD OBIEKTAMI 
Baza Wypoczynkowa 

Dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin uczelnia dysponuje 
178 miejscami wczasowymi i 160 miejscami kolonijnymi w czterech własnych ośrodkach 
wypoczynkowych, tj.: 

 

Ośrodek ilość miejsc 
wczasowych 

ilość miejsc 
kolonijnych 

OWK Bajka w Łukęcinie 95 160 
DPTiW Wrzos w Kirach k/Zakopanego 18 – 
DPTiW Szeligówka w Kościelisku k/Zakopanego 15 – 
Stacja Terenowa w Sajzach k/Ełku 50 – 

Razem 178 160 
 

Stołówka pracowniczo-studencka 

W 2009 roku koszty prowadzenia stołówki, łącznie z kosztami związanymi 
z wydawaniem śniadań w obiektach Hera i Sokrates wynosiły – 605.006 zł., zaś wpływy ze 
sprzedaży abonamentowej, barowej oraz śniadań dla gości Hery i Sokratesa  – 581.193 zł.  
Domy studenta 

Kwaterowanie studentów odbywało się w 6 domach studenta. W Domu Studenta nr 4 
od dnia 31 sierpnia 2007 r. do 31.03.2009 r. prowadzony był kapitalny remont, kwaterowanie 
rozpoczęto od lipca 2009 r.  

Liczbę miejsc i średnie obłożenie w poszczególnych obiektach przedstawia tabela. 
 

Dom 
Studenta 

ilość miejsc 
w roku akad. 

2007/2008 

ilość miejsc 
w roku akad. 

2008/2009 

średnie obłożenie 
w roku 2008 

% wykorzystania 
DS nr 1 730 730 64,70 
DS nr 2 722 697 78,46 
DS nr 3 800 840 88,86 
DS nr 5 303 303 88,60 
DS nr 6 198 198 84,67 

Razem 2.753 2.768  
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Corocznie odpłatność za miejsce w domach studenta jest zatwierdzana przez władze 
uczelni po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Rady Mieszkańców i Zarząd Samorządu 
Studentów. Proponowane odpłatności są wyliczane przez kierowników domów na podstawie 
obowiązującego schematu kalkulacji. 

Koszty funkcjonowania domów studenta powinny być pokrywane z wpłat za 
zakwaterowanie przy 100% wykorzystaniu miejsc. Jednak nawet przy pełnym obłożeniu dla 
pokrycia faktycznych kosztów konieczne jest uzyskanie dodatkowych wpływów. Część 
takich wpływów domy studenta mogą uzyskać z wynajmu powierzchni zewnętrznym 
użytkownikom (np. automaty z napojami, reklamy, anteny itp.) oraz  wynajmowania 
pomieszczeń na prowadzenie np. biur, sklepików, barków, magazynów, hurtowni itp. jak 
również  z wynajmu pokoi gościnnych bądź z prowadzenia w okresie lipiec-wrzesień akcji 
letniej.  

Przychody i koszty Domów Studenta obrazuje poniższe zestawienie. 
 

Dom 
Studenta 

Stan konta 
na początku roku Przychody Koszty Saldo Stan konta 

na koniec roku 
DS nr 1 B 

K 
L 

330.234,88 
14.617,80 

1.900.000,00 
2.155.781,16 3.095.152,95 - 939.371,79 

B 
K 
L 

265 569,63
11 788,67

0,00
DS nr 2 B 

K 
L 

640.671,89 
0,00 

500.000,00 
2 325 098,99 2 701 843,82 - 376 744,83 

B 
K 
L 

348 492,76
1,49

200 000,00
DS nr 3 B 

K 
L 

500.796,63 
7.779,81 

0,00 
2 471 952,57 2 592 618,87 - 120 666,30 

B 
K 
L 

239 369,43
925,73

0,00
DS nr 4 B 

K 
L 

37.817,52 
0,00 

100.000,00 
580 156,76 536 120,56 44 036,20 

B 
K 
L 

223 244,65
4 894,51

100 000,00
DS nr 5 B 

K 
L 

76.300,76 
3,50 
0,00 

1 055 986,74 1 109 661,49 - 53 674,75 
B 
K 
L 

12 557,16
2 560,32

0.00
DS nr 6 B 

K 
L 

62.941,97 
350,55 

850.000,00 
1 075 873,70 1 205 587,06 - 129 713,36 

B 
K 
L 

446 116,33
0,00
0,00

B – bank, K – kasa, L – lokata 
Dom Pracownika Naukowego 

Dom Pracownika Naukowego (DPN) dysponuje 180 lokalami jednopokojowymi i 98 
lokalami  dwupokojowymi w dwóch budynkach przy ul. Smyczkowej 11 i 9. W 2009 roku 
w DPN zamieszkiwało 346 głównych lokatorów, wraz z rodzinami 553 mieszkańców. 
Zakwaterowano 39 nowych lokatorów, wyprowadziło się 44 głównych lokatorów.  Na koniec 
2009 roku w DPN mieszkało 300 głównych lokatorów, z rodzinami 480 osób. Według norm 
powinno mieszkać 376 osób. Doktoranci stanowią 46% ogółu mieszkańców. 

Opłaty za zakwaterowanie w 2009 roku  kształtowały się następująco: lokal  
1-pokojowy – 339 zł, lokal 2-pokojowy – 472 zł.  Za zużytą energię elektryczną mieszkańcy 
płacą odrębnie na podstawie liczników. Mieszkańcy, którzy korzystają z internetu płacą za 
abonament 10,00 zł miesięcznie. 
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18.3. OBIEKTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELARSKIE 
Hera 

W Herze zamieszkują cudzoziemcy, którzy odbywają na UW studia doktoranckie. 
Obiekt dysponuje 185 pokojami na łączną liczbę 222 miejsc. Doktoranci zajmują 114 pokoi 
jednoosobowych w starej części budynku, natomiast w pozostałych pokojach kwaterowani są 
goście UW oraz w miarę wolnych miejsc goście zewnętrzni po cenach umownych.  

Zestawienie wpływów i kosztów z tytułu działalności obiektu przedstawia poniższe 
zestawienie. 

Wpływy w zł 
Doktoranci, pobyty długoterminowe 566.307 
Goście UW – po cenach zrycz. 448.032 
Goście zewnętrzni – ceny umowne 602.738 
Najemcy 309.914 
z innej działalności 53.004 

Razem 1.979.997 
Koszty 2.136.704 

Obiekt Hera z uwagi na zły stan techniczny wymaga ciągłych nakładów 
finansowych. Bieżące naprawy i konserwacje były wykonywane we własnym zakresie przez 
pracowników obiektu, natomiast poważniejsze prace zostały powierzone firmom 
zewnętrznym. Koszt remontów w 2009 roku wyniósł 186.889 zł brutto (153 187,82 zł netto). 
SOKRATES 

Obiekt Sokrates przeznaczony jest dla lektorów, wykładowców oraz gości UW. 
W obiekcie znajduje się 125 pokoi na łączną liczę 213 miejsc. 

Dla lektorów oraz wykładowców przeznaczonych jest 65 pokoi (108 miejsc), 
natomiast w pozostałych 60 pokojach (105 miejsc) kwaterowani są goście uczelni oraz goście 
zewnętrzni. W 2009 roku kwaterowanych było ogółem 5.45 osób, w tym: 5 lektorów, 
116 osób z programu Erasmus, 511 gości UW oraz  4.423 gości zewnętrznych. 

Zestawienie wpływów i kosztów z tytułu działalności obiektu przedstawia poniższe 
zestawienie. 

Wpływy w zł 
Lektorzy, goście długoterminowi 410.904 
Goście UW – po cenach zrycz. 91.213 
Goście zewnętrzni – ceny umowne 857.004 
Erasmus 164.726 
Najemcy 20.715 
z innej działalności 22.564 

Razem 1.654.746 
Koszty 2.181.507 

 

Na wynik finansowy za rok 2009 znaczący wpływ miały przeprowadzone remonty 
i prace modernizacyjne, które wymagały poniesienia znacznych nakładów finansowych na 
kwotę 506.378 zł. 
 


