
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 7 grudnia 2021 r. 

JMR-2082/2021 

 
Członkowie Społeczności 
Uniwersytetu Warszawskiego 

 

z uwagi na rozwój sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w konsekwencji 

pojawiających się pytań dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego  

w tych trudnych czasach, zwracam się do Państwa w celu przedstawienia sposobu 

podejścia do tej sytuacji przez władze uczelni oraz powodów, które nam w tym 

przyświecają. Jak z pewnością Państwo pamiętacie, już na wiosnę 2021 r. ogłosiliśmy, 

że Uniwersytet Warszawski od nowego roku akademickiego zamierza powrócić  

do nauczania w trybie stacjonarnym. Powody takiej decyzji zostały wówczas 

szczegółowo przedstawione i do chwili obecnej zachowują one pełną aktualność. 

Wiosną tego roku wszyscy oczekiwali na informację na temat planów szkół 

wyższych dotyczących dokonania wyboru pomiędzy nauczaniem stacjonarnym  

a nauczaniem zdalnym w kolejnym roku akademickim. Wówczas jako pierwsza polska 

uczelnia oficjalnie zadeklarowaliśmy, że będziemy z pełną determinacją dążyć  

do powrotu do nauczania w trybie stacjonarnym jako podstawowej formy kształcenia.  

Po ogłoszeniu tej informacji przez nasz Uniwersytet również inne uczelnie postanowiły 

pójść w nasze ślady. Rozważając jako władze uczelni ewentualną zmianę naszej 

wcześniejszej decyzji, musimy zatem czuć ciężar olbrzymiej odpowiedzialności 

społecznej za działania całego środowiska akademickiego w trosce o zapewnienie 

właściwej jakości kształcenia na studiach wyższych w Polsce. Nie można bowiem nie 

dostrzec faktu, że nauczanie w trybie zdalnym nie przynosi tak wielu pozytywnych 

efektów jak nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym. Szczególnie widoczne jest 

to w przypadku kierunków studiów o profilu praktycznym. Tam efekty uczenia się 



 

 
 

niekiedy nie mogą zostać osiągnięte w ramach nauczania zdalnego. W przypadku 

kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim problem ten również występuje, 

aczkolwiek w mniejszym stopniu. Podejmując decyzję, musimy nieustannie pamiętać  

o konsekwencjach naszych działań. Jest to tym bardziej istotne w przypadku takiej 

sprawy jak tryb kształcenia na całym Uniwersytecie. Odpowiedzialność środowiskowa 

za wskazane wyżej negatywne konsekwencje decyzji o prowadzeniu nauczania 

wyłącznie w trybie zdalnym ciąży na nas wszystkich, dlatego też naszym działaniom 

w tym zakresie przyświeca prymat dotrzymywania zobowiązań złożonych wcześniej 

wszystkim członkom naszej społeczności. 

Odpowiednio wcześnie ogłoszona decyzja o trybie kształcenia w roku 

akademickim 2021/2022 sprawiła, że wiele osób odbywających u nas studia podjęło 

pociągającą za sobą istotne konsekwencje ekonomiczne decyzję o przeniesieniu się 

do Warszawy, czego najlepszym świadectwem jest niesłabnące zainteresowanie 

zamieszkaniem w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowanie zatem 

zasadniczego trybu stacjonarnego stanowi wyraz wierności danemu wcześniej słowu, 

tak aby członkowie naszej społeczności mogli działać i podejmować swoje życiowe 

decyzje w zaufaniu do składanych przez nas deklaracji. 

Nie można również zapominać o wynikach przeprowadzonych badań 

ankietowych z września br., które wskazują, że średni poziom wyszczepienia  

na Uniwersytecie Warszawskim oscyluje w okolicach 80% wśród studentów i 90% 

wśród pracowników. To czyni Uniwersytet Warszawski jednym z najbezpieczniejszych 

miejsc, jeżeli chodzi o zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Dopóki 

szczepienia w świetle przepisów prawa nie są obowiązkowe, taki wynik należy 

jednoznacznie uznać za olbrzymi sukces i w konsekwencji nie można odnosić wprost 

ogólnopolskich statystyk dotyczących poziomu wyszczepienia populacji do sytuacji na 

Uniwersytecie Warszawskim. Wskazane wyniki są zresztą jasnym sygnałem tego, że 

członkowie naszej społeczności nie tylko chcą, ale również są gotowi na powrót do 

przedpandemicznej normalności, której wyrazem jest m.in. stacjonarny tryb 

kształcenia na naszej uczelni. 

Za wskazaną powyżej tezą przemawiają również stanowiska osób kształcących 

się na Uniwersytecie. Jako władze uczelni jesteśmy w stałym kontakcie zarówno  

z Samorządem Studentów, jak i Samorządem Doktorantów, wskazującymi, że wolą 

większości studentów i doktorantów był i jest powrót na uczelnię w klasycznym 

rozumieniu tego słowa. Jednocześnie wspólnie z organami Samorządu Studentów  



 

 
 

i Samorządu Doktorantów stale monitorujemy sytuację, analizując poziom nastrojów 

wśród studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów w zakresie ich poczucia 

bezpieczeństwa zdrowotnego na Uniwersytecie. Wspólnie z władzami 

poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej uczelni staramy się zapewnić także 

odpowiednie warunki pracy wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, aby każdy z nas czuł się bezpiecznie na 

Uniwersytecie. 

Wobec wszystkich wskazanych powyżej argumentów, jak również w świetle 

tego, że uczelnie wyższe w całej Europie zmierzają do tego, żeby z zachowaniem 

wszelkich wymogów bezpieczeństwa prowadzić nauczanie w swoich murach, nie 

możemy podjąć decyzji o całkowitym wprowadzeniu nauczania zdalnego  

na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie, zdając sobie sprawę ze specyficznej 

sytuacji panującej w poszczególnych jednostkach dydaktycznych (mierzonej liczbą 

potwierdzonych zachorowań na COVID-19), zarządzeniem nr 140 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2021 r. umożliwiono okresowe 

przeniesienie do trybu zdalnego wszystkich zajęć prowadzonych zasadniczo w trybie 

stacjonarnym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie, który to okres może zostać w razie 

potrzeby wydłużony o kolejne dwa tygodnie. W ocenie mojej oraz moich 

współpracowników wprowadzony „wentyl bezpieczeństwa” jest w zupełności 

wystarczający, aby jednocześnie zapewnić najwyższą jakość nauczania przy 

jednoczesnym umożliwieniu okresowego funkcjonowania danej jednostki 

dydaktycznej w trybie zdalnym.  

Należy oczywiście zastrzec, że w przypadku znacznego pogorszenia się 

sytuacji epidemicznej wśród naszej społeczności, wskazującej jednoznacznie na 

konieczność podjęcia decyzji centralnej co do naszego pełnego czasowego 

kształcenia w trybie zdalnym, jako władze Uniwersytetu Warszawskiego podejmiemy 

odpowiednie kroki zmierzające w tym kierunku. Uszanujemy także każdą decyzję 

władz państwowych odnośnie do właściwego trybu kształcenia na uczelniach 

wyższych w Polsce. 

W świetle jednak aktualnej sytuacji epidemicznej i najnowszej wiedzy 

medycznej podstawową rzeczą, którą jako wspólnota możemy zrobić, jest wzajemne 

dbanie o siebie i swoje bezpieczeństwo, co jest jak najbardziej możliwe przy 

funkcjonowaniu naszej uczelni w trybie stacjonarnym. Jednocześnie ponownie pragnę 

podkreślić znaczenie szczepień i gorąco zachęcić, nie tylko członków naszej 



 

 
 

społeczności, do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, czego wyrazem jest m.in. 

prowadzona przez Uniwersytet kampania promująca szczepienia „Ramię w ramię”. 

Także w tym miejscu gorąco namawiam wszystkich do przyjęcia tzw. dawki 

przypominającej szczepionki, aby tym bardziej zwiększyć nasze poczucie 

bezpieczeństwa i przyczynić się do pokonania wspólnymi siłami pandemii. 
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