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Wprowadzenie

Przedstawiam Państwu skrót deklaracji programowej z 27 marca 2020 r. Pełna wersja i propo-
zycje pierwszych działań są na mojej stronie internetowej.

Jako matematykowi bliski jest mi sukces Polskiej Szkoły Matematycznej, świadczący,
że zwłaszcza w trudnym czasie warto mieć dalekosiężne cele. W 1918 roku, w biednym
i zniszczonym kraju, grupa młodych ludzi postanowiła wejść do światowej nauki. Uwierzyli,
że mogą. Ludzkie postawy to klucz do realizacji marzeń. Na całym Uniwersytecie, niezależnie
od dziedziny, nie brakuje nam wszak ani ambicji, ani talentów – tylko lepszej organizacji
i przemyślanego wsparcia.

Deklaracja programowa

Przedstawiam tu siedem ogólnych celów, których osiągnięcie pozwala uznać, że Uniwersytet
w pełni sprzyja naszym pragnieniom i aspiracjom. Żeby te cele osiągnąć, potrzebna jest
otwarta komunikacja, troska o płynny rozwój nas wszystkich, także administracji UW, wreszcie
wykorzystanie techniki w służbie Uniwersytetowi.

1 Cele dalekosiężne: gdzie chcielibyśmy się znaleźć?

Kluczowe dla pozycji Uniwersytetu są wysokiej klasy nauka i dydaktyka (1.2–1.3), wymagające
wspólnego zespołu wartości (1.4), wsparcia i kontaktu z otoczeniem (1.5–1.7), a wreszcie
możliwość koncentracji na własnej pracy i własnych zadaniach.

1.1 Każdej i każdemu czas na skupienie na tym, co w jej i jego pracy najważniejsze

Zbyt wiele czasu i energii w pracy na UW poświęcamy na to, co drugorzędne i techniczne,
natomiast za mało (często w pośpiechu) na to, co kluczowe. Niemniej, każdy – student, doktorant,
pracownik, administrator – powinien mieć czas na to, co w jego roli na UW jest najważniejsze.

1.2 Wysokie aspiracje naukowe

UW zasługuje na wyższą pozycję w światowych rankingach, jako całość i we wszystkich
dyscyplinach. Mogą pracować wśród nas uczeni, którzy należą do światowej czołówki, podejmują
doniosłe problemy i cieszą się powszechnym uznaniem. Pracując w większych zespołach lub
samodzielnie, możemy dążyć do osiągnięcia takiej pozycji.

Dojrzewając w atmosferze dobrego Uniwersytetu, pracownicy UW mogą organizować grupy
badawcze o doniosłych ambicjach naukowych. Liderzy tych grup powinni otrzymać od Uczelni
pełne wsparcie swych planów naukowych, m.in. w aplikowaniu o granty i w ich sprawnej
obsłudze. Dzięki takiemu postrzeganiu badań naukowych do UW napływać będą nowi, młodsi
badacze, studenci i doktoranci z Polski i świata.
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Partnerzy z zewnątrz będą czerpać z zasobów takiej wspólnoty uczonych. Uniwersytet może
budować pomost między badaniami a ich komercjalizacją, pamiętając o swych dwóch głównych
celach: rozwoju nauki i kształceniu. W tym ujęciu dyscypliny, których osiągnięcia nie dają
praktycznych zastosowań, odgrywają równie wielką rolę z uwagi na ich znaczenie społeczne
i kulturowe.

1.3 Świetni studenci i doktoranci z Polski i świata

Uniwersytet może i powinien obejmować szeroką wspólnotę studentów i doktorantów, którą
jednoczy chęć do jak najlepszego wykorzystania ważnych lat życia, w drodze nie tylko do wiedzy,
ale i do umiejętności pracy zespołowej, stawiania wymagań sobie i innym, podtrzymywania
kontaktów wewnątrz społeczności partnerskiej, nie feudalnej. Dzięki partnerstwu i wspólnej
ocenie programów studiów UW może dać studentom (niezależnie od tego, czy znajdą pracę
z dala od UW, czy może zostaną w nauce w Polsce) to, czego potrzebują: zdolność do budowania
własnej drogi życiowej na zmiennym rynku pracy. To jest prawdziwy cel; jakość kształcenia
jest środkiem do niego.

1.4 Wspólny system wartości. Wzajemny szacunek

Siłą Uniwersytetu są przyjmowane w nim wartości, a wśród nich wzajemny szacunek, który
przysługuje każdemu, niezależnie od miejsca w hierarchii akademickiej – także tym, których
rola na Uniwersytecie jest mniej widoczna,. Potrzebne jest też wzajemne poszanowanie różnych
dziedzin i całych społeczności UW. Żadna z nich nie jest ważniejsza niż inne.

W atmosferze wzajemnego szacunku swoją pracę można wykonywać z oddaniem, zaangażo-
waniem i sercem; pozwala to wspólnocie nie tracić cennych osób. Szacunek oznacza akceptację
różnych ścieżek rozwoju i kariery wszystkich pracowników. To wzbogaca Uniwersytet i ułatwia
realizację jego zadań.

1.5 Ład, schludność, gospodarność

Uniwersytet powinien być miejscem, gdzie lubimy bywać nie tylko z uwagi na nasze pasje
i potrzeby naukowe. Powinien być przyjazny społecznie i estetycznie; powinien oferować
wszystkim członkom swojej wspólnoty określone standardy pracy; powinien troszczyć się o
jakość infrastruktury socjalnej, w tym domów studenckich, żłobka, przedszkola etc. Te standardy
powinny być stopniowo podnoszone; nie może w nich być rażących dysproporcji. Powinniśmy
lubić swe miejsce nauki i pracy także dlatego, że wygodnie jest nam w sali wykładowej, w
bibliotece, za biurkiem, w bufecie etc., a gościa ze świata chętnie zabieramy na spacer po
zadbanym kampusie. Na Uniwersytecie powinien panować przemyślany ład.

Równie ważna jest gospodarność. Oznacza to wiedzę o zasobach materialnych i finansowych
UW, aktualną, szybko dostępną w różnych przekrojach, a także roztropne, planowane wydatki,
poddawane regularnej analizie. Dzięki jawnym sprawozdaniom rektora i dziekanów wszyscy
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członkowie wspólnoty powinni móc ocenić, na ile Uniwersytet jest gospodarny, czy właściwe
są proporcje między inwestycjami w przyszłość oraz troską o zasoby materialne i ludzi.

1.6 Procesy, które toczą się gładko

Niezbędne w Uniwersytecie procesy – podejmowanie decyzji, obsługa spraw dużych i małych
– powinny toczyć się sprawnie i gładko. Obsługa grantu, wniosku wyjazdowego czy o zniżkę
pensum etc., raportowanie z baz danych, dające przekroje informacji o studentach, pracow-
nikach, projektach, finansach, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, powinna być prosta
i nowoczesna.

Aby to zapewnić, procesy administracyjne muszą mieć przejrzystą strukturę i swych
“właścicieli”. Ci, którzy uczestniczą w ich obsłudze, powinni rozumieć cały proces i własną rolę.
Obsługiwanym wystarczy wiedza, jaki ruch do nich należy; wykonanie tego ruchu powinno
być proste, bez analizy całego łańcucha decyzji. To wymaga uporządkowania i uproszczenia
wewnętrznych procedur, a także elektronicznego, przejrzystego obiegu dokumentów.

1.7 Uniwersytet, wpływający na opinie społeczne i politykę edukacyjną państwa

Uniwersytet może wywierać znaczący wpływ na opinie społeczne i politykę edukacyjną państwa.
Przyczynia się do upowszechniania nauki i kultury, do racjonalnego podejmowania decyzji, do
obiegu rzetelnych informacji. Dzięki kontaktom ze światem zewnętrznym jest wiarygodnym
źródłem solidnych ekspertyz, opartych na wiedzy i jej analizie; mówi, co w jakiejś sprawie
wiadomo, a czego nie; ma obowiązek oddzielać obiektywną prawdę od spekulacji, ścisłe
i racjonalne sądy od obiegowych opinii.

2 Finanse

Realizacja dalekosiężnych planów wymaga środków. Jest rzeczą oczywistą, że rozsądnie rozu-
miana zamożność Uniwersytetu, a także członków jego wspólnoty tkwi u podstaw przedstawianej
tu wizji. Wszystkie wskazane elementy rozwoju wymagają zamożności i wszystkie służą jej
budowie.

Oprócz państwowej subwencji, Uniwersytet powinien dysponować innymi środkami: po
pierwsze, grantami z różnych agencji i fundacje, po drugie, środkami ze świata gospodarki
i przemysłu – dzięki umowom na realizację wspólnych projektów, które wnoszą nowe elementy
do rozwoju nauki i dydaktyki, po trzecie wreszcie – dodatkowymi środkami publicznymi
i prywatnymi, przeznaczonymi na potrzeby naszej wspólnoty. Zdobywanie takich środków
powinno być wspólną pracą; obowiązkiem zespołu rektorskiego jest zapewnienie do niej
warunków.

Strategiczne inicjatywy UW, w tym tzw. program wieloletni, Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza, Zintegrowany Program Rozwoju powinny nadal działać i jak najlepiej słu-
żyć Uniwersytetowi, budowie jego wspólnoty, poprawie warunków pracy i nauczania, awansowi
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poszczególnych środowisk; to są środki na inwestycję w ludzi i ich warunki pracy; powinny
służyć solidarnemu wyrównywaniu szans oraz wspieraniu najbardziej potrzebujących i doce-
nianiu najlepszych. Oczywiście, sytuacja zewnętrzna może od nas wymagać znacznych korekt.
Niemniej, Uniwersytet, który nie traci z oczu dalekosiężnych i ambitnych celów również w
sytuacjach trudnych, z pewnością będzie funkcjonować korzystniej dla wszystkich członków
wspólnoty.

3 Czego potrzeba do osiągnięcia celów Uniwersytetu?

Ta część deklaracji przedstawia siedem rodzajów koniecznych działań, które pozwolą zrealizować
nasze cele. Te działania to: zapewnienie otwartej komunikacji (3.1), praca nad postawami
(własnymi i innych), troska o płynny rozwój (3.2–3.4), budowa wsparcia administracyjnego oraz
pełne wykorzystanie możliwości informatycznych (3.5–3.6), wreszcie podejmowanie decyzji na
poziomach dostosowanych do kalibru i znaczenia spraw (3.7).

3.1 Po pierwsze: otwarta komunikacja

Wspólna budowa Uniwersytetu odpowiadającego naszym aspiracjom wymaga porozumienia,
możliwości konstruktywnej krytyki, uczenia się na błędach i wyciągania wniosków – w skali
wielkich, średnich i małych zespołów ludzkich, na różnych poziomach. Temu służy otwarta,
rzeczowa komunikacja; żadna z grup wspólnoty UW nie może być w niej pominięta. Nie
możemy też skrywać przed sobą informacji trudnych, niełatwych w odbiorze, zawierających
krytykę.

Częścią komunikacji wewnętrznej są procedury, dbanie o ład prawny i poszanowanie prawa.
Wewnętrzne reguły powinny być przejrzyste i proste. Nadmierne wydłużanie i mnożenie
regulaminów nie służy prostocie komunikacji i zarządzania ani spójności uniwersyteckiego
prawa.

3.2 Postawy ludzkie

Pierwszym elementem na drodze do społeczności uczonych i studentów, na jakiej nam zależy,
jest kształtowanie ludzkich postaw.

Z jednej strony, jest tu miejsce na otwartość Uniwersytetu, w tym na politykę rekrutacji na
studia oraz na przejrzystą, rozumną politykę kadrową, kształtowanie wymagań oraz progów
nowych zatrudnień i awansów. Taka polityka musi uwzględniać zróżnicowanie karier w różnych
dziedzinach, z mądrym zachowaniem odniesień do wzorców globalnych i do wymagań państwa
wobec uczelni. Z drugiej strony, potrzebne są odpowiednie ludzkie postawy; polityka rekrutacyjna
i kadrowa może sprawić, że dołączać do naszej wspólnoty i awansować w niej będą osoby,
dające rękojmię, że spełnią wśród nas odpowiednią rolę i pokładane w nich nadzieje.

Postawy własne możemy kształtować sami. W perspektywie długofalowej ważne są postawy
ludzi młodych: to im przyjdzie rozwijać Uniwersytet, gdy przejmą pałeczkę w różnych dziedzi-
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nach. Wymaganiom, jakie stawia się młodym, musi towarzyszyć wsparcie ze strony starszych:
doradztwo, dzielenie się doświadczeniem, tworzenie wielopokoleniowych zespołów.

3.3 Dbałość o płynny rozwój każdego i każdej z nas

Świetni uczeni, zaangażowani studenci i doktoranci, dobrzy pracownicy administracji, pracujący
w zgranych zespołach, nie rodzą się z dnia na dzień. Do poważniejszych ról wszyscy dorastamy.
Najlepiej jest robić to płynnie, coraz poważniejsze zadania podejmować stopniowo, nie za
wcześnie, ale i nie za późno. Potrzeba nam *dbałości* o to, na bardzo różnych poziomach:
zarówno instytucjonalnie, w skali Uniwersytetu, jak i w mniejszych środowiskach i zespołach.

3.4 Konsekwentne podwyższanie aspiracji

Płynny rozwój ma drugie oblicze: wędrującą w górę poprzeczkę aspiracji, stopniowe zwiększanie
wymagań wobec samego siebie i otoczenia. Podstawą tego procesu są pytania: Zważywszy,
co wiem i potrafię, co miałbym zrobić, żeby wejść na kolejny, wyższy stopień rozwoju,
z pożytkiem dla UW i dla siebie? Gdzie w moim zasięgu jest taki “wyższy stopień”, jak go
osiągnąć?

Dwie rzeczy są jasne. Po pierwsze, takie pytania, przełożone na język konkretnych spraw,
zadań i pragnień, można stawiać w różnej skali, np. wewnątrz wydziału, instytutu, katedry, lub w
dyscyplinie naukowej, której pracownicy troszczą się o poprawę jej pozycji, w skali konkretnego
biura administracji, samorządu studentów itp. Po drugie, warto pytać nie tylko “siebie” (w
liczbie pojedynczej lub mnogiej), ale innych — budując ich samodzielność, odpowiedzialny
krytycyzm i chęć wytrwałej wędrówki w górę.

3.5 Administracja z poczuciem sensu i zadowolenia

Administracja to jeden z filarów Uniwersytetu. Żeby sprawnie działać, potrzebuje nie tylko
kompetencji, lecz także poczucia sensu: świadomości misji i zadań Uniwersytetu. Także ad-
ministracja potrzebuje kształtowania postaw i płynnego rozwoju. Współpraca administracji
i badaczy powinna być partnerska i pełna wzajemnego wsparcia; wymaga to od obu stron
otwartości, odpowiedzialności i zrozumienia.

Zakresy obsługi administracyjnej – w skali UW, kampusów, jednostek – powinny być
przemyślane i dobrze zdefiniowane. Sprawne działanie administracji, mającej konkretne
ścieżki awansu i system nagród, wsparcie decydentów i odpowiednie narzędzia techniczne, to
skrócenie działań, oszczędność czasu i środków, eliminacja bolesnej myśli „ależ nie da się, na
pewno nie od razu”.
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3.6 Technologie XXI wieku w naszej służbie

Uniwersytet dysponuje wieloma zasobami informatycznymi (SAP, centralne zasoby IT, USOS
i towarzyszące mu aplikacje sieciowe). Wykorzystujemy je dziś często w sposób niepełny
i dowolny. Wiele osób miewa wrażenie, że ich praca podporządkowana jest USOS-owi czy
SAP-owi – ma być odwrotnie.

Warunkiem rozwoju UW jest łatwy dostęp do informacji i raportów z baz danych; możliwość
prowadzenia spraw drogą elektroniczną; istotna, lepsza niż dziś integracja systemów infor-
matycznych. Wiele narzędzi i kompetencji do tego potrzebnych mamy, istnieją też częściowe
rozwiązania; krok naprzód wymaga spojrzenia z lotu ptaka i konsekwencji.

3.7 Każda sprawa ma swój poziom (namysłu i decyzji)

Opisane w Statucie UW relacje różnych szczebli władzy UW i ciał statutowych to ramy działania.
Ostatnim z siedmiu elementów, potrzebnych w drodze do dalekosiężnych celów, jest świadomość,
że trzeba unikać podejmowania drobnych decyzji na poziomie centralnym, a także odwrotnie,
podejmowania decyzji, mogących wpłynąć na los całej wspólnoty, zbyt nisko, tam, skąd nie
widać pełnego kontekstu.

Problemów, które są wspólne i mają czysto organizacyjny charakter, nie należy równocze-
śnie rozwiązywać w wielu miejscach. Jeśli można przygotować proste, wzorcowe uniwersyteckie
rozwiązanie, lub jego 2–3 warianty, należy to zrobić; powołanie w każdej jednostce zespołu,
który stworzy osobny projekt, jest marnowaniem czasu i źródłem frustracji. Z kolei w sprawach,
które są dobrze rozwiązane w jednostkach UW, nie warto szukać sztucznej centralizacji.

Uniwersytet potrzebuje prawdziwej wspólnoty aspiracji i działań. Zbudujmy ją razem.

Więcej: www.pawelstrzelecki.pl.
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