STRESZCZENIE
EXECUTIVE SUMMARY

W 2019 roku Uniwersytet Warszawski
stabilnie się rozwijał, realizując
6 strategicznych inicjatyw.

During 2019, the University of Warsaw was
steadily developing and pursuing its six
strategic initiatives.

(1) UW jest członkiem sojuszu 4EU+
wraz z Uniwersytetem Karola w Pradze,
Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Sorbońskim, Uniwersytetem w Kopenhadze, Uniwersytetem w Mediolanie.
Uczelnie planują ustanowienie wspólnych
ram dla kształcenia, zwiększenie mobilności naukowców, studentów, doktorantów
i pracowników administracji, a także rozwój
projektów dydaktycznych i naukowych
w ramach 4 programów flagowych dotyczących zdrowia, Europy w zmieniającym
się świecie, zaawansowanych technologii
informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych oraz bioróżnorodności. W czerwcu
2019 roku sojusz otrzymał na lata 2019-2022 status uniwersytetu europejskiego
w konkursie Komisji Europejskiej „European
Universities”.

(1) UW is a member of the 4EU+ Alliance,
together with Charles University in
Prague, Heidelberg University, Sorbonne
University, University of Copenhagen,
and University of Milan. The universities’
aim is to establish a common framework
for education, increasing the mobility of
researchers, students, doctoral candidates
and administrative staff, and developing
teaching and research projects under the
four flagship programmes on health, Europe
in a changing world, advanced information,
computing and communication
technologies, and biodiversity. In June
2019, the Alliance was granted European
University status for 2019-2022 in the
European Commission competition
“European Universities”.

(2) W 2019 roku w wyniku konkursu
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia
badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Uniwersytet Warszawski otrzymał
status uczelni badawczej na lata 2020-2026. UW będzie otrzymywał zwiększoną
o 10% subwencję. Pozwoli to na rozwój
5 priorytetowych obszarów badawczych
oraz realizację 70 działań opisanych we
wniosku. W 2019 roku trwały przygotowania
do uruchomienia „Inicjatywy doskonałości”
na UW – opracowano system zarządzania,
powołano zespoły koordynujące
priorytetowe obszary badawcze.

(2) In 2019, following the competition of the
Ministry of Science and Higher Education
entitled “Initiative of Excellence – Research
University”, the University of Warsaw was
granted research university status for
2020-2026. The University of Warsaw will
receive 10% extra on a state subsidy. This
will boost the development of five priority
research areas and the execution of 70
measures specified in the application.
In 2019, preparations were under way
to launch the “Initiative of Excellence” at
the University of Warsaw – including the
development of a management system and
the establishment of teams to co-ordinate
priority research areas.
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(3) Uniwersytet realizuje program
wieloletni, którego celem jest ożywienie
potencjału nauk humanistycznych
i społecznych oraz włączenie ich do
innowacyjnych, eksperymentalnych
programów, a także wzmocnienie
międzynarodowej pozycji uczelni oraz
zwiększenie jej roli w animowaniu
przemian społecznych i gospodarczych.
Program obejmuje nowe inwestycje
i renowację istniejących budynków.
W 2019 roku uniwersytet prowadził prace
w ramach 10 z nich. Dwie pierwsze się
zakończyły – przebudowa podziemi
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
na cele sportowe oraz przebudowa
budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla
nowo utworzonego Centrum Współpracy
i Dialogu, które pełni rolę platformy
współpracy i komunikacji uniwersytetu
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
(4) Działania na rzecz podniesienia
jakości nauczania, wzbogacenia oferty
studiów i rozwoju kompetencji studentów
i pracowników na UW prowadzone są
w ramach Programu zintegrowanych
działań na rzecz rozwoju UW (ZIP).
Program jest finansowany z unijnego
programu operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój i zaplanowany na lata 2018-2022. W 2019 roku z proponowanych
w programie ZIP działań skorzystało
2 500 osób.

(3) The university has been implementing
a multi-annual development plan, which
aims primarily to stimulate the potential of
the humanities and social sciences, and to
integrate them into innovative experimental
programmes, as well as strengthening
the international position of the university
and increasing its role in fostering social
and economic transformations. The plan
includes the construction of new buildings
and the reconstruction of existing facilities.
In 2019, the university carried out work
under 10 of investments. The first two
were completed – the reconstruction
of the basement of the University of
Warsaw Library for sports purposes and
the reconstruction of the building at Aleje
Ujazdowskie 4 for the newly-established
Center for Cooperation and Dialogue, which
serves as a platform for co-operation and
communication between the university and
its socio-economic environment.

Wizualizacja koncepcji
górnego dziedzińca
autorstwa pracowni
22 Architekci.

(4) Measures aimed at improving the
quality of teaching, broadening the range
of education offered and developing the
competences of students and employees
at the University of Warsaw are conducted
within the framework of the Integrated
Development Programme of the University of Warsaw (ZIP). The project has been
financed under the operational programme
Knowledge Education Development and
scheduled for 2018-2022. In 2019, 2 500
individuals benefited from the measures
proposed under the ZIP programme.
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(5) Naukowcy z UW uczestniczą
w międzynarodowych przedsięwzięciach
badawczych, m.in. realizowanych
w ramach Europejskich Wspólnot Wiedzy
i Innowacji Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii (European
Institute of Innovation and Technology –
Knowledge and Innovation Communities).
Uniwersytet jest członkiem: EIT Food –
wspólnoty w obszarze żywności oraz EIT
Climate – wspólnoty w obszarze zmian
klimatu. W 2019 roku uczelnia otrzymała
status partnera projektu w ramach EIT
Raw Materials – wspólnoty w obszarze
surowców.
(6) Uniwersytet Warszawski oraz
Warszawski Uniwersytet Medyczny od
lat rozwijają wspólne projekty w zakresie
badań oraz dydaktyki. W 2017 roku
uczelnie postanowiły zacieśnić współpracę.
Realizowany jest m.in. program zajęć
międzyuczelnianych oraz program
mikrograntów na prowadzenie wspólnych
badań finansowanych ze środków
zewnętrznych. W 2019 roku uczelnie
analizowały możliwość rozwoju współpracy
w ramach federacji oraz korzyści płynące
z wyboru takiego rozwiązania prawnego.
Przygotowano koncepcję przyszłej federacji
oraz projekt Statutu federacji.
W 2019 roku UW pozostawał liderem
w kraju wśród szkół wyższych i ośrodków
naukowych. Świadczą o tym m.in.
wyniki krajowych i międzynarodowych
rankingów i konkursów o granty badawcze.
W 2019 roku UW był uwzględniany
w międzynarodowych rankingach szkół
wyższych, w których klasyfikuje się
kilka procent najlepszych uczelni świata
(Academic Ranking of World Universities,
QS World University Rankings). Uczelnia
wypadła bardzo dobrze w Shanghai’s Global
Ranking of Academic Subjects (GRAS
2019). W zestawieniu znalazło się dziesięć
dyscyplin naukowych prowadzonych
na UW. Matematyka oraz fizyka zostały
ulokowane w swoich kategoriach na pozycji
51-75 na świecie.

(5) UW researchers participate in
international research projects, including
those carried out under the European
Knowledge and Innovation Communities
(European Institute of Innovation and
Technology). The university is a member
of: EIT Food – the food community, and EIT
Climate – the climate change community.
In 2019, the university was awarded the
status of project partner within EIT Raw
Materials – a raw materials community.
(6) For several years now, the University of
Warsaw and Medical University of Warsaw
have been jointly implementing projects
for research and education. In 2017, the
universities decided to strengthen their
cooperation even further. Among other
things, they have been implementing the
programme of inter-university elective
courses and a programme of micro-grants
for conducting joint research financed from
external funds. In 2019, the universities
examined the possibility of establishing
a federation-based relationship and the
benefits of choosing such a legal solution.
A concept for future federation and
a draft statute for such a federation were
developed.
In 2019, UW remained Poland’s leading
university and research centre. This is
borne out by the results of national and
international rankings and research grant
competitions. In 2019, UW was listed in the
international rankings of universities, which
rank a small percentage of the world’s best
universities (Academic Ranking of World
Universities, QS World University Rankings).
The university performed very well in
Shanghai’s Global Ranking of Academic
Subjects (GRAS 2019), which included
ten scientific disciplines taught at the
university. Mathematics and Physics were
ranked 51-75 worldwide in their categories,
respectively.
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Według raportu opublikowanego w 2019
roku przez Komisję Europejską dotyczącego
uczestnictwa w programie ramowym UE
w zakresie badań naukowych i innowacji
Horyzont 2020 (po rozstrzygnięciu 743
konkursów) UW zajmuje I miejsce wśród
beneficjentów w Polsce pod kątem liczby
uczestnictw (92) i koordynacji (16). Z kolei
według statystyk dotyczących konkursów
Narodowego Centrum Nauki w 2019 roku
Uniwersytet zajmuje I miejsce pod względem
liczby zdobytych grantów (276) oraz łącznej
kwoty dofinansowania (178 mln zł).
W 2019 roku UW wdrażał zmiany
wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, która weszła w życie
1 października 2018 roku. Senat UW
uchwalił nowy Statut uczelni, a także
m.in. nowe regulaminy studiów, pracy
i organizacyjny. Utworzono 4 szkoły
doktorskie. Powołano Radę Uczelni, rady
naukowe dyscyplin, rady dydaktyczne
i Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia.
Uniwersytet w 2019 roku zabierał głos
w krajowej debacie publicznej – zwracając
uwagę na znaczenie kryzysu klimatycznego
oraz popierając protest nauczycieli.
Promowanie postaw tolerancji i szacunku
wobec innych było tematem przewodnim
kampanii zorganizowanej pod hasłem
„Na Uniwersytecie wszyscy jesteśmy
równoważni”, w której podkreślano, że na
uczelni nie ma miejsca na dyskryminację ze
względu na płeć, wiek, religię, etniczność,
niepełnosprawność czy orientację
seksualną.
W 2019 roku do 6 wzrosła liczba
noblistów związanych z Uniwersytetem
Warszawskim. Laureatką Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury została Olga
Tokarczuk. Pisarka ukończyła w 1987 roku
Wydział Psychologii UW.

According to a European Commission
report published in 2019 on participation
in Horizon 2020 – The EU Framework
Programme for Research and Innovation
(with 743 competitions held), the
University of Warsaw is ranked first
among the beneficiaries in Poland in
terms of the number of participants (92)
and coordination (16). According to the
statistics on competitions of the National
Science Centre, in 2019 the university
was ranked first in terms of the number
of grants (276) and the total amount of
subsidies (PLN 178 million).

Akcja „UW gratuluje
Oldze Tokarczuk”,
10 grudnia 2019 roku.

During 2019, the University of Warsaw was
implementing changes under the new
Law on Higher Education and Science
that came into force on 1st October, 2019.
The Senate of the University of Warsaw
enacted the new Statute of the University,
as well as new regulations for studies,
work and organisation. The University of
Warsaw established four doctoral schools,
a University Council and Scientific Discipline
Councils, didactic councils and the
University Education Council.
In 2019, the University spoke out in
a national public debate, emphasizing the
gravity of the climate crisis and supporting
teachers’ protests. Promoting tolerance and
respect for others was the main objective
of the campaign organised under the motto
“We Are All Equal at the University”, which
stressed that there is no room for any kind
of discrimination, whether it is based on
gender, age, religion, ethnicity, disability or
sexual orientation.
In 2019, the number of Nobel Prize winners
associated with the University of Warsaw
increased to six. The Nobel Prize Laureate
in Literature was Olga Tokarczuk. In 1987,
the writer graduated from the Faculty of
Psychology of the University of Warsaw.
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PODSTAWOWE
DANE
O UCZELNI
W 2019 ROKU

W 2019 roku na uczelni studiowało 40 493
studentów oraz 2 451 doktorantów,
w tym 4 802 osoby z zagranicy. Dyplom
uzyskało 9 027 absolwentów. UW jest
miejscem pracy dla 7 498 osób, w tym
3 834 nauczycieli akademickich (529 na
stanowiskach profesorów).

W rekrutacji o przyjęcie na studia
I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
ubiegało się 31,7 tys. kandydatów, w tym
2 310 obcokrajowców. W wyniku rekrutacji
przyjęto 17 426 osób. W rekrutacji do szkół
doktorskich wzięło udział 697 osób, w tym
107 obcokrajowców. Przyjęto 322 osoby.

Uniwersytet prowadził kształcenie na
ponad 100 kierunkach i specjalnościach
studiów I i II stopnia oraz jednolitych
magisterskich w zakresie nauk
humanistycznych, społecznych, ścisłych
i przyrodniczych, w tym 27 programach
w języku angielskim oraz 22 programach
prowadzonych wspólnie z zagranicznymi
uczelniami. Kształcenie doktorantów
prowadzone było na 33 kierunkach
studiów doktoranckich oraz w 4 nowo
utworzonych szkołach doktorskich
(nauk humanistycznych, nauk
społecznych, nauk ścisłych
i przyrodniczych, międzydziedzinowej).

Naukowcy uczestniczyli w 53 projektach
finansowanych z Horyzontu 2020 (w tym
6 grantach European Research Council
oraz 20 Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii) oraz 1 408 projektach
finansowanych ze źródeł krajowych.

Uniwersytet współpracował z ponad 680
podmiotami zagranicznymi z ponad 100
krajów w ramach umów o bezpośredniej
współpracy akademickiej (w 2019 roku
zawarto lub wznowiono 50 porozumień).

In 2019, the university community included
40 493 students and 2 451 doctoral
candidates, including 4 802 international
students, and diplomas were awarded to
9 027 graduates. The University of Warsaw
employs 7 498 people, including 3 834
academic teachers (529 professors).

31 700 candidates, including 2 310 from
abroad, applied for admission to 1st, 2nd
and uniform Master’s degree studies. As
a result of the recruitment process, 17 426
candidates were admitted. 697 candidates,
including 107 from outside of Poland,
applied for admission to the doctoral
schools. 322 persons were admitted.

The university provided over 100
programmes of 1st, 2nd and long cycle
(uniform) Master’s studies in humanities,
social sciences, exact and natural
sciences, including 27 programmes taught
in English and 22 programmes conducted
jointly with international universities.
Doctoral education was conducted in
33 fields of doctoral studies and in four
newly-established doctoral schools
(of humanities, social sciences, exact and
natural sciences, and interdisciplinary).

The researchers participated in 53 projects
financed under Horizon 2020 (including
six grants from the European Research
Council and 20 from the European Institute
of Innovation and Technology) and 1 408
projects financed from national research
grants.

The university worked together with over
680 international entities from over 100
countries under direct bilateral cooperation
agreements (in 2019, 50 agreements were
concluded and/or renewed).
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W 2019 roku około 10 tys. studentów,
doktorantów i pracowników UW wyjechało
za granicę (na okres nie dłuższy niż jeden
rok akademicki). Osoby te brały udział
w programach wymiany akademickiej,
projektach naukowych, szkoleniach
i konferencjach. W tym samym czasie
na UW przyjechało około 6,5 tys.
obcokrajowców. Wśród nich było 1 890
zagranicznych studentów i doktorantów –
stypendystów programów wymiany
akademickiej (w tym 1 392 w ramach
programu Erasmus+, 498 w ramach
pozostałych programów).

W 2019 roku działały 23 spółki spin-off
założone w celu komercjalizacji
wyników badań naukowych UW, których
udziałowcem jest uniwersytet, poprzez
spółkę celową UWRC sp. z o.o. 4 z nich
zostały założone w 2019 roku.

Dane dotyczące finansów i majątku
Uniwersytetu potwierdzają stabilną
sytuację uczelni. Przychody w roku
2019 wzrosły o 182,9 mln zł (11,8%)
w porównaniu do roku poprzedniego
i wyniosły 1,729 mld zł. W tej kwocie
802,7 mln zł (46,4%) stanowiła subwencja
na utrzymanie i rozwój potencjału
dydaktycznego i badawczego; 320,4 mln zł
(18,5%) – dotacje z MNiSW (w tym
na utrzymanie specjalnych urządzeń
badawczych i projakościowa); 227,3 mln zł
(13%) – przychody z realizacji projektów
naukowych; 95,4 mln zł (5,5%) – opłaty za
usługi edukacyjne.

Połowę kosztów uczelni (52,7%) stanowiły
koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
W 2019 roku uczelnia poniosła nakłady na
inwestycje i remonty w wysokości
83,6 mln zł.

Na rezultaty finansowe kluczowy wpływ
miał wzrost subwencji, efektywne
wykorzystanie otrzymanych środków
przez jednostki organizacyjne, właściwe
zagospodarowanie zasobów uczelni oraz
wysokie zaangażowanie pracowników
w działalność naukową.

In 2019, around 10 000 students, doctoral
candidates and employees of the University of Warsaw went abroad (for a period not
exceeding one academic year). They took
part in academic exchange programmes,
scientific projects, training courses and
conferences. In the same period around
6 500 international students, doctoral candidates and employees came to the university. They included 1 890 international
students and doctoral candidates – scholarship holders of academic exchange programmes (including 1 392 with Erasmus+,
and 498 on other programmes).

BASIC DATA
ON THE
UNIVERSITY
IN 2019

In order to commercialise the university’s
research results, 23 spin-off companies
have been established, with the university
as the shareholder. Four of them were set
up in 2019 via a special purpose vehicle –
UWRC sp. z o.o.

Data on the university’s finances and
assets confirm the stable condition of the
university. In 2019, university revenues increased by PLN 182.9 million (11.8%) compared to the previous year and amounted
to PLN 1.729 billion. Of that amount, PLN
802.7 million (46.4%) accounted for subsidies for maintenance and development
of didactic and research potential; PLN
320.4 million (18.5%) – subsidies from the
Ministry of Science and Higher Education
(including maintenance of special research facilities and pro-quality subsidy);
PLN 227.3 million (13%) – revenues
from the implementation of scientific projects; PLN 95.4 million (5.5%) – fees for the
provision of educational services.
Half of the university expenses (52.7%)
accounted for the costs of salaries and
related expenses. In 2019, the university
allocated PLN 83.6 million to investments
and repairs.

Key factors that impacted the university’s
financial results included: an increase in
subsidies, effective use of funds allocated
to individual organizational units, proper
management of university resources, and
employees’ active involvement in scientific
activities.
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