
Pytania do kandydata na Rektora –  prof. dr hab. Andrzeja KLIMKA 

 

Pytanie od dra Stanisława Matusika 

Czy uważa Pan Profesor, że do jednego z ważniejszych kierunków rozwoju  materialnego 

Akademii Wychowania Fizycznego nie powinien należeć rozwój informatycznych narzędzi 

prowadzenia procesu edukacyjnego?  

Mam tu na myśli nie tylko rozwój infrastruktury informatycznej, ale odnowienie i 

unowocześnienie sprzętu komputerowego (gdzie to konieczne), ale także wyposażenie 

Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w wydajne notebooki i tablety wraz 

ze stosownym oprogramowaniem. 

To dzisiaj inwestycje stosunkowo tanie w realizacji, a jak się okazuje, wręcz niezbędne nie 

tylko do komunikacji ze Studentami w procesie dydaktycznym, ale i pomiędzy 

Pracownikami (np. telekonferencje, czy zebrania prowadzone poprzez Internet). 

Sądzę, że dobrze przemyślany tego typu projekt stanowiłby ważny element edukacji, jak 

też w czasach nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, przez swoją względną taniość 

inwestycji, mógłby zostać z wielkim pożytkiem dla Akademii, Studentów i Pracowników 

skutecznie zrealizowany. 
 

Szanowny Panie Doktorze, 

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na niezwykle ważny, szczególnie w obecnej sytuacji 

światowego kryzysu epidemicznego, ale również w całym nowoczesnym systemie 

edukacyjnym, problem kształcenia na odległość i związaną z nim konieczność wyposażenia 

nauczycieli akademickich w stosowny sprzęt komputerowy, który stanowić ma podstawowe 

informatyczne narzędzie prowadzenia procesu dydaktycznego. Przeprowadziłem już 

konsultacje w tej sprawie związane z wartością zaproponowanej przez Pana Doktora 

inwestycji. Zakupienie tabletów nie jest właściwym rozwiązaniem ze względu na możliwe 

trudności z kompatybilnością oprogramowania i ograniczonymi możliwościami 

komunikacyjnymi. Należałoby zatem zaopatrzyć nauczycieli akademickich w laptopy, których 

jednostkowa cena zakupu zbliżona jest do 1500 zł brutto. Biorąc pod uwagę liczbę 

pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne, wynoszącą ok. 270 nauczycieli 

akademickich, to całkowita kwota wyposażenia w mobilny sprzęt komputerowy 

przekroczyłaby 400 tys. zł. Oczywiście można założyć, że część pracowników posiada już 

stosowny sprzęt oraz że sprzęt ten, w niektórych przypadkach, będzie musiał być 

zróżnicowany. Z jednej strony wydaje się, że kwota zbliżona do 400 tys. zł możliwa jest do 

wygospodarowania, z drugiej jednak jest ona na tyle duża, że bez znajomości aktualnego 

stanu finansów Uczelni, nie mogę z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że tej wielkości 

inwestycja jest w obecnej chwili możliwa do zrealizowania. Obiecuję, że po ewentualnym 

objęciu stanowiska rektora i zorientowaniu się w sytuacji finansowej Uczelni, podejmę 

rozmowy dotyczące Pańskiej propozycji, jednak na dzień dzisiejszy, nie posiadając tej wiedzy, 

nie mogę zagwarantować stuprocentowej finalizacji tego przedsięwzięcia. Można będzie 

również podjąć starania o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych lub o podpisanie 

korzystnej umowy leasingowej. Jest to problem na tyle ważny, że pochylenie się nad nim jest 

krokiem jak najbardziej pożądanym i niezbędnym w dobie rozwijania nowoczesnych form 

komunikacji ze studentami.  



Pytania od mgra Witolda Zycha 

 

1. Co w aktualnej sytuacji – kryzys powodowany koronawirusem oraz jego 
długofalowe skutki – należy czynić by utrzymać płynność finansową AWF? 

Szanowny Panie Magistrze, 

Poruszony przez Pana problem, w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, jest zapewne 
przedmiotem szczegółowych analiz finansowych we wszystkich uczelniach akademickich. 
Wydaje się, że należy bardzo dokładnie przyjrzeć się wpływowi poszczególnych składników 
algorytmu, na podstawie którego wyliczana jest subwencja, na wielkość przyznawanych 
Uczelni środków finansowych. Należy zatem zadbać głównie o poprawę tych składników 
algorytmu podziału subwencji, które stanowią pewne środki, a do których zaliczyć należy 
składniki: studencki, kadrowy, badawczy, doktorancki i umiędzynarodowienia. Jednak celem 
strategicznym, w związku ze zbliżającą się parametryzacją, jest osiągnięcie kategorii 
naukowej co najmniej B+, co, oprócz aspektu prestiżowego uczelni akademickiej, gwarantuje 
przyznanie znaczących funduszy na badania naukowe. Niezbędne są również działania w 
kierunku pozyskiwania środków finansowych od instytucji zewnętrznych (firm prywatnych, 
instytucji państwowych itd.), jednak w dobie zbliżającego się zapewne kryzysu finansowego, 
tego typu kroki mogą nie przynieść spodziewanego efektu.  

 

2. Zbliża się okres, w którym skłonność do inwestowania sektora prywatnego będzie 
oscylowała w granicach 0, inwestycje publiczne będą wysoce reglamentowane. Czy 
w tej sytuacji, w okresie najbliższej kadencji, ma sens mówienie o inwestycjach 
rzeczowych na skalę proponowaną przez dr hab. Tomasza Pałkę? 

Szanowny Panie Magistrze, 

Na temat obietnic wyborczych dra hab. Tomasza Pałki wypowiedziałem się już szczegółowo 

w sporządzonej opinii, którą w dniu 24 marca b.r. wysłałem do wszystkich pracowników 

Uczelni. Mam nadzieję, że wspomniana opinia dotarła również do Pana. Zgadzam się, że 

pozyskiwanie znaczących środków finansowych, zarówno od sektora prywatnego, jak 

również instytucji państwowych, będzie zadaniem niezwykle trudnym. Dlatego też jeszcze raz 

podkreślam, że planowanie nierealnych z założenia, wielomilionowych inwestycji, jest 

oszukiwaniem nie tylko samego siebie, ale również środowiska akademickiego naszej Uczelni. 

Jeśli źródła finansowania tego typu przedsięwzięć nie dają żadnej pewności ich skutecznej 

finalizacji, a planowane ich funkcjonowanie, oparte jest na niemożliwych do osiągnięcia 

wskaźnikach osobowych, sprzętowych, lokalowych i finansowych, to inwestycje te pozostawić 

należy w sferze marzeń, a ich ewentualną realizację odłożyć do czasu pozyskania całkowitych 

środków niezbędnych do sfinalizowania konkretnej inwestycji. W tym miejscu chciałbym Pana 

zachęcić do zapoznania się z treścią mojej opinii dotyczącej futurystycznej wizji dra hab. 

Tomasza Pałki, która w pełni odzwierciedla moją ocenę niemożliwych do realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych.  


