Komentarz władz dziekańskich WLS do pisma zatytułowanego „Stanowisko Rady
Naukowej Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w/s
budowy drugiej części budynku przy ul. Dobrej 55”

W roku 2012 oddano do użytku nowy budynek UW przy ul. Dobrej 55. Realizacja tej
inwestycji była współfinansowana przez Unię Europejską (ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013). Całkowite koszty budowy wyniosły ponad 65
mln złotych, z czego ponad połowę pokryło dofinansowanie UE. Do budynku przeniesiono w
pierwszej kolejności jednostki mające swą siedzibę w budynku przy ul. Browarnej, ponieważ
zaplanowany drugi etap budowy kompleksu przy ul. Dobrej wymaga wcześniejszego
zburzenia starego budynku. Stąd w nowej siedzibie znalazła się część naszego wydziału –
Instytut Lingwistyki Stosowanej. Zakładano szybką realizację drugiej części inwestycji, o
czym świadczy m.in. fakt, że użytkownicy budynku nie mają możliwości korzystania z
parkingu podziemnego pod budynkiem, ponieważ wjazd do tego parkingu ma powstać od
strony ul. Browarnej po zburzeniu budynku Browarna 8/10. Niestety okazało się wkrótce, że
brak jest funduszy na drugą część budowy (której koszty szacowane są na 150 mln zł.) i że jej
realizacja musi się odwlec. Postawiło to w bardzo trudnej sytuacji nas – użytkowników
budynku przy ul. Szturmowej 4.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że budynek Szturmowa 4 jest w bardzo złym stanie i że
nie zapewnia on studentom godziwych warunków studiowania. W związku z tym z jednej
strony podejmujemy wszelkie możliwe działania, by przyspieszyć realizację drugiej części
budowy przy ul. Dobrej, a z drugiej strony robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
użytkownikom budynku przy ul. Szturmowej zapewnić bezpieczeństwo i – jeśli nie
przyzwoite – to przynajmniej znośne warunki. Władze dziekańskie regularnie spotykają się
z władzami rektorskimi i kanclerskimi UW – uzyskaliśmy wielokrotne zapewnienie, że
realizacja drugiej części inwestycji przy ul. Dobrej jest dla władz UW priorytetem.
Informujemy władze o stanie budynku Szturmowa 4. Budynek ten został oddany do użytku w
latach siedemdziesiątych. W ekspertyzie przeprowadzonej w roku 2004 jego stan określono
jako zły i kwalifikujący się do remontu kapitalnego. Od tego czasu w budynku nie były
przeprowadzane obowiązujące użytkowników przeglądy budowlane – ani roczne, ani
pięcioletnie. Obecne władze dziekańskie, zaniepokojone dotychczasowymi zaniedbaniami,
podjęły szereg równoległych działań, takich jak:
realizacja zaleceń przeciwpożarowych – instalacja klap oddymiających, doposażenie
hydrantów, przeprowadzenie próbnych ewakuacji budynku (po raz pierwszy w jego historii);
planowana jest instalacja drzwi przeciwpożarowych;
przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku i wdrażanie jego zaleceń – sprawdzenie
i przeprowadzenie częściowej wymiany lub naprawy instalacji elektrycznej, wodnej
i sanitarnej budynku; uporządkowanie pomieszczeń rozdzielni, w których składowano rzeczy

uznane za niepotrzebne, co stanowiło zagrożenie pożarowe; przeprowadzenie pomiaru
czystości powietrza pod kątem zanieczyszczenia włóknami azbestu (poprzednie pomiary
przeprowadzono w 2005 roku!); zmodernizowanie sieci telefonicznej; doprowadzenie
światłowodów;
uszczelnienie okien i ocieplenie ścian w salach najbardziej tego wymagających; uzupełnienie
ubytków w elewacji budynku;
sporządzenie planu napraw remontowych uznanych za konieczne i pilne; złożenie wniosku
(rok temu) o modernizację niesprawnej od lat windy;
regularne występowanie o fundusze na zakup nowoczesnego laboratorium (nasze wnioski w
tej sprawie spotykały się dotychczas z odmową); doprowadzenie do stanu używalności
starego (a wręcz przestarzałego) laboratorium na trzecim piętrze budynku z wykorzystaniem
sprzętu z budynku przy ul. Browarnej 8/10.
Zdajemy sobie sprawę, że są to wszystko działania doraźne, a jedynym racjonalnym
rozwiązaniem jest dokończenie budowy przy ul. Dobrej. Nie sądzimy jednak, aby miało sens
wiązanie tej sprawy z obchodami dwustulecia Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet
musi również dbać o swój wizerunek zewnętrzny, a dwustulecie to doskonała okazja, żeby
zaprezentować się jak najlepiej całej Warszawie i całej Polsce. Może to zresztą pomóc w
przyszłości naszej uczelni w zdobywaniu tak potrzebnych funduszy na inwestycje. Nawiasem
mówiąc, władze dziekańskie nigdy nie proponowały zbiórki pieniędzy na drugi etap budowy,
bo dobrze wiemy, że zebranie w ten sposób 150 mln zł. jest absolutnie niemożliwe.
Sensowne natomiast są działania podjęte przez studentów. Mogą one zwrócić uwagę
opinii publicznej na fatalne warunki studiowania na naszym wydziale, a tym samym pomóc w
zdobyciu dofinansowania. Wydaje nam się jednak, że działania te mogłyby być jeszcze
skuteczniejsze, gdyby zostały podjęte wspólnie z pracownikami wydziału – w tym z
władzami dziekańskimi. Jesteśmy gotowi do takiej współpracy.
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