UCHWAŁA NR 22
PARLAMENTU STUDENTÓW
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Z DNIA 2 MARCA 2004 R.
W SPRAWIE BEZPŁATNEGO OPROGRAMOWANIA

Na podstawie §32 pkt. 10 Regulaminu SS UW z dnia 12 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
uchwala się, co następuje:

§1
Parlament Studentów popiera stosowanie bezpłatnego
w szczególności wolnego oprogramowania i tzw. OpenSource.

oprogramowania

komputerowego,

§2
1. Powoływane przez Parlament organy Samorządu na szczeblu Uniwersytetu oraz wybierani przez
Parlament przedstawiciele Samorządu w innych organach prezentują w ramach pełnionej funkcji
stanowisko, o którym mowa w §1 oraz podejmują działania mające na celu upowszechnianie tego
stanowiska w Uniwersytecie i poza nim.
2. Zarząd Samorządu Studentów UW realizuje i wspiera projekty mające na celu promowanie wśród
społeczności akademickiej oprogramowania, o którym mowa w §1.

§3
Zarząd Samorządu Studentów UW nie dokonuje zakupu oprogramowania, jeśli jest dostępne
bezpłatne oprogramowanie dające podobne lub większe możliwości. Przepis dotyczy w szczególności:
1)
2)
3)
4)

systemów operacyjnych,
pakietów biurowych,
przeglądarek internetowych,
programów do obsługi poczty e-mail.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Regulaminu Samorządu Studentów uchwalonego
przez Parlament Studentów w dniu 12 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Uzasadnienie:
W dobie informatyzacji korzystanie z komputera jest nieodłącznym elementem życia większości ludzi.
Efektywne używanie komputera wymaga stosowania odpowiedniego oprogramowania.
Obecnie duża część społeczności akademickiej korzysta z nielegalnych kopii popularnego
płatnego oprogramowania. Przyczyny takiego stanu rzeczy są m.in. następujące:
•

brak świadomości istnienia odpowiedników w postaci darmowych programów,

•

bardzo wysoki koszt oprogramowania, które jest powszechnie używane na świecie,

•

przyzwyczajenie (często nabyte jeszcze w szkole podstawowej, utrwalane w kontaktach
z organami administracji państwowej i uniwersyteckiej) do używania takiego właśnie
oprogramowania,

•

brak świadomości popełniania przestępstwa.
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Stan taki dotyczy ogółu oprogramowania używanego na co dzień, od systemów operacyjnych
i oprogramowania biurowego, po specjalistyczne aplikacje.
Koszt zakupu kompletu podstawowych programów nierzadko przekracza koszt samego sprzętu
komputerowego, zwłaszcza używanego. Nie dziwi więc fakt, że statystyczny członek społeczności
akademickiej nie może sobie pozwolić na jego zakup (koszt najpopularniejszego systemu
operacyjnego jest wielokrotnie większy od najwyższych wypłacanych na Uniwersytecie stypendiów za
wyniki w nauce). Także dla organów Samorządu Studenckiego jest to bardzo poważny wydatek. Nic
nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja ta mogła się zmienić tak, aby tzw. statystyczny
student mógł pozwolić sobie na zakup oprogramowania komercyjnego.
Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi bezpłatnych, głównie tzw. wolne oprogramowanie
rozpowszechniane na zasadach licencji publicznych (np. GNU GPL czy BSD), co umożliwia legalne
kopiowane i ulepszanie

go przez użytkowników

na

całym

świecie. Funkcjonalność tego

oprogramowania często nie odbiega od funkcjonalności popularnych programów płatnych, a nawet
w wielu dziedzinach przewyższa je, m.in. w aspekcie możliwości stosowania pod wieloma systemami
operacyjnymi czy zgodności z innymi konkurencyjnymi produktami. Jest ono również bardzo
intensywnie rozwijane, a pomoc techniczna jest zapewniana przez internetową społeczność
użytkowników.
Naturalnym rozwiązaniem nasuwającym się po dokonaniu powyższej analizy jest promowanie
przez Samorząd Studentów programów bezpłatnych i wdrażanie tych programów w codziennej pracy
jego organów. Wiele narzędzi bezpłatnych jest wzorowanych na programach powszechnie
stosowanych, więc ich używanie nie będzie stanowić problemu dla większości nowych użytkowników.

Przewodniczący Prezydium PS UW

Andrzej Orłowski

Strona 2 z 2

