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Podczas posiedzenia Senatu, któ-
re odbyło się 25 stycznia 2021 r. 
przedstawiony został Raport Ko-
misji powołanej zarządzeniem 

Rektora nr 1/2021 do wyjaśnienia ewentu-
alnych nieprawidłowości w procesie orga-
nizowania i prowadzenia szczepień przez 
Centrum Medyczne WUM sp. z o.o. Ra-
port przedstawił przewodniczący Komi-
sji prof. Roman Smolarczyk. Rektor prof. 
Zbigniew Gaciong zwrócił się do spo-
łeczności akademickiej z oświadczeniem 
dotyczącym wydarzeń z przełomu roku, 
kiedy to uczelnia stała się obiektem ataku 
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Fragmenty prezentacji prorektorów WUM podczas 
posiedzenia Senatu 25 stycznia 2021 r.

medialnego związanego z realizacją akcji 
szczepień przez spółkę Centrum Medycz-
ne WUM.

Przewodniczący Rady Uczelni WUM 
prof. Aleksander Nawrat przedstawił 
Senatowi podsumowa-
nie działalności Rady 
w 2020 r.

Prorektorzy zapre-
zentowali senatorom 
sprawozdanie z pierw-
szych 100 dni pracy 
w ramach działań pod-
jętych w obszarach, 

za które odpowiadają. Prof. Agnieszka 
Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Piotr Prusz-
czyk, prof. Wojciech Lisik, prof. Marek 
Kuch i prof. Paweł Włodarski przedsta-
wili senatorom priorytetowe i kluczowe 
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SENAT

Podczas lutowego posiedzenia Se-
natu WUM JM prof. Zbigniew 
Gaciong wręczył listy gratula-
cyjne w związku z uzyskaniem 

tytułu naukowego profesora. Otrzymali 
je prof. Leszek Czupryniak i prof. Daniel 
Młocicki.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong uho-
norował dyplomami studentów i absol-
wentów WUM, laureatów nagród JM 
Rektora za przygotowanie lub współ-
udział w przygotowaniu wybitnych prac 
naukowych. Wśród wyróżnionych zaleź-
li się: lek. Klaudia Klicka (absolwentka 
WL) i Tomasz Grzywa (student WL) 
– nagroda zespołowa II stopnia za pra-
cę pt. „Lineage-dependent role of miR-
410-3p as oncomiR in gonadotroph and 
corticotroph pituitary adenomas or tu-
mor suppressor miR in somatotroph 
adenomas via MAPK, PTEN/AKT, and 
STAT3 signaling pathways”, lek. Pa-
weł Matryba (absolwent WL) – nagro-
da indywidualna I stopnia za cykl prac 
dotyczących optycznego oczyszczania 
narządów, Agata Gaweł (studentka WL) 

POSIEDZENIE  
SENATU WUM
22 LUTEGO 2021

Rektor prof. Zbigniew Gaciong składa gratulacje prof. Leszkowi Czupryniakowi w związku z uzyskaniem 
tytułu naukowego profesora

zagadnienia, którymi zajmowało się ko-
legium rektorskie od początku kadencji 
we wrześniu 2020 r.

Senatorowie głosowali nad kandyda-
turami na przewodniczących Rad Dyscy-
plin Naukowych zaproponowanymi przez 
Rady. Rektor na przewodniczących Rad 
Dyscyplin Naukowych na kadencję 2021-
2024 powołał kandydatów, którzy otrzy-
mali największe poparcie senatorów: prof. 
Hannę Szajewską z Rady Dyscypliny Nauk 
Medycznych, prof. Grzegorza Nałęcz-Ja-

weckiego z Rady Dyscyplin Nauk Farma-
ceutycznych, prof. Bolesława Samolińskie-
go z Rady Dyscyplin Nauk o Zdrowiu.

Dr hab. Adam Przybyłkowski, pełno-
mocnik rektora ds. nieruchomości i in-
westycji i dyrektor Centrum Symulacji 
Medycznych – dr Marcin Kaczor przed-
stawili Senatowi informacje związane 
z wyborem nowej siedziby Centrum.

Prorektor prof. Agnieszka Cudnoch-
-Jędrzejewska przedstawiła informację 
o planowanych podwyżkach wynagro-

dzeń dla pracowników WUM. Prorektor 
prof. Piotr Pruszczyk omówił stan przy-
gotowań do ewaluacji działalności na-
ukowej WUM 2021. Informację na temat 
prowadzenia zajęć dydaktycznych ze stu-
dentami w dobie pandemii Covid-19, 
jak co miesiąc, zaprezentował prorektor 
prof. Marek Kuch.

Senat uchwalił zmieniony Regulamin 
Szkoły Doktorskiej oraz zasady rekrutacji 
na rok akademicki 2021/2022. ■

Marta Ewa Wojtach

– nagroda indywidualna II stopnia za pra-
cę pt. „MIX2: a novel natural multi-com-
ponent modulator of multidrug-resistan-
ce and hallmarks of cancer cells”, Julia 
Haponiuk-Skwarlińska (studentka WL) 
– nagroda indywidualna II stopnia 

za pracę pt. „Fetal and neonatal percuta-
neous aortic balloon valvuloplasty in cri-
tical aortic stenosis followed by complex 
Ross–Rastan–Konno reconstruction”, 
mgr Justyna Holka (absolwentka WF) 
– nagroda indywidualna II stopnia za cykl 
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Rektor prof. Zbigniew Gaciong wręczył dziekanowi WL prof. Rafałowi Krenke gratulacje za uzyskanie 
dla kierunku lekarskiego Certyfikatu i Znaku Jakości „Studia z Przyszłością”

Lek. Paweł Matryba odbiera dyplom w związku z otrzymaniem nagrody indywidualnej I stopnia 
JM Rektora WUM

prac z immunologii, lek. Anna Micha-
łowska (absolwentka WL) – nagroda in-
dywidualna II stopnia za pracę pt. „Pre-
valence and Anatomic Characteristics 
of Single Coronary Artery Diagnosed 
by Computed Tomography Angiography” 
oraz lek. Jakub Żółkiewicz (absolwent 
WL) – za cykl prac z dermatologii.

Gratulacje od JM Rektora odebrał 
dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Ra-
fał Krenke, za uzyskanie dla kierunku 
lekarskiego Certyfikatu i Znaku Jakości 
„Studia z Przyszłością” w ramach VI edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Progra-
mu Akredytacyjnego Fundacji Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas lutowego posiedzenia Sena-
tu rektor prof. Zbigniew Gaciong przed-
stawił harmonogram przygotowania 
Strategii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego na lata 2020-2024. Pełno-
mocnikiem ds. strategii WUM jest Da-
riusz Solski.

Prorektor prof. Marek Kuch przed-
stawił informację na temat aktualnej 
sytuacji dotyczącej prowadzenia zajęć 
dydaktycznych ze studentami. Następnie 
zagadnienia związane z jakością kształ-
cenia zreferował pełnomocnik rekto-
ra ds. jakości kształcenia dr hab. Piotr 
Dziechciarz.

W czasie posiedzenia sprawozdania 
ze stu dni działalności poszczególnych 
wydziałów Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego przedstawili: prof. 
Rafał Krenke, dziekan Wydziału Lekar-
skiego; prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, 
dziekan Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego; dr hab. Mariusz Gujski, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr 
hab. Joanna Kolmas, dziekan Wydziału 
Farmaceutycznego i dr hab. prof. WUM 
Dariusz Białoszewski, dziekan Wydziału 
Medycznego.

Senatorowie zagłosowali nad zmia-
nami w Uchwale Rekrutacyjnej na rok 
akademicki 2021/2022, które zostały 
zreferowane przez prof. Krzysztofa Czaj-
kowskiego, przewodniczącego Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej. ■

Marta Ewa Wojtach, 
Marzena Murawska

SENAT

Prof. Daniel Młocicki odbiera list gratulacyjny za otrzymanie tytułu naukowego profesora




