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POSieDZeNie  
SeNATu WuM
29 marca 2021

Podczas marcowego posiedze-
nia Senatu JM prof. Zbigniew 
Gaciong wręczył listy gratula-
cyjne w związku z wygraniem 

konkursów na stanowiska dyrektorów 
szpitali klinicznych Pani Annie Łukasik 
– dyrektor uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego WuM oraz Pani ewie Pio-
trowskiej – dyrektor Szpitala Klinicznego 
im. Ks. Anny Mazowieckiej.

Rektor wręczył akt powołania na stano-
wisko Kierownika II Kliniki Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii dr. hab. Pawłowi 
Andruszkiewiczowi, a także przekazał 
podziękowania za pełnienie obowiąz-
ków kierownika tej jednostki dr. Piotrowi 
Nowakowskiemu.

Posiedzenie Senatu było okazją do po-
dziękowań prof. Jackowi Szaflikowi i prof. 
Małgorzacie Olszewskiej za pracę w roli 
prezesa Zarządu oraz członka Zarządu 
Fundacji Rozwoju WuM. Akt powołania 
na funkcję prezesa Zarządu Fundacji WuM 
odebrał prof. Piotr Radziszewski, na funk-
cje członków Zarządu Fundacji powołani 
zostali: dr hab. Laretta Grabowska-Derlatka 
i dr hab. Cezary Szmigielski. Rektor pogra-
tulował kierownikom projektów realizacji 
tych przedsięwzięć. Dyplomy z gratulacja-
mi za realizację projektów, drogą pocztową 
ze względu na sytuację epidemiologiczną, 
otrzymali: prof. Jakub Gołąb, prof. Piotr 
Małkowski, prof. Daniel Młocicki, prof. 
Marek Postuła, prof. Marek Radkowski, 
dr Mateusz Adamiak, dr Aleksander Kuś, 
dr Angelika Muchowicz, dr Piotr Nehring, 
dr Olga Tronina, mgr Martyna Krężołek.

Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejew-
ska, prorektor ds. personalnych i organi-
zacyjnych przedstawiła informacje zwią-
zane m.in. z podwyżkami wynagrodzeń. 
uczelnia pokryje z własnych dodatko-
wych środków koszty podwyżki: koszt 
wynikający ze wzrostu minimalnej płacy 
krajowej, koszt podwyżek dla pracowni-
ków przebywających aktualnie na długo-
trwałych urlopach, koszt podwyżek dla 
pracowników wynagradzanych z przycho-

Wręczenie listu gratulacyjnego pani Annie Łukasik, dyrektorowi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Wręczenie listu gratulacyjnego pani Ewie Piotrowskiej, dyrektorowi Szpitala Klinicznego 
im. Ks. Anny Mazowieckiej

dów własnych uczelni, wzrost funduszu 
nagród rektora, wzrost nagród jubileuszo-
wych i odpraw. Źródłem będą oszczędno-
ści z restrukturyzacji zatrudnienia.

Subwencja przeznaczona jest na pod-
wyżki dla pracowników wynagradzanych 
z subwencji, ale uczelnia przeznaczy rów-
nież środki własne na podwyżki dla pra-
cowników wynagradzanych z przychodów 
własnych uczelni. Podwyżki otrzymają 
pracownicy, którzy pracują w uczelni po-
wyżej 1 roku. W grupie nauczycieli aka-

demickich otrzyma je 85% pracowników 
osiągających najlepsze wyniki dydak-
tyczne i publikacyjne „punkty za slot”.  
Podwyżka zostanie przyznana z wyrów-
naniem od 1 października 2020 r.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong podkre-
ślił zaangażowanie związków zawodowych 
w ustalanie warunków podwyżek i podzię-
kował za wkład w prace nad tym projektem.

Prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. na-
uki i transferu technologii przedstawił in-
formacje na temat ewaluacji, na której będą 



3–5/2021   MEDYCYNA • DYDAKTYKA • WYCHOWANIE 33

SeNat

upływały najbliższe miesiące. Prorektor 
zaprezentował m.in. kryteria ewaluacyjne: 
poziom naukowy prowadzonej działalno-
ści, efekty finansowe badań naukowych lub 
prac rozwojowych oraz wpływ działalności 
naukowej na funkcjonowanie społeczeństw 
i gospodarki. Prof. Piotr Pruszczyk przed-
stawił również ubiegłoroczne zestawienie 
publikacji w różnych dyscyplinach i wska-
zał na istotny wzrost dobrze punktowanych 
publikacji. Wskazał również na ryzyka do-
tyczące zagrożenia niektórych projektów 
dydaktycznych i naukowych.

Prof. Marek Kuch, prorektor ds. stu-
denckich i kształcenia przedstawił infor-
macje z ostatniego miesiąca na temat or-
ganizacji kształcenia i spraw studenckich. 
W związku z bardzo dużą liczbą zachoro-
wań i hospitalizacji z powodu COVID-19 
sytuacja epidemiologiczna w jednostkach, 
w których prowadzona jest dydaktyka dla 
studentów Warszawskiego uniwersyte-
tu Medycznego jest stale monitorowana. 
Na chwilę obecną, w ślad za rozporządze-
niem ministra edukacji i nauki, zmieniają-
cym rozporządzenie w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wyko-
nywania zawodu lekarza, lekarza denty-
sty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 
i ratownika medycznego z dnia 18 marca 
2021 r. (Dz.u. 2021 r. poz. 519), które we-
szło w życie z dniem 23 marca 2021 r.: za-
jęcia kształtujące umiejętności praktycz-
ne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki 
zawodowe odbywają się nadal stacjonar-
nie, zgodnie z zaplanowanym przez jed-
nostki harmonogramem, przy zachowaniu 
niezbędnych procedur przeciwepidemicz-
nych. W uzasadnionych przypadkach, 
związanych z pogorszeniem się sytuacji 
epidemiologicznej, w pojedynczych jed-
nostkach dydaktycznych tryb prowadze-
nia zajęć praktycznych może zostać zmie-
niony na wniosek kierownika jednostki za 
zgodą dziekana Wydziału. Wszystkie inne 
zajęcia dydaktyczne niż opisane powyżej, 
zaleca się, aby prowadzone były z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Zawieszona zostaje działalność 
Czytelni, Wypożyczalni z obsługą oraz 
Punktu sprzedaży skryptów w Centrum 
Biblioteczno-Informacyjnym.

Prorektor Marek Kuch przedstawił 
informacje z monitorowania zachorowań 
wg codziennego raportu z Biura Organi-

Dr hab. Paweł Andruszkiewicz otrzymuje akt powołania na stanowisko Kierownika II Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii

Prof. Piotr Radziszewski otrzymuje akt powołania na funkcję prezesa Zarządu Fundacji WUM

zacji Pracy i Rekrutacji WuM oraz dane 
dotyczące szczepień, na podstawie rapor-
tu otrzymanego z Komisji ds. szczepień 
WuM. Dane dotyczyły pracowników, stu-
dentów i doktorantów. Na koniec swojego 
wystąpienia poinformował o sukcesie 
absolwentów Warszawskiego uniwersy-
tetu Medycznego, którzy ukończyli studia 
w ciągu ostatnich dwóch lat: uzyskali oni 
najwyższą średnią punktów podczas Le-
karskiego egzaminu Końcowego (172,23) 
i Lekarsko-Dentystycznego egzaminu 
Końcowego (163,31) wśród wszystkich 
uczelni medycznych w wiosennej sesji eg-
zaminacyjnej 2021 r.

Prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. kli-
nicznych i inwestycji przedstawił sytuację 
szpitali klinicznych. Decyzją Wojewody 
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła 
WuM został zobligowany do stworzenia 

dodatkowych łóżek covidowych – pra-
wie 400. W lokalizacji Banacha 240 
i 30 intensywnej terapii, w lokalizacji 
Lindleya 148 i 28 intensywnej terapii. 
Obecnie posiadamy 80 łóżek covido-
wych w lokalizacji Lindleya i ponad 100 
w lokalizacji Banacha. Prorektor zwrócił 
uwagę m.in. na ograniczenia w instalacji 
tlenowej na Lindleya. Prof. Wojciech Li-
sik poinformował, że został rozstrzygnięty 
przetarg na operatora parkingu w kampu-
sie Banacha i została podpisana umowa. 
W ciągu 30 dni zostanie wprowadzony sys-
tem parkowania. Prorektor mówił również, 
że WuM jest w trakcie procedowania koń-
cowej opinii na temat ustanowienia hipo-
teki w zw. z pozyskaniem kredytu z BGK.

Prof. Paweł Włodarski, prorektor 
ds. umiędzynarodowienia, promocji i roz-
woju przedstawił propozycje dyplomu 
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POSieDZeNie  
SeNATu WuM
26 kwietnia 2021

Podczas kwietniowego posiedze-
nia Senatu JM Rektor prof. Zbi-
gniew Gaciong wręczył listy gra-
tulacyjne związane z nadaniem 

tytułu naukowego profesora prof. Seba-
stianowi Granicy oraz prof. Piotrowi Jani-
kowi. List gratulacyjny został przekazany 
również Panu prof. Piotrowi Szopińskie-
mu, który nie mógł uczestniczyć w tym 
posiedzeniu Senatu.

Pełnomocnik Rektora ds. Strategii 
WuM mgr Dariusz Solski przedstawił se-
natorom informację na temat prac nad stra-
tegią rozwoju uczelni w latach 2020-2024, 
w tym nowe cele strategiczne dla WuM 
w podziale na kategorie: 
1. Kształcenie i sprawy studenckie 

– nauczanie na najwyższym pozio-
mie dzięki efektywnej dydaktyce, 
nowoczesnym formom kształcenia 
i infrastrukturze. 

2. umiędzynarodowienie, promocja i roz- 
wój – najlepsi kandydaci, studenci 
i absolwenci dzięki doskonałej re-
putacji WuM, skutecznej promocji 
i komunikacji. 

3. Działalność kliniczna i inwestycyjna:
 – silna pozycja akademickiej bazy lecz-
niczej, gwarantująca efektywną współ-
pracę w zakresie dydaktyki i nauki;

 – spółki zależne i inwestycje pracujące 
na rzecz powiększania przewagi kon-
kurencyjnej WuM. 

4. Sprawy personalne i organizacyjne 
– nowoczesne i profesjonalne zarzą-
dzanie uczelnią. 

Rektor składa gratulacje prof. Sebastianowi Granicy

Wręczenie listu gratulacyjnego prof. Piotrowi Janikowi

przygotowywanego wspólnie z uniwer-
sytetem w Montpellier. Dyplom potwier-
dza stopień naukowy doktora nadany 
we współpracy międzynarodowej przez 
uniwersytet w Montpellier oraz War-
szawski uniwersytet Medyczny. Doku-
ment zawiera treści, które nie odbiegają 
od standardu. Jeżeli wzór zostanie zaak-
ceptowany przez Senat, będzie przedsta-

wiony stronie francuskiej, która wstępnie 
pozytywnie go zaopiniowała. 

Prof. Rafał Krenke zwrócił uwagę, 
że borykamy się z ogromnym niedoborem 
kadry, np. pielęgniarskiej, i należy rozwa-
żyć, czy nie zadbać o wykładnię Senatu, 
która umożliwiłaby elastyczne odbywanie 
zajęć, zarówno praktycznych, jak i prze-
sunięcie części zajęć, które nie będą mo-

gły się odbyć w formie kontaktowej – żeby 
mogły się odbyć w formie online. 

Rektor prof. Zbigniew Gaciong poin-
formował o piśmie Ministerstwa Zdrowia 
z prośbą o pilne utworzenie list chętnych stu-
dentów V i VI roku z podziałem na kierunki 
studiów, których wojewoda mógłby skiero-
wać do pracy przy zwalczaniu epidemii. ■

Marta Ewa Wojtach, Marzena Murawska 
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5. Nauka i transfer technologii – wspar-
cie i rozwój innowacyjnych badań oraz 
osiągnięcie statusu uczelni badawczej. 

6. Pion Kanclerza – efektywny i elastycz-
ny model zarządzania z pryncypialnie 
nadzorowaną dyscypliną budżetowo-
-kosztową jako fundament gwarantują-
cy należyte wsparcie utrzymania i roz-
woju obszarów merytorycznych WuM.

Następnie głos zabrali prorektorzy, 
którzy przedstawili cele operacyjne ma-
jące przyczynić się do realizacji celów 
strategicznych. 

Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, 
prorektor ds. personalnych i organizacyj-
nych przedstawiła informacje na temat 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
Poinformowała, że zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych uczelnia została 
zobligowana do wprowadzenia Pracowni-
czych Planów Kapitałowych od 1 stycznia 
2021 r. ustawa nakłada obowiązek nali-
czania składek najpóźniej od 10 kwietnia 
2021 r. WuM wywiązał się z ustawowego 
obowiązku i rozlicza składki od 1 kwiet-
nia 2021 r., zatem Warszawski uniwer-
sytet Medyczny w ustawowym terminie 
zrealizował wszystkie obowiązki praco-
dawcy w zakresie Pracowniczych Planów 
Kapitałowych.

Senat wyraził opinię w sprawie wnio-
sków o przyznanie nagród Prezesa Rady 
Ministrów za działalność naukową 
w 2020 r. 

Prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. na-
uki i transferu technologii poinformował, 
że każdego roku uczelnia może zgłosić 
kandydatów do nagrody Prezesa Rady 
Ministrów. WuM mógł zgłosić do nagro-
dy kandydatów w kategoriach: doktoraty 
i habilitacje, w każdej z trzech dyscyplin, 
czyli łącznie 6 osób, oraz jedną osobę 
w kategorii: osiągnięcia w zakresie dzia-
łalności naukowej, w tym twórczości ar-
tystycznej lub działalności wdrożeniowej. 
Łącznie WuM może przekazać 7 kandy-
datur, pozytywnie zaopiniowanych przez 
uczelnianą Radę ds. Nauki. Senatorowie 
pozytywnie zaopiniowali następujące 
kandydatury:

 – Pani dr Barbary Gierlikowskiej za wy-
różniającą się rozprawę doktorską 
w 2020 r. pt. „Wybrane związki z ro-
ślin należących o rodziny Asteracea: 
ocena aktywności biologicznej i me-

chanizmów działania” w dyscyplinie 
nauk farmaceutycznych. 

 – Pana dr. Bartłomieja Zalewskiego za 
wyróżniającą się rozprawę doktorską 
w 2020 r. pt. „Interwencje żywienio-
we w zapobieganiu i leczeniu oty-
łości u dzieci” w dyscyplinie nauk 
medycznych. 

 – Pani dr Marii Sikorskiej za wyróżnia-
jącą się rozprawę doktorską w 2020 r. 
pt. „Wpływ β-escyny na regenerację 
mięśni szkieletowych” w dyscyplinie 
nauk o zdrowiu. 

 – Pana dr. hab. Mariusza Tomaniaka 
za wyróżniające się osiągnięcia będą-
ce podstawą nadania stopnia doktora 
habilitowanego w 2020 r. Cykl publi-
kacji: „Nowe strategie farmakoterapii 
przeciwpłytkowej po zabiegach prze-
zskórnych interwencji wieńcowych 
w populacji chorych o wysokim 
ryzyku powikłań niedokrwiennych 
i krwotocznych” w dyscyplinie nauk 
medycznych. 

 – Pani dr hab. Aleksandrze Wesołow-
skiej za wyróżniające się osiągnięcia 
będące podstawą nadania stopnia dok-
tora habilitowanego w 2020 r. Cykl 
publikacji: „Gospodarka jakościowa 
i ilościowa mlekiem kobiecym na od-
dziale intensywnej terapii noworodka 
z uwzględnieniem pokarmu z banku 
mleka” w dyscyplinie nauk o zdrowiu. 

 – Panu prof. dr. hab. Marcinowi Sob-
czakowi nagrody Prezesa Rady Mi-
nistrów za osiągnięcia w działalności 
wdrożeniowej w 2020 r., tj.: 
a) prowadzenie badań naukowych, 

w wyniku których została zdobyta 
nowa wiedza w dziedzinie nauki;

b) prowadzenie prac rozwojowych 
o charakterze aplikacyjnym;

c) kierowanie zespołami badawczymi 
realizującymi projekty finansowa-
ne w drodze konkursów krajowych;

d) autorstwo i współautorstwo wyso-
kiej jakości publikacji naukowych 
dotyczących biomateriałów;

e) praktyczne wykorzystanie wyni-
ków działalności naukowej w dzia-
łalności przemysłowej. 

Senatorowie zatwierdzili program 
kształcenia Szkoły Doktorskiej WuM. 

Prorektor prof. Piotr Pruszczyk przed-
stawił podsumowanie działalności na-

ukowej. Zaprezentował zmianę liczebno-
ści prac wysokopunktowych, tj. powyżej 
100 punktów. w roku 2019 w WuM było 
560 takich publikacji, zaś w roku 2020 
– 790. Liczba prac wysokopunktowa-
nych wzrosła o 41%. Prorektor wyraził 
nadzieję, że być może uda się uzyskać ka-
tegorię A we wszystkich dyscyplinach na-
ukowych. Poinformował również o efek-
tach działania funduszu publikacyjnego: 
od stycznia 2021 r. udzielono wsparcia dla 
130 publikacji. Poruszył również kwestię 
nowych zasad wsparcia publikacji. 

Senat poparł zmiany w regulaminie 
studiów Warszawskiego uniwersytetu 
Medycznego, zatwierdził wzory dyplo-
mów ukończenia studiów Warszawskiego 
uniwersytetu Medycznego, zapoznał się 
z aktualną informacją na temat prowadze-
nia zajęć dydaktycznych ze studentami. 

Prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. kli-
nicznych i inwestycji przedstawił senato-
rom informacje na temat uCK WuM oraz 
spółek zależnych WuM. Omówił m.in. 
kwestie dotyczące sprzedaży nieruchomo-
ści przy ul. Miodowej 18, audytu mające-
go na celu ocenę prawidłowości zgłasza-
nia i usuwania wad oraz usterek w DSK 
uCK WuM, sprawę ustanowienia hipo-
teki dla zabezpieczenia kredytu z banku 
BGK dla uCK WuM, zmiany składu 
Rady Nadzorczej spółki Centrum Me-
dyczne WuM oraz spółki uniwersyteckie 
Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
WuM. Dyrektor uCK WuM mgr Anna 
Łukasik przedstawiła sytuację finansową 
uCK WuM. 

Senat zatwierdził: programy studiów 
dla wszystkich toków studiów kierun-
ku lekarsko-dentystycznego w języku 
polskim na rok akademicki 2021/2022, 
programy studiów dla wszystkich toków 
studiów kierunku lekarsko-dentystycz-
nego w języku angielskim na rok akade-
micki 2021/2022, programy studiów dla 
wszystkich toków studiów kierunku hi-
giena stomatologiczna na rok akademicki 
2021/2022, programy studiów dla wszyst-
kich toków studiów kierunku techniki den-
tystyczne na rok akademicki 2021/2022, 
programy studiów na kierunku techniki 
dentystyczne – tok studiów 2021/2022 
– dla rozpoczynających studia w Wydzia-
le Lekarsko-Stomatologicznym. ■

Marta Ewa Wojtach




