Protokół posiedzenia
Komisji Senackiej ds. Socjalnych
dnia 25 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Komisji Senackiej powitała obecnych, a następnie
przedstawiła
proponowany porządek obrad, tj.:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia.
3. Przedstawienie zakresu działań Komisji i podziału ZFŚS – kontynuacja tematu podjętego
na poprzednim posiedzeniu
4. Informacje BSSoc. nt. wykorzystania ZFŚS w 2016 r.
5. Sprawy bieżące.
Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia.
Po głosowaniu protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty większością głosów, przy
jednym głosie wstrzymującym.
Ad. 3. Przedstawienie zakresu działań Komisji i podziału ZFŚS – kontynuacja tematu podjętego na
poprzednim posiedzeniu.
Rektor przedstawił nowo powołane składy komisji współpracujących z Biurem Spraw Socjalnych:
1. Komisja ds. zakwaterowań w Domu Pracownika Naukowego
Przewodniczący – dr Andrzej Domonik (Wydział Geologii),
Zastępca Przewodniczącego - dr Maksymilian Zienkiewicz (Wydział Biologii).
Członkowie: 1) dr Agnieszka Krogul-Sobczak (Wydział Chemii),
2) dr Jacek Micał (Wydział MIM),
3) dr Piotr Fita (Wydział Fizyki),
4) dr Bartłomiej Zdaniuk (RZ ZNP),
5) Anna Ratajska (KZ NSZZ „Solidarność”),
6) dr Julita Nowakowska (przewodnicząca Rady Mieszkańców DPN),
7) mgr Paweł Wawrzyniak (Rada Mieszkańców DPN).
2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa:
Przewodniczący - prof. dr hab. Stanisław Betley (Wydział MIM),
Członkowie: 1) dr Anna Ajduk (Wydział Biologii),
2) dr Adam Gendźwiłł (Wydział Geograf i Studiów Regionalnych),
3) Anna Ratajska (KZ NSZZ „Solidarność”),
4) Małgorzata Polak (RZ ZNP).
3. Komisja Zapomogowa:
Przewodnicząca - mgr Joanna Papis (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych),
Członkowie: 1) Bogumiła Błaszczak zamiennie z Zofią Rylską - przedstawiciele RZ ZNP,
2) Anna Ratajska zamiennie z Zuzanną Sulumuna - przedstawiciele KZ
„Solidarność”,
3) dr Jarosław Górski zamiennie z dr Robertem Budzyńskim - przedstawiciele
Komisji Senackiej ds. Socjalnych,
4) Alicja Pruszanowska-Gmochowska - przedstawicielka sekcji emerytów
i rencistów UW.
Zaproszona na posiedzenie nowo mianowana Przewodnicząca Komisji Zapomogowej w kilku
zdaniach zapoznała zebranych ze swoim dotychczasowym doświadczeniem w pracy zawodowej
i społecznej na rzecz społeczności naszej uczelni. Rektor podkreślił, że zdobyte przez p. Joannę
Papis doświadczenie w pracach „kasy koleżeńskiej” działającej przy NSZZ ”Solidarność” będzie
przydatne w prowadzeniu Komisji Zapomogowej.

Rektor wraz z Przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Socjalnych wyrazili swoje uznanie dla
p. Doroty Kopcińskiej za Jej wieloletni wkład pracy i wyjątkowe zaangażowanie w dobre
funkcjonowanie Komisji Zapomogowej..
Następnie Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Socjalnych zwróciła się do zebranych
o przygotowanie i zgłoszenie na najbliższe posiedzenie propozycji kierunków działań Komisji
w bieżącej kadencji.
Przewodnicząca jako jeden z pierwszych tematów do podjęcia przez obecną Komisję
zgłosiła konieczność kontynuowania, podjętego w poprzedniej kadencji, tematu dotyczącego
działalności CenterMed.
Rektor wyraził opinię, że Komisja na początek powinna wypracować stanowisko dotyczące
organizacji przez CenterMed badań okresowych, za które Uczelnia jako pracodawca płaci.
Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby uczestnicy posiedzenia zdobyli w swoich jednostkach
wiedzę jak pracownicy oceniają opiekę medyczną sprawowaną przez CenterMed oraz jakimi
innymi sprawami winna zajmować się Komisja w bieżącej kadencji
W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja podejmie działania związane ze sprawdzeniem
czy CenterMed należycie wywiązuje się z umowy. Następnie zbada czy zakres umowy jest
wystarczający, a następnie zaproponuje kierunki ewentualnych zmian.
W celu uzyskania pełnej informacji związanej z funkcjonowaniem na naszej Uczelni CenterMed
stwierdzono, że na posiedzenie Komisji poświęcone tej tematyce, zostanie zaproszony Kanclerz
Artur Chełstowski, któremu podlegają tematy związane z obowiązkowymi badaniami z medycyny
pracy i dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez pracowników indywidualnie w LuxMed.
Następnie głos zabrała prof. Barbara Liberda, która zaproponowała by Komisja powróciła
do działań sygnalizowanych w poprzedniej kadencji, zmierzających do weryfikacji progów
dochodów uprawniających do przyznania świadczeń z ZFŚS w określonej wysokości. W celu
rzetelnego określenia progów dochodów zaproponowała przeprowadzenie badania dotyczącego
dochodów pracowników UW.
Ad. 4. Informacje BSSoc. nt. wykorzystania ZFŚS w 2016 r.
Rektor poinformował zebranych, że wyraził zgodę na uruchomienie prowizorium
budżetowego ZFŚS do 30 czerwca br. w wysokości 50% wykorzystania za 2016 r., które jest
niezbędne do czasu powstania i zatwierdzenia planu podziału środków ZFŚS.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika BSSoc. o zreferowanie tego punktu obrad.
Kierownik BSSoc., powołując się na aktualnie obowiązujące przepisy, omówiła sposób naliczania
odpisu. Poinformowała, że plan wydatków ZFŚS na 2017 r. zostanie przygotowany przez BSSoc.
gdy Kwestura przekaże informację o wysokości odpisu i faktycznego stanu środków na koncie
ZFŚS, (prawdopodobnie będzie to w marcu br.)
Następnie, w oparciu o dane przedstawione w przekazanych tabelach, zapoznała z wstępnymi
analizami dotyczącymi wykorzystania środków z ZFŚS w 2016 r.
Ad. 5. Sprawy bieżące.
1) P. Joanna Papis zgłosiła przekazany jej przez Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”
temat do rozpatrzenia przez Komisję dotyczący powstania Domu Spokojnej Starości dla
pracowników UW.
2) Przewodnicząca zgłosiła prośbę do BSSoc., popartą przez wszystkich obecnych, o
przeniesienie następnych posiedzeń Komisji do pomieszczeń Sekcji Emerytów i Rencistów
UW na Małym Dziedzińcu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała: Anna Lachowska

