Protokół z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Naukowych Uniwersytetu
Warszawskiego
(8 listopada 2016 roku)
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Senackiej ds. Naukowych odbyło się w Sali
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Na posiedzenie zostali zaproszeni Prof. dr hab.
Andrzej Tarlecki (Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej) oraz dr hab. Maciej
Duszczyk (Prorektor ds. naukowych).
Posiedzenie zostało otwarte przez Prof. dr hab. Pawła Kuleszę, Przewodniczącego
Komisji, który przywitał członków oraz zaproszonych gości. Pogratulował wyboru na
członków Komisji oraz zaproponował przyjęcie porządku obrad. Został on przyjęty
jednogłośnie. Następnie przekazał głos Prof. Andrzejowi Tarleckiemu.
Prof. Andrzej Tarlecki przedstawił założenia projektu Zarządzenia Rektora UW w
sprawie kosztów pośrednich naliczanych w projektach badawczych. Po prezentacji
odbyła się dyskusja. Dotyczyła ona głównie kwestii zarządzania kosztami pośrednimi
przez kierowników projektów i władze wydziałów lub też kierowników jednostek
podstawowych. Członek Komisji Dr hab. Roman Dolata, prof. UW nie zgodził się z
zaproponowanym podejściem, zgodnie z którym co do zasady koszty pośrednie
naliczane w projektach naukowych powinny pozostawać w gestii władz jednostek. W
jego opinii może to zniechęcać do składania projektów oraz powodować konflikty
pomiędzy kierownikami projektów oraz władzami. W dyskusji na ten temat wzięło
udział kilku członków Komisji oraz zaproszeni goście. W jej wyniku ustalono, że
Komisja poprzez projekt zarządzenia, ale jednocześnie Prof. Andrzej Tarlecki w
czasie posiedzenia Senatu UW prezentując projekt zarządzenia odniesie się do kwestii
włączania kierowników projektów do podejmowania decyzji o zasadach
wydatkowania środków z kosztów pośrednich, proponując aby dziekani i kierownicy
jednostek podstawowych konsultowali swoje decyzje dotyczące wydatkowania
środków z kosztów pośrednich z kierownikami projektów. Przewodniczący zarządził
głosowanie. Projekt Zarządzenia Rektora UW w sprawie kosztów pośrednich
naliczanych w projektach badawczych został przyjęty jednogłośnie.
Kolejny punkt obrad dotyczył projektu zmian w zakresie nauki i współpracy
międzynarodowej. Został on zaprezentowany przez dr hab. Macieja Duszczyka. Po
prezentacji odbyła się dyskusja, w trakcie której członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali kierunek zmian jednocześnie zobowiązując Prorektora do
zaprezentowania szczegółów nowych instrumentów wspierania doskonałości
naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie dyskusji został omówiony wątek
obligatoryjności korzystania z nowych zasad przyznawania stypendiów dla młodych
naukowców podniesiony przez Prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko.
Prorektor ds. naukowych wyjaśnił, że jest to tylko jedna z możliwości
wykorzystywania środków dla młodych naukowców i nie powinna być traktowana
jako obligatoryjna. Władze poszczególnych wydziałów i jednostek podstawowych
powinny zadecydować czy chcą korzystać z tego rozwiązania czy też nie.

Ostatnim punktem programu był plan pracy Komisji na rok akademicki 2016/2017.
Został on zaprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Prof. Pawła Kuleszę. Plan
został przyjęty jednogłośnie z rekomendacją do ustalenia optymalnego terminu
posiedzeń Komisji. Ustalono, że głównymi tematami kolejnych posiedzeń będą:
 przygotowanie do parametryzacji jednostek naukowych UW,
 zasady wspierania działalności naukowej i międzynarodowej z budżetu
centralnego UW,
 strategia działań w zakresie doskonałości naukowej na UW,
 UW jako Uniwersytet Badawczy – program realizacji,
 Ustawa 2.0 – analiza propozycji przedstawionych przez trzy ośrodki,
 współpraca UW w zakresie umiędzynarodowienia – rekomendacje do działań,
 mobilność naukowa – propozycje wsparcia z budżetu centralnego UW.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie i zapowiedział, że kolejne
posiedzenie odbędzie się w grudniu lub też w styczniu, w przypadku kiedy to MNiSW
nie opublikuje rozporządzenia dotyczącego parametryzacji jednostek naukowych.

