Protokół z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW
10 maja 2017 roku
W obradach uczestniczyli członkowie Komisji:
prof. dr hab. Marian Górski – Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Maciej Garstka
prof. dr hab. Zbigniew Greń
dr Marek Grzybowski
prof. dr hab. Leszek Plaskota
prof. dr hab. Urszula Sztandar – Sztanderska
prof. dr hab. Piotr Taracha
dr hab. Tomasz Wiśniewski
prof. dr hab. A. Filip Żarnecki
Filip Wójcik
oraz zaproszeni na obrady, stale współpracujący z Komisją:
prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – Prorektor UW
mgr Aleksandra Majchrzak – Audytor Wewnętrzny UW
mgr Ewa Mikłaszewicz – Kwestor UW
dr Artur Chełstowski – Zastępca Kanclerza UW ds. ekonomicznych
mgr Kazimierz Dukaczewski – Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych
dr Julian Srebrny – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
doc. dr Nikodem Grzenkowicz – przedstawiciel ZNP UW
mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura Spraw Pracowniczych UW
W obradach również wzięli udział: Arkadiusz Fałkiewicz oraz Marcin Osiński, Senatorowie UW.
Spośród członków Komisji nieobecni byli: prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. dr hab.
Andrzej Kudelski, prof. dr hab. Robert Małecki oraz mgr Karol Partyka.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 12 kwietnia, br.
4.
Projekt Planu finansowego na rok 2017.
5.
Propozycja terminów spotkań SKBF w roku akademickim 2017/18.
6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
1.
Otwarcie obrad.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący, powitał zebranych i poinformował o usprawiedliwieniu
nieobecności wyżej wymienionych osób. Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 12 kwietnia, br.
Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem protokołu.
4.
Projekt Planu finansowego na rok 2017.
Przewodniczący poprosił prof. Tarleckiego o wprowadzenie.
Prof. Tarlecki poinformował zebranych, że MNiSW potwierdził wysokość dotacji dydaktycznej
dla uniwersytetu na ten rok i, że jest ona wyższa o 5%. Wyraził przekonanie, że to zwiększenie
najpewniej nie przeniesie się na lata następne stąd też, plan finansowy uczelni został sporządzony
z dużą ostrożnością. Nie mniej jednak część ze „zwiększenia” zostanie przekazana jednostkom
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wg przyjętego algorytmu. Następnie przedstawił ogólny zarys planu z uwzględnieniem wydatków
oraz z urealnieniem tych, przeznaczonych na eksploatację budynków jednostek.
Dr Chełstowski uzupełnił wypowiedź informacją o wzroście wydatków na zintegrowany system
zarządzania, który jest obecnie wprowadzany, o zwiększonej dotacji na media dla trzech nowych
budynków, o przypisaniu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii do jednostek
samodzielnych finansowo oraz o poszczególnych zmianach w finansach jednostek
niealgorytmicznych.
Rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali: prof. Greń, doc. Grzenkowicz, dr Srebrny,
dr Wiśniewski, prof. Sztanderska, prof. Górski oraz prof. Żarnecki.
Na pytania i uwagi odpowiedzieli: dr Chełstowski, prof. Tarlecki oraz Kwestor Mikłaszewicz.
Przewodniczący kończąc dyskusję w tym punkcie programu poprosił o przyjęcie Planu
finansowego na rok 2017.
Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem Planu finansowego na rok 2017.
5.
Propozycja terminów spotkań SKBF w roku akademickim 2017/18.
Zaproponowano i Komisja przyjęła następujące terminy posiedzeń w roku 2017: 11 października
w sali nr 15, 8 listopada w Sali Senatu i 13 grudnia w Sali Senatu oraz w 2018 roku: 10 stycznia
w Sali Senatu, 14 marca w sali nr 15, 11 kwietnia w Sali Senatu, 9 maja w Sali Senatu i 13
czerwca w sali nr 15.
6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Nie było spraw różnych i wolnych wniosków.
Przewodniczący przypomniał o następnym posiedzeniu Komisji, wyznaczonym na 14 czerwca, br.,
na godzinę 11.30.
Przewodniczący w tym miejscu zakończył obrady.
Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, maj 2017 r.
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