Protokół z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW
11 stycznia 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. Krystyna Krauze-Błachowicz
prof. dr hab. Andrzej Kudelski
prof. dr hab. Robert Małecki
mgr Karol Partyka
prof. dr hab. Leszek Plaskota
prof. dr hab. Urszula Sztandar – Sztanderska
prof. dr hab. Piotr Taracha
dr hab. Tomasz Wiśniewski
Filip Wójcik
prof. dr hab. A. Filip Żarnecki
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
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1.
Informacje Przewodniczącego.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 16 listopada 2016 r.
4.
Informacje Rektora.
5.
Ministerialny algorytm podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych.
6.
Założenia do uniwersyteckiego algorytmu podziału dotacji budżetowej.
7.
Sprawy różne i wolne wnioski.
1.
Informacje Przewodniczącego.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący, który powitał zebranych. Następnie poprosił o przyjęcie porządku
obrad.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 16 listopada 2016 r.
Wszyscy obecni członkowie: za przyjęciem protokołu.
4.
Informacje Rektora.
Zrezygnowano z tego punktu obrad.
5.
Ministerialny algorytm podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych.
Przewodniczący poprosił dra Chełstowskiego o przedstawianie dokumentu.
Dr Chełstowski przedstawił poszczególne elementy ministerialnego podziału dotacji ze szczególnym
uwzględnieniem różnic w stosunku do poprzedniego z 2015 r. Nadmienił, że nie jest to zmiana rewolucyjna
i że zawiera program osłonowy dla uczelni. Nowy podział został zamieszczony w Rozporządzeniu MNiSW
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni
publicznych i niepublicznych z 7 grudnia 2016 r. (Dz. Ust. z 14 grudnia 2016 r., poz. 2016). Poinformował
również,
że Ministerstwo przesłało także symulację, jakie skutki przyniesie dla uczelni nowe rozwiązanie.
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W tym miejscu Przewodniczący poprosił o pytania, które zadali: dr Srebrny, prof. Garstka, prof. Żarnecki,
prof. Krauze, prof. Sztanderska, prof. Kudelski oraz prof. Plaskota, a na które odpowiedzi udzielili
prof. Tarlecki i dr Chełstowski.
6.
Założenia do uniwersyteckiego algorytmu podziału dotacji budżetowej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie założeń R. Tarleckiego i przekazał zebranym dokument
z założeniami do uniwersyteckiego algorytmu.
R. Tarlecki szczegółowo wyjaśnił jakie zmiany zakłada się dokonać w nowym sposobie podziału dotacji,
a które mają być dostosowane do nowego podziału ministerialnego.
Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: prof. Krauze, dr Wiśniewski, dr Srebrny, prof. Taracha,
prof. Sztanderska, prof. Żarnecki, prof. Tarlecki, mgr Partyka, prof. Kudelski, prof. Greń oraz prof. Górski.
R. Tarlecki podziękował za wszystkie uwagi zgłoszone do propozycji nowego algorytmu.
7.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie było spraw różnych i wolnych wniosków.
Przewodniczący przypomniał o następnym posiedzeniu Komisji, wyznaczonym na 8 marca, br.,
na godzinę 11.30.
Przewodniczący w tym miejscu zakończył posiedzenie.
Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, luty 2017 r.
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