Protokół z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów UW
13 lutego 2019 roku
W obradach uczestniczyli członkowie Komisji:
-

prof. dr hab. Marian Górski – Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Maciej Garstka
prof. dr hab. Zbigniew Greń
prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz
prof. dr hab. Andrzej Kudelski
prof. dr hab. Leszek Plaskota
prof. dr hab. Piotr Taracha
dr hab. Tomasz Wiśniewski
prof. dr hab. A. Filip Żarnecki
mgr Justyna Sobolewska

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”
mgr Grzegorz Kołtuniak – Kierownik Biura ds. pracowniczych

W obradach Komisji wzięli również udział: prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Dziekan Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz prof. dr hab. Jan Michałek, Dziekan Wydziału
Ekonomicznego.
Spośród członków Komisji nieobecni byli: dr Marek Grzybowski, prof. dr hab. Robert Małecki,
prof. dr hab. Urszula Sztandar – Sztanderska oraz Michał F. Tutko.
Porządek obrad obejmował następujące punkty:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Rozpoczęcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 28 listopada 2018 r.
Omówienie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 grudnia
2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój
potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane
z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków
szkoleniowych kadr powietrznych.
Założenia do podziału algorytmicznego subwencji na rok 2019.
Sprawy różne i wolne wnioski.

1.

Rozpoczęcie obrad.

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał zebranych i poinformował o usprawiedliwieniu
nieobecności wyżej wymienionych członków Komisji.
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W tym miejscu głos zabrał dr Srebrny, który poprosił o rozszerzenie obrad o punkt dotyczący
informacji o podwyżkach uposażenia dla pracowników uczelni.
Rektor Tarlecki odpowiedział, że stosowne wiadomości przedstawi w punkcie 6.
Przewodniczący poprosił o przyjęcie porządku obrad.
2.

Przyjęcie porządku obrad.

W głosowaniu: wszyscy obecni członkowie za przyjęciem porządku obrad.
3.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 28 listopada 2018 r.

W głosowaniu: wszyscy obecni członkowie za przyjęciem protokołu.
4.

Omówienie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 grudnia
2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój
potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz
na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych
i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Przewodniczący poprosił Rektora Tarleckiego o przedstawienie tematu.
Rektor Tarlecki powiedział, że projekt rozporządzenia przedstawiony przez niego
na poprzednim posiedzeniu Komisji został ogłoszony i wobec tego omówi jedynie zmiany,
jakie się w nim znalazły. Główne założenia pozostały te same, pozostaje taka sama główna
subwencja i jest ona dzielona pomiędzy ”koszyki” uczelni. W roku bieżącym są dwa: uczelnie
akademickie i uczelnie zawodowe, w roku przyszłym, będą trzy „koszyki”: uczelnie, które
wygrały konkurs inicjatywa doskonałości i uczelnie badawcze, pozostałe uczelnie
akademickie oraz uczelnie zawodowe. Konkurs ma być ogłoszony na wiosnę i Uniwersytet
Warszawski zamierza do niego przystąpić.
Następnie przybliżył podział subwencji, która ma być dzielona jak dotychczas
z uwzględnieniem malejącej stałej przeniesienia. Poinformował, że zaliczki przychodzą
w takich wysokościach i terminach jak do tej pory. Natomiast nie znana jest kwota i termin
wypłaty całej subwencji. Poinformował o wagach poszczególnych składników algorytmu,
takich samych jak w projekcie, ale z brakiem informacji jak będą liczone osoby w składnikach:
badawczym i kadrowym oraz o każdym ze składników. Zwrócił uwagę na malejący składnik
studencki. Następnie poprosił o pytania.
W dyskusji głos zabrali: prof. Greń, prof. Garstka oraz prof. Górski.
Na pytania i wątpliwości, odpowiedzi i wyjaśnień udzielili prof. Tarlecki.
5.

Założenia do podziału algorytmicznego subwencji na rok 2019.

Przewodniczący poprosił Rektora Tarleckiego o przedstawianie propozycji.
Prof. Tarlecki przestawił propozycję założeń do podziału algorytmicznego subwencji
dla jednostek UW w roku 2019 informując, że są one oparte na wyżej omówionym algorytmie
oraz, że są one bardzo bliskie temu, co w tej kwestii zastało pokazane na poprzednim
posiedzeniu oraz wykazane w dyskusji e-mailowej. W tym miejscu, Rektor odniósł się
do propozycji zawartych w poszczególnych e-mailach.
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Następnie przedstawił szczegóły podziału. Podkreślił, że ten rok i z pewnością przyszłe,
są latami przejściowymi i wprowadzane zmiany będą wymagały szczególnej ostrożności
w planowaniu budżetów i wydatkowaniu pieniędzy. Podkreślił potrzebę wypracowania
sposobu opracowania budżetu po wprowadzeniu wszystkich zmian jakie przewiduje nowa
ustawa.
W tym miejscu Przewodniczący otworzył dyskusję, w której wielokrotnie głos zabrali:
prof. Żarnecki, prof. Kudelski, prof. Sztanderska (drogą elektroniczną – nieobecna
na posiedzeniu), dr Srebrny, prof. Górski, prof. Krauze, prof. Michałek, prof. Strzelecki,
prof. Greń oraz prof. Garstka.
Wyjaśnień udzielili: prof. Tarlecki oraz dr Chełstowski.
6.

Sprawy różne i wolne wnioski.

Rektor Tarlecki odpowiedział na pytanie dra Srebrnego, dotyczące przewidywanych
podwyżek informując, że zapowiedzi MNiSW odzwierciedlone w budżecie państwa na rok
2019, pozwalają oczekiwać na podwyżki wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. Wysokość
dotacji na ten cel będzie znana dopiero w przesłanym piśmie. Przypomniał, że ustawa,
od 1 stycznia br. wprowadza minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli
akademickich. Zgodnie z tym, uniwersytet przeprowadził akcje podwyższenia wszystkich
wynagrodzeń zasadniczych, które 1 stycznia, br. byłyby niższe niż ustawowo określone
minimum. Na te podwyżki uczelnia nie otrzymała żadnych, dodatkowych środków
i to oznacza, że będą one musiały być uwzględnione przy przyszłej decyzji podwyżkowej,
czyli uszczuplą całkowitą kwotę przeznaczoną na ten cel.
Następnie poinformował, że w rozmowach ze związkami zawodowymi wstępnie ustalono,
że: podwyżki będą liczone od wynagrodzeń z roku 2018 bez części związanej z okresowym
zwiększeń uposażenia; bierze się również pod uwagę rozszerzenie siatki wynagrodzeń
minimalnych dla nauczycieli akademickich o pozycje związane z dodatkowymi stanowiskami
wprowadzonymi Statutem od października, br.; zwiększenie płacy minimalnej dla nauczycieli,
których wynagrodzenie nie pochodzi z dotacji budżetowej; podwyżki mają objąć wszystkich
pracowników uczelni.
Dr Srebrny podniósł problem bardzo dużych dysproporcji w wynagrodzeniach osób
nie będących nauczycielami akademickimi w relacji nowy / stary pracownik, na niekorzyść
tych ostatnich. Zaproponował, w imieniu związków zawodowych ustalenie minimalnych
wynagrodzeń również dla pracowników – nie będących nauczycielami. Zaapelował by
nie była ważna kwota podwyżki, ale jak będzie wyglądało wynagrodzenie po niej.
Głos w dyskusji zabrali: prof. Żarnecki, dr Srebrny, dr Chełstowski, prof. Taracha,
prof. Tarlecki, Kwestor Mikłaszewicz, prof. Górski.
Przewodniczący kończąc obrady powiedział, że następne posiedzenie Komisji powinno
się odbyć 13 marca, br.

Protokół sporządziła: Anna A. Sowa, marzec 2019 r.
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