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28 września 2020 r. odbyło się pierw-
sze posiedzenie Senatu WUM w nowej 
kadencji. W związku z sytuacją epide-
miczną obradowano w auli wykładowej 
im. prof. Janusza Piekarczyka.

Senatorowie uczcili minutą ciszy pa-
mięć pracowników uczelni, którzy zmarli 
w ostatnich sześciu miesiącach, w czasie 
których Senat nie obradował stacjonarnie.

Pierwsze w tej kadencji posiedzenie 
było okazją do złożenia podziękowań 
dziekanom wydziałów kończących pia-
stowanie funkcji. Listy z rąk Jego Ma-
gnificencji prof. Zbigniewa Gacionga 
odebrali: prof. Elżbieta Mierzwińska-Na-
stalska – dziekan Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego w latach 2012–2020, 
prof. Piotr Wroczyński – dziekan Wydzia-
łu Farmaceutycznego w latach 2012–2020, 
prof. Joanna Gotlib – dziekan Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu w latach 2019–2020, 
prof. Marcin Wojnar – dziekan Wydzia-
łu Lekarskiego w latach 2019–2020, 
dr hab. prof. WUM Dariusz Białoszewski 
– dziekan Wydziału Medycznego w latach 
2019–2020, który odebrał także gratula-
cje w związku z powołaniem na funkcję 
dziekana na kadencję 2020–2024. Listy 
gratulacyjne w związku z objęciem 1 paź-
dziernika na okres czterech lat funkcji 
dziekanów odebrali również: prof. Dorota 
Olczak-Kowalczyk – dziekan Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego, dr hab. Jo-
anna Kolmas – dziekan Wydziału Farma-
ceutycznego, prof. Rafał Krenke – dziekan 
Wydziału Lekarskiego, dr hab. Mariusz 
Gujski – dziekan Wydziału Nauk o Zdro-
wiu. Rektor złożył także gratulacje prof. 
Maciejowi Słodkowskiemu w związku 
z ponownym powołaniem na stanowisko 
dyrektora Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego, prof. Michałowi Grątowi obej-
mującemu stanowisko dyrektora Szkoły 
Doktorskiej WUM oraz prof. Bożenie Ko-
ciszewskiej-Najman, która będzie nadal 

piastowała stanowisko dyrektora Uczel-
nianego Studium Doktoranckiego.

Powołanie na stanowisko pełniącego 
obowiązki kierownika Katedry i Kliniki 
Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Angiologii, w miejsce urzędu-
jącego rektora prof. Zbigniewa Gacionga, 
otrzymał dr hab. Jacek Lewandowski.

W trakcie posiedzenia JM Rektor okre-
ślił główne wyzwania, jakie stoją przed 
nowymi władzami, a w szczególności: 
organizacja nauczania w czasie pandemii, 
sytuacja finansowa uczelni, sprawy szpi-
tali klinicznych, rewitalizacja Kampusu 
Lindleya, sytuacja związana z powsta-
niem Centrum Symulacji Medycznych, 
kontynuacja remontu budynków Wydzia-
łu Farmaceutycznego, przejście od fazy 
projektowej do fazy wykonawczej termo-
modernizacji budynku rektoratu oraz in-
formatyzacja uczelni.

Senatorowie wysłuchali informacji wi-
ceprzewodniczącego Rady Uczelni WUM 
prof. Bolesława Samolińskiego dotyczącej 

toku opiniowania planu rzeczowo-finan-
sowego WUM. Prorektor ds. studenckich 
i kształcenia prof. Marek Kuch przedsta-
wił senatorom warunki rozpoczęcia roku 
akademickiego 2020/2021, plan rzeczowo-
-finansowy i zadaniowy WUM omówiła 
kanclerz Małgorzata Rejnik, pełnomocnik 
rektora ds. modernizacji systemu zarzą-
dzania prof. Tomasz Rostkowski przed-
stawił prezentację „Analiza organizacji 
pracy w uczelni – kierunki doskonalenia”.

Senat pozytywnie zaopiniował zmia-
ny w statucie Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego, zawarcie umowy naukowej 
między WUM a Research Institute at Na-
tionwide Children’s Hospital (Ohio, USA), 
zmiany w programach kształcenia na pro-
wadzonych na Wydziale Farmaceutycz-
nym kierunkach farmacja i analityka 
medyczna oraz zmiany uchwały rekruta-
cyjnej przedłużającej rekrutację do 2 paź-
dziernika br. ■

Marta Ewa Wojtach 
Rzecznik prasowy WUM
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Rektor prof. Zbigniew Gaciong i dziekan Wydziału Lekarsko- 
-Stomatologicznego prof. Dorota Olczak-Kowalczyk

Rektor prof. Zbigniew Gaciong i dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Rafał Krenke

Wręczenie gratulacji dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu 
dr. hab. Mariuszowi Gujskiemu

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Maciej Słodkowski 
odbiera list gratulacyjny

Gratulacje przyjmuje dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego 
prof. Bożena Kociszewska-Najman

Rektor wręcza list gratulacyjny dyrektorowi Szkoły Doktorskiej 
prof. Maciejowi Grątowi

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Joanna Kolmas 
odbiera list gratulacyjny

Rektor składa gratulacje dziekanowi Wydziału Medycznego 
dr. hab. prof. WUM Dariuszowi Białoszewskiemu
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Odsłonięcie portretu prof. Mirosława Wielgosia – rektora kadencji 2016–2020

Posiedzenie Senatu, które od-
było się w formie hybrydowej 
26 października 2020 r., roz-
poczęło się odsłonięciem przez 

jM prof. Zbigniewa Gacionga i prof. 
Mirosława Wielgosia portretu rektora 
kadencji 2016–2020.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowa-
li nadanie tytułu doktora honoris causa 
WUM prof. Zdzisławowi Machoniowi. 
Sylwetkę profesora przedstawił przewod-
niczący Rektorskiej Komisji ds. Nada-
wania Tytułu DHC WUM prof. Grzegorz 
Opolski. „Wniosek został złożony przez 
prof. Jadwigę Turło, kierownika Katedry 
i Zakładu Technologii Leków i Biotech-
nologii Farmaceutycznej, z datą 5 sierp-
nia 2019 r. Obok pani profesor wniosek 
podpisali: prof. Bożenna Gutkowska, 
prof. Agnieszka Pietrosiuk i prof. Grzegorz 

Nałęcz-Jawecki. Zgodnie z regulaminem 
komisja powołała dwóch recenzentów: 
prof. Katarzynę Kieć-Kononowicz z Col-
legium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i prof. Andrzeja Kutnera z Wy-
działu Farmaceutycznego naszej uczelni. 
Obie recenzje były pozytywne. 30 wrze-
śnia br. odbyło się posiedzenie komisji, 
na którym jej członkowie jednogłośnie 
poparli wniosek” – powiedział prof. Grze-
gorz Opolski. Komisja poparła wniosek 
„z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe 
Kandydata i dorobek naukowy w dziedzi-
nie farmacji, chemii medycznej i rozwoju 
badań nad lekiem, zwieńczone odkryciem 
nowego leku, oraz z uwagi na szczególne 
zasługi dla Wydziału Farmaceutycznego 
naszej uczelni”. Prorektor prof. Marek 
Kuch przypomniał, że od 19 października 
br. na uniwersytecie obowiązuje naucza-

nie zdalne, lecz na wniosek kierownika 
jednostki istnieje możliwość kontynuacji 
zajęć klinicznych i zajęć praktycznych 
w formie kontaktowej. Najwięcej takich 
zajęć jest na Wydziale Lekarsko-Stoma-
tologicznym i na Wydziale Farmaceu-
tycznym. Prorektor przedstawił aktual-
ne dane dotyczące liczby osób z uczelni 
przebywających w izolacji i na kwaran-
tannie. Z danych znanych uczelni (po-
chodzących ze zgłoszeń na adres mailo-
wy: zgloszenie@wum.edu.pl) wynika, 
że w okresie 7–25 października liczba 
osób zakażonych wyniosła 95 (13 pra-
cowników i 82 studentów), a osób na kwa-
rantannie – 189 (23 pracowników i 166 
studentów). Prorektor podkreślił, że pan-
demia rodzi poważny problem dla kierun-
ków regulowanych, na których wymaga 
się zrealizowania określonej liczby zajęć 
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kontaktowych. Przypomniał również ad-
resy, na które należy zgłaszać swoją izo-
lację lub kwarantannę: zgloszenie@wum.
edu.pl i kadry@wum.edu.pl.

W części poświęconej sprawom per-
sonalnym i organizacyjnym prorektor 
prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 
omówiła analizę przychodów i kosztów 
kształcenia w naszej uczelni w roku aka-
demickim 2019/2020. Prorektor podkre-
śliła, że przedstawione dane pochodzą 
z ostatniego roku, będą jeszcze aktuali-
zowane i szczegółowo analizowane. Prof. 
Tomasz Rostkowski, pełnomocnik rekto-
ra, zwrócił uwagę na brak narzędzi i pro-
cedur, które umożliwiały analizowanie 
danych z zakresu zarządzania uczelnią 
i zasobami kadrowymi. Podsumowując 
dyskusję, która nastąpiła po przedsta-
wieniu danych, rektor prof. Zbigniew 
Gaciong zaznaczył, że to dopiero począ-
tek debaty nad sytuacją finansową uczel-
ni i środkami zaradczymi, jakie muszą 
podjąć władze uczelni, aby tę sytuację 
naprawić.

Prorektor ds. nauki i transferu techno-
logii prof. Piotr Pruszczyk omówił róż-
ne aspekty ewaluacji jednostek nauko-
wych za okres 2017–2021. Podkreślał, 
że ewaluacji podlegają dyscypliny, a nie 
poszczególni badacze. Dodał, że punkta-
cja czasopism w latach 2017 i 2018 róż-
ni się od punktacji w latach 2019, 2020, 
2021. Jako przykład podał „Kardiologię 
Polską”, której punktacja w 2018 r. wy-
nosiła 15 punktów, a w 2019 r. – 70 punk-
tów. Przypomniał, że w ewaluacji wy-
różnia się 5 kategorii naukowych: C, B 
(o współczynniku finansowania 0,75) 
– które nie dają uprawnień do kształcenia 
doktorantów. Uprawnienia do nadawania 
doktoratów mają jednostki o kategorii 
B+ (finansowanie 1,00), A (finansowa-
nie 1,25) i A+ (finansowanie 1,75). Waga 
kryteriów w ewaluacji jest następująca: 
60% stanowi poziom naukowy prowadzo-
nej działalności, 20% efekty finansowe 
badań naukowych lub prac rozwojowych 
i 20% wpływ działalności naukowej 
na funkcjonowanie społeczeństw i go-
spodarki. Prorektor zaznaczył, że w ewa-
luacji uwzględnia się nie tyle publikacje, 
ile jednostkowe udziały każdego autora 
w poszczególnych publikacjach. Przy-
pomniał, że w ewaluacji definiuje się 
SLOT, który jest ekwiwalentem 1 publi-

kacji jednoautorskiej. SLOT może być 
stworzony z udziałów (części współ-
autorstwa). Prorektor prof. Piotr Prusz-
czyk przypomniał, że działa fundusz 
publikacyjny, uruchamiane jest wsparcie 
językowe, edytorskie. Rektor prof. Zbi-
gniew Gaciong podkreślił, że ewaluacja 
jest kwestią życiowej wagi dla naszego 
uniwersytetu.

Senat wyraził zgodę na zawarcie umo-
wy sublicencyjnej pomiędzy WUM oraz 
Renal Pathology Society. Umowa ta jest 
warunkiem koniecznym do przeprowa-
dzenia Międzynarodowej Konferencji 
Patologii Nerek (4th International Renal 
Pathology Conference) organizowanej 
przez WUM i Renal Pathology Society. 
Sprawę referował prorektor prof. Paweł 
Włodarski.

Prorektor prof. Wojciech Lisik przed-
stawił senatorom sprawy związane z wy-
konywaniem zaleceń wojewody mazo-
wieckiego obligujących UCK WUM 
do przygotowania dla pacjentów z CO-
VID-19 stu miejsc w Szpitalu Klinicz-
nym Dzieciątka Jezus. Prorektor poinfor-
mował Senat o rozwiązaniu terminowej 
umowy o pracę z dyrektorem UCK WUM 
dr. Robertem T. Krawczykiem. Na sta-
nowisko dyrektora UCK WUM została 

powołana pani Anna Łukasik. Poinfor-
mował również o powołaniu 26 paździer-
nika na zastępcę dyrektora UCK WUM 
i zarazem dyrektora Szpitala Klinicz-
nego Dzieciątka Jezus pana Krzysztofa 
Skubisa. Pełniąca dotychczas obowiązki 
dyrektora w tej lokalizacji pani Marzena 
Kowalczyk została przywrócona na sta-
nowisko pełnomocnika dyrektora ds. re-
witalizacji Kampusu Lindleya. 

W ostatniej części posiedzenia prze-
znaczonej na przedstawianie wolnych 
wniosków głos zabrał senator Piotr Na-
wrot, który w imieniu studentów zadał 
pytanie związane z wydanym 22 paź-
dziernika 2020 r. wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie terminacji 
ciąży. Senator Piotr Nawrot zapytał, 
czy władze uczelni i Senat planują wy-
danie oświadczenia w tej sprawie. Odpo-
wiadając na to pytanie, rektor prof. Zbi-
gniew Gaciong powiedział, że „Każdy 
z członków społeczności akademickiej 
powinien mieć własne poglądy i możli-
wość wyrażania ich w odpowiedni spo-
sób i w odpowiednim miejscu. Instytucja 
uczelni nie powinna uczestniczyć w bie-
żącej debacie politycznej”. ■

Marta Ewa Wojtach 
Rzecznik prasowy WUM
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