ROCZNE SPRAWOZDANIE
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
z działalności uczelni za okres
od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

WSTĘP
Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów kolegialnych
i jednoosobowych Akademii Medycznej wybranych w 2005r. a także rozpoczęciem
trzeciego roku kadencji władz.
W roku 2007 Władze Uczelni podpisały przedwstępną umowę w sprawie realizacji
międzyuczelnianego projektu dotyczącego Centrum Badań Przedklinicznych
i Technologii.
Projekt przewiduje budowę nowoczesnego obiektu dla jednostek teoretycznych AM na
obszarze Kampusu Banacha. Konsorcjum CePT oprócz Akademii Medycznej w
Warszawie, która pełni rolę koordynatora przedsięwzięcia, gromadzi zakłady i instytuty
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.
Przewidziana inwestycja pozwoli na stworzenie największego w Polsce centrum
biomedycyny.

1. DECYZJE WŁADZ UCZELNI
1. SENAT
W 2007 roku Senat Akademii Medycznej zebrał się 12 razy, w tym raz w związku
z uroczystym wręczeniem orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród JM Rektora
dla pracowników Uczelni. Natomiast posiedzenie odbyte w dniu 13 sierpnia 2007r.
było posiedzeniem nadzwyczajnym poświeconym wyłącznie sprawom Szpitali
Klinicznych.
W trakcie posiedzeń Senat przyjął 72 uchwały oraz zajmował się m.in. następującymi
tematami:
1/ sprawą przebiegu rekrutacji w roku akademickim 2007/2008;
2/ sprawami przyznania nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia;
3/ przyjęciem Regulaminu Studiów;
4/ sprawą określenia zasad i trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach
ponadwymiarowych, przekraczających obowiązujący wymiar pensum ;
5/ zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2006r.;
6/ ustaleniem pensum dydaktycznego na rok 2007/2008;
7/ ustaleniem zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminu wstępnego na
studia w Akademii Medycznej w Warszawie na rok 2008/2009;
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8/ sprawa zasad zatrudniania oraz zasad udzielania urlopów wypoczynkowych
nauczycielom akademickim;
9/ sprawą przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego na 2007r.;
10/ zmianami w Statucie Akademii Medycznej w Warszawie;
11/ projektem budowy nowego Szpitala Pediatrycznego;
12/ sprawą Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii;
13/ Regulaminem Studiów Podyplomowych;
14/ rekrutacją na rok akademicki 2008/2009;
15/ określeniem zasad pobierania opłat za studia niestacjonarne;
16/ określeniem zasad pobierania opłat za studia prowadzone w Oddziale nauczania w
Języku Angielskim;
17/ sprawa Regulaminu Organizacyjnego Uczelni;
18/ sprawą ustalenia zasad udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie
działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich;
19/ sprawą podwyżek i wyrównań płac pracownikom Uczelni;
20/ określeniem warunków jakie powinny spełniać osoby uprawnione do wnoszenia
obniżonej o 30% opłaty z studia z tytułu polskiego pochodzenia
21/zatwierdzeniem Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Akademii
Medycznej w Warszawie za rok 2006;
22/ sprawą zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej;
23/ sprawą finansowania inwestycji;
24/ powołaniem Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii jako jednostki
ogólnouczelnianej;
25/ problemem czasu pracy nauczycieli akademickich zatrudnianych w Szpitalach
Klinicznych;
26/ omówieniem wyników ankiety dydaktycznej;
27/ zatwierdzeniem programu studiów doktoranckich na I WL;
28/ sprawą zakupu przez uczelnie nieruchomości prze ul. Ciołka 27;
29/ powołaniem Uczelnianej komisji Wyborczej ;
30/ wyborem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AM za 2007r.;
31/ Prowizorium budżetowym na 2008 rok.
Zajmowano się również sprawami osobowymi. Na stanowisko kierownika jednostki
powołano 11 osób, na stanowisko profesora nadzwyczajnego AM 11 osób, na stanowiska
profesora zwyczajnego 3 osoby, na stanowiska Dyrektora instytutu 1 osobę.
Wypowiedziano stosunek pracy 2 osobom.

2/77

Senat Akademii Medycznej w Warszawie przyznał również najwyższą godność nadawaną
przez Uczelnię tj. tytuł doktora honoris causa
Prof. dr hab. Kazimierzowi Ostrowskiemu
Ponadto Senat Akademii Medycznej w Warszawie przyznał medal “Za zasługi dla
Akademii Medycznej w Warszawie”
Szpitalowi Klinicznemu im. Księżnej Anny Mazowieckiej
2. KOLEGIUM REKTORSKIE
W omawianym okresie Rektor Akademii 10 razy zwołał Kolegium Rektorskie, na
którego posiedzeniach omawiano m.in. następujące sprawy:
1) Regulamin przyznawania nagród dydaktycznych i naukowych za 2006r;
ankieta naukowa;
2) sprawę zatrudniania w uczelni nauczycieli akademickich dla których AM jest drugim
miejscem pracy;
3) sprawę opłat za studia niestacjonarne;
4) sprawę rozbudowy bazy dydaktycznej Oddziału Stomatologii w związku
z planowanym na rok akademicki 2008/2009 nauczaniem studentów w języku
angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym;
5) strategię rozwoju Uczelni;
6) sprawę wydania albumu okolicznościowego z okazji 200 – lecia Uczelni;
7) sprawę powołania w Uczelni Pełnomocnika ds. wdrożenia ujednoliconego programu
nauczania onkologii;
8)

sprawę zarządzania Szpitalami Klinicznymi.

3. ZARZĄDZENIA REKTORA
W 2007 r. Rektor Akademii Medycznej wydał 80 zarządzeń m.in. w następujących
sprawach:
1) wprowadzenia „ Instrukcji Kancelaryjnej” oraz „ Instrukcji o organizacji i zakresie
działania Archiwum Akademii Medycznej w Warszawie;
2) dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub
uciążliwych, wypłacanych pracownikom Akademii Medycznej w Warszawie;
3) wprowadzenia

“Regulaminu

Świadczeń

Socjalnych

Akademii

Medycznej

w Warszawie;
4) zasadami ustalenia i wnoszenia opłat za nostryfikację dyplomów w Akademii
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Medycznej w Warszawie;
5) utworzenia Podyplomowych Studiów Koordynatorów Przeszczepiania narządów;
6) ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na
studia prowadzone w Akademii Medycznej w Warszawie na rok akademicki
2007/2008;
7) ustalenia trybu egzekwowania należności od osób fizycznych oraz należności
związanych z obrotem gospodarczym;
8) wprowadzenia „Regulaminu korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni
i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie”;
9) wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Akademii Medycznej w Warszawie;
10) wyznaczenia Koordynatora Zespołu Administratorów Systemu Informatycznego
w Akademii Medycznej w Warszawie;
11) ustalenia zasad ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie
i w systemach informatycznych.
12) ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom szpitali klinicznych
Akademii medycznej w Warszawie;
13) wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Akademii Medycznej w Warszawie”;
14) wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej w Warszawie”;
15) ustaleniem wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku
Angielskim II WL na rok akademicki 2007/2008;
16) wprowadzenia zasad przyznawania środków finansowych na zakup środków trwałych
dla celów dydaktycznych z funduszu centralnego AM w Warszawie;
17) wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Medycznej
w Warszawie z dodatkowych środków na wynagrodzenia, pochodzących z
przychodów własnych”;
18) wprowadzeniem „Regulaminu przyznawania i ustalania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów AM w Warszawie”;
19) wprowadzenia

„Regulaminu przydziału miejsc w domach studenckich AM w

Warszawie”;
20) wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi AM”;
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21) wprowadzenia „Regulaminu przyznawania premii motywacyjnej dla pracowników nie
będących nauczycielami akademickimi w AM w Warszawie”;
22) ustalenia

opłat

za

studia

niestacjonarne,

powtarzanie

zajęć

z

powodu

niezadawalających wyników w nauce, za studia i szkolenia cudzoziemców
prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2007/2008;
23) wprowadzenia „Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz
udzielania zamówień publicznych w AM”;
24) wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego” wraz z „Księgą Procedur Audytu
Wewnętrznego AM w Warszawie”;
25) wprowadzenia „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom AM
w Warszawie”;
26) utworzenia

Podyplomowych

Studiów

z

zakresu

Prowadzenia

Działalności

Gospodarczej w Opiece Zdrowotnej oraz ustalenia opłaty za te studia;
27) wprowadzenia „ Regulaminu przydziału miejsc i odpłatności za miejsca w Domu
Studenta dla studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II WL”;
28) wprowadzenia „ Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich AM w Warszawie”,
4. KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE
Rektor Akademii Medycznej w 2007r. powołał następujące komisje i zespoły:
1) Rektorską Komisję ds. zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji pracowników;
2) Komisję Socjalną Akademii Medycznej w Warszawie;
3) Zespół ds. informatycznego systemu bibliotecznego w budowanym Centrum
Biblioteczno-Informacyjnym;
4) Zespół ds. opracowania zasad oceny pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
5) Komitet sterujący projektem budowy szpitala pediatrycznego;
6) Komisję w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z

rozmieszczeniem i instalacją zestawu do badań metodą tomografii rezonansu
magnetycznego;
7) Komisję ds. rozpatrzenia wniosku Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych;
8) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego na zakup i dostawę wraz z instalacją wielorzędowego tomografu z
fluoroskopią TK dla I zakładu Radiologii Klinicznej AM w Warszawie;
9) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę Centrum Biblioteczno – Informacyjnego AM w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 61;
10) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania
inwestycyjnego „Nadbudowa Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w
Warszawie” o cztery kondygnacje;
11) Uczelnianej Komisji Lekarskiej ds. studenckich.
Rektor powołał także :
1) Koordynatora merytorycznego – kierownika CEPT/AM;
2) Koordynatora Zespołu Administratorów Systemu Informatycznego;
3) Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Bezpieczeństwa
Informacji w Akademii Medycznej w Warszawie;
4) Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej.
5. ZMIANY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK NAUKOWODYDAKTYCZNYCH
1) Zmiany nazw jednostek naukowo - dydaktycznych:
a) z dniem 27 czerwca 2007r. zmieniona została nazwa Zakładu Profilaktyki
Zagrożeń Środowiskowych na Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych
i Alergologii ;
b) z dniem 13 grudnia 2007r. zmieniona została nazwa Kliniki Neonatologii na
Klinikę Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka .
2) Utworzenie nowych jednostek organizacyjnych:
a) z dniem 4 kwietnia 2007r. utworzono Zakład Immunologii i Żywienia w Wydziale
Nauki o Zdrowiu;
b) z dniem 4 kwietnia 2007r. utworzono w II Wydziale Lekarskim:
- Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach Katedry
i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
- Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny ;
c) z dniem 31 lipca 2007r. utworzono Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności w Wydziale
Nauki o Zdrowiu;
d) z dniem 20 listopada 2007r. utworzono III Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w II
Wydziale Lekarskim;
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e) z dniem 1 grudnia 2007r. utworzono w Wydziale Nauki o Zdrowiu
- Klinikę Ginekologiczną;
- Klinikę Położniczą;
f) z dniem 10 grudnia 2007r. utworzono Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
jako jednostkę ogólnouczelnianą;
g) z dniem 10 stycznia 2007r. włączono Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej
w strukturę Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego;
3) Likwidacje jednostek naukowo - dydaktycznych :
Z dniem 31 października
Stomatologicznego.

2007r.

zniesiono

Zakład

Materiałoznawstwa

6. ZMIANY ORGANIZACYJNE W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
W 2007r. w drodze Zarządzenia 34/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2007r. wprowadzony został w Uczelni nowy Regulamin
Organizacyjny Uczelni.
- Schemat organizacyjny Akademii Medycznej w Warszawie stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego sprawozdania;
- Schemat organizacyjny administracji centralnej Akademii Medycznej w Warszawie
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
W październiku 2007 roku uległ zmianie schemat organizacyjny Uczelni zgodnie
z Zarządzeniem nr 63/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 19
października 2007r.
Wprowadzenie zmian w tym zakresie, wynikało z faktu podjęcia się przez Uczelnię
nowych zadań i konieczności utworzenia związku z tym nowych jednostek
organizacyjnych do ich realizacji.
- Nowy Schemat organizacyjny administracji centralnej Akademii Medycznej
w Warszawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
7. ZARZADZENIA KANCLERZA
W 2007 r. Kanclerz wydał 528 zarządzeń dotyczących m.in.:
1) ustalenia zasad dostępu użytkowników systemu informacyjnego „DYNAMICS”,
funkcjonującego w AM;
2) powołania Komisji, która dokona kontroli prawidłowości i rzetelności
przeprowadzonych dotychczas prac archiwizacyjnych w Archiwum Akademii
Medycznej w Warszawie ;
3) wprowadzenia cennika stanowiącego załącznik do „Regulaminu korzystania
i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego
AM w Warszawie”;
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4) powołania Komisji ds. jednostronnego odbioru prac archiwistycznych;
5) powołania Zespołu ds. opracowania pakietu informacyjnego dla pracowników
Akademii Medycznej w Warszawie;
6) wprowadzenia „ Zasad wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług
przez jednostki organizacyjne Akademii Medycznej w Warszawie;
7) uporządkowania kwestii lokalizacji kont poczty elektronicznej oraz adresów
e-mailowych pracowników jednostek Akademii Medycznej w Warszawie;
8) wprowadzenia ”Instrukcji Kasowej Akademii Medycznej w Warszawie”;
9) wprowadzenia „Instrukcji określającej procedury i zasady płatności z tytułu
regulowania zobowiązań Akademii Medycznej w Warszawie wobec osób fizycznych i
prawnych”;
10) wprowadzenia „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”;
11) powołania Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury wg
stanu na dzień 31 grudnia 2007r.;
Większość pozostałych zarządzeń wydanych przez Kanclerza dotyczyło powołania
komisji przetargowych oraz komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska w administracji Uczelni.
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2. SPRAWY FINANSOWE
Działalność uczelni w 2007 r. zakończono zyskiem netto w wysokości 5 057 325,37 zł.
1. PRZYCHODY
Przychody uczelni wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,4%. Nadal
zasadniczym źródłem przychodów są dotacje, w tym na działalność dydaktyczną.
Zwraca uwagę:
• dynamika przychodów z działalności dydaktycznej w wysokości 8,5%, w tym wzrost
dotacji o 7,6% i przychodów z opłat za studia o 15,6%,
• stagnacja przychodów na prace naukowo – badawcze ( 97%),
• wzrost przychodów finansowych o 27,9%.
Szczegółową strukturę i dynamikę przychodów obrazują załączone Tabele:
nr 1 - Poziom i struktura przychodów w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 2 - Przychody działalności dydaktycznej w 2007 roku w porównaniu do 2006
roku
nr 3 - Przychody działalności naukowo – badawczej w 2007 roku w porównaniu
do 2006 roku
nr 4 - Przychody pozostałych prac usługowych i badawczych w 2007 roku
w porównaniu do 2006 roku
nr 5 - Pozostałe przychody operacyjne w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 6 - Przychody finansowe w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
2. KOSZTY
W 2007 r., w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił niewielki wzrost kosztów –
1,5%, w tym:
•
•
•

koszty działalności dydaktycznej wzrosły o zaledwie 0,3%
koszty rodzajowe działalności naukowo – badawczej wzrosły o 6,5%
znacznie wzrosły koszty finansowe ( na skutek ujemnych różnic kursowych)
i pozostałe koszty operacyjne.

Analizując koszty rodzajowe działalności operacyjnej obserwujemy:
•

•

o

wzrost kosztów
wskaźnik
- wynagrodzeń funduszu osobowego
109,9%
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
106,0%
- aparatury specjalnej
159,7%
- opłat i podatków
108,6%
- świadczeń na rzecz studentów
117,5%
- pozostałych kosztów
165,4%
utrzymanie poziomu roku poprzedniego kosztów
- delegacji
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•

- stypendiów
- zużycia materiałów
- świadczeń na rzecz pracowników
obniżenie poziomu kosztów
- amortyzacji
- mediów technicznych
- usług obcych
- wynagrodzeń bezosobowych

57,1%
88,1%
91,1%
90,2%

Szczegółową informacje o poziomie i dynamice kosztów przedstawiają załączone Tabele:
nr 7 - Poziom i struktura kosztów w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 8 - Koszty działalności dydaktycznej w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 9 - Koszty działalności naukowo – badawczej w 2007 roku w porównaniu do
2006 roku
nr 10 - Koszty pozostałych prac usługowych i badawczych w 2007 roku
w porównaniu do 2006 roku
nr 11 - Koszty rodzajowe ogółem w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 12 - Pozostałe koszty operacyjne w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
nr 13 - Koszy finansowe w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku
3. FUNDUSZE, AKTYWA TRWAŁE
1) Fundusze
b.
Fundusz własny uczelni zwiększył się o blisko 60% do poziomu 1 221 611
513,- zł przede wszystkim z przyczyny uzyskania decyzją Wojewody
Mazowieckiego własności części gruntów uczelni, będących uprzednio w
wieczystym użytkowaniu.
c.
Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów.
Dotacja przekazana na ten cel w 2007 r. wynosiła 12 370 800,- zł. Łącznie
z przychodami funduszu pochodzącymi z opłat za domy studenckie
( 2 052 600,- zł) i stanem funduszu na początek roku ( 1 200 800,- zł) oraz
pozostałymi zwiększeniami funduszu do dyspozycji studentów i doktorantów
pozostawało 14 791 100,- zł. Wydatkowano z tej kwoty 14 230 400,- zł.
• Saldo Własnego Funduszu Stypendialnego wyniosło 153 900,- zł.
• Uczelniany Fundusz Nagród w wysokości 116 700,-zł zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni
publicznych został zlikwidowany, zwiększając fundusz własny.
2)

Aktywa
Wartość aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych wzrosła
w stosunku do poprzedniego roku z poziomu 875 863 562,57 zł do poziomu
1 212 301 262,78 zł.
Wzrost wartości aktywów zanotowano w następujących grupach:
- wartości niematerialne i prawne ( oprogramowanie)
o 43%
- grunty
48%
- urządzenia techniczne
14%
15%.
- inne środki trwałe
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Wartość bilansowa środków transportu w wysokości 69 366,73 zł jest nową pozycją,
ponieważ w 2006 roku wartość netto nie występowała na skutek 100% amortyzacji.
Wzrost jest widocznym efektem decyzji o modernizacji bazy dydaktycznej i zwiększenia
poziomu wydatków inwestycyjnych w 2007 r.
4. AKTYWA FINASOWE
Akademia posiada nadal udziały w następujących spółkach:
a.
Spółka z o.o. Centrum Medyczne 51% o wartości 25 500,- zł.
b.
Spółka z o.o. Pro-Medica uległa likwidacji.
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3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
1. Wydziały, kierunki studiów i stopnie kształcenia
1) I Wydział Lekarski Lekarski
a) Elektroladiologia
b) Audiofonologia
c) Lekarsko-dentystyczny
d) Techniki dentystyczne
e) Higiena stomatologiczna
2) II Wydział Lekarski
a) Lekarski z oddziałem English Division
b) Fizjoterapia.
3) Wydział Farmaceutyczny
a) Farmacja
b) Analityka medyczna
4) Wydział Nauki o Zdrowiu
a) pielęgniarstwo
b) położnictwo
c) dietetyka
d) ratownictwo medyczne
e) zdrowie publiczne
Wyszczególnienie poszczególnych jednostek organizacyjnych AM wraz z dokładnym
określeniem prowadzonych przez nie kierunków i stopni kształcenia oraz liczby studentów
w roku akademickim 2007/2008 przedstawia załączona Tabela nr 1 na dzień
31.11.2007.
Sprawność kształcenia studentów polskich i zagranicznych na studiach stacjonarnych i
niestacjonarnych w roku akademickim 2006/7 zawiera Tabela nr 2 na dzień 28.09.2007
2. Zadania w zakresie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
1) W roku akademickim 2007/2008 uczelnia kształci ogółem 9616 studentów, w tym:
studia stacjonarne
7183
studia niestacjonarne (wieczorowe)
619
studia niestacjonarne (zaoczne)
1553
studenci zagraniczni (studia stacjonarne)
556
po ostatnim roku studiów nie obronili pracy magisterskiej 295
2) Studia stacjonarne
W roku 2007, o przyjęcie na studia w Akademii Medycznej w Warszawie ubiegało
się 9080 kandydatów polskich.
Na I roku studiów stacjonarnych studiuje 2229 osób; w tym na poszczególne
kierunki/specjalności:
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Lekarski
368
(w tym 3 laureatów olimpiad przedmiotowych z pominięciem egzaminu wstępnego)
lekarsko-dentystyczny
83
elektroradiologia
40
audiofonologia
26
techniki dentystyczne
27
fizjoterapia I st.
94
fizjoterapia II st.
94
farmacja
144
analityka medyczna
45
analityka medyczna II st.
38
pielęgniarstwo l st.
476
pielęgniarstwo II st.
148
położnictwo l st.
154
położnictwo II st.
32
dietetyka l st.
80
dietetyka II st.
37
ratownictwo medyczne
80
zdrowie publiczne l st.
79
zdrowie publiczne II st.
153
higiena stomatologiczna
31
3) Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne)
O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) ubiegało się 1055
kandydatów.
Na I rok studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) studiuje 818 osób:
w tym na poszczególne kierunki/specjalności:
lekarski
73
lekarsko dentystyczny
20
farmacja
23
fizjoterapia l st.
59
fizjoterapia II st.
20
analityka medyczna
8
audiofonologia
3
elektroradiologia
37
zdrowie publiczne l st.
8
zdrowie publiczne II st.
60
położnictwo l st.
66
położnictwo II st.
47
dietetyka l st.
16
dietetyka II st.
15
ratownictwo medyczne
6
pielęgniarstwo l st.
192
pielęgniarstwo II st.
165
4) Przeprowadzono nabór 21 kandydatów zagranicznych na I rok studiów w języku
polskim. Na kierunek angielskojęzyczny przyjęto 150 osób.
5) W roku akademickim 2006/2007 ogółem rozpoczęło studia 9811 osób, z których 9095
14/77

uzyskało promocję na kolejny rok. Oznacza to, że 7,3 % studentów nie zaliczyło
danego roku studiów z powodu skreślenia, repety, urlopu dziekańskiego, zdrowotnego
lub przedłużenia studiów. Podobna sytuacja miała miejsce w roku poprzednim.
6) Podczas rekrutacji organizowany był egzamin wewnętrzny dla kandydatów ze „starą
maturą”. Sekcja APD-3 zajmowała się obsługą administracyjną egzaminu
wewnętrznego oraz Komisją Egzaminacyjną.
7) Zorganizowano kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia, przygotowujący do
nowej matury i egzaminów uczelnianych z przedmiotów: biologia, chemia i fizyka. W
kursie brało udział 256 osób.
8) Po raz pierwszy przez Akademię Medyczną został zorganizowany Program
integracyjny dla studentów pierwszego roku studiów I st. stacjonarnych i
niestacjonarnych (wieczorowych). Do udziału w programie zarejestrowało się 885
studentów I roku wszystkich Wydziałów AM. Program zajęć obejmował naukę zasad
komunikacji międzyludzkiej, radzenia sobie ze stresem, samokontroli i profilaktyki
uzależnień. Dokonano także prezentacji wszystkich organizacji studenckich (sport,
nauka, kultura) działających na terenie Akademii Medycznej.
3. Studia doktoranckie
1) Na I Wydziale Lekarskim na I rok w roku akademickim 2007/2008 z ubiegających się
54 osób przyjęto ogółem 51 osób, w tym:
• 35 osób na I Wydział Lekarski
• 5 osób na Oddział Stomatologii I Wydziału Lekarskiego;
• 11 osób na I Wydział Lekarski z limitu miejsc Wydziału Nauki o Zdrowiu.
2)
Na II Wydziale Lekarskim na I rok z ubiegających się 27 osób przyjęto:
a) 22 osoby na II WL
b) 5 osób z absolwentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego oraz mgr
fizjoterapii.
3) Na Wydziale Farmaceutycznym na I rok przyjęto ogółem 14 osób.
a) Wydano 215 zaświadczeń o odbywaniu lub zakończeniu studiów doktoranckich.,
4) Na dzień 31.12.2007 r. ogółem było 287 słuchaczy studiów doktoranckich, w tym:
a) 111 osób na I Wydziale Lekarskim
b) 33 osoby na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału
c) 49 osób na II Wydziale Lekarskim
d) 19 osób absolwentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego oraz mgr
fizjoterapii w ramach Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego;
e) 30 osób na Wydziale Farmaceutycznym ,
f) 45 osób na Wydziale Nauki o Zdrowiu.
5)
W 2007 r. zakończyło studia doktoranckie 49 osób, w tym 15 osób przystąpiło do
obrony prac doktorskich, 47 osób otworzyło przewody doktorskie, w tym 10
absolwentów studiów doktoranckich.
6) Nastąpiły obrony prac doktorskich 38 doktorantów w tym:
− 5 osób, które obroniły pracę doktorską w terminie wcześniejszym;
− 10 absolwentów studiów doktoranckich;
− 23 absolwentów studiów doktoranckich z poprzednich lat.
7) W 2007 roku :
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− na etat przeszło 6 osób;
− 8 osób zrezygnowało z kontynuacji studiów doktoranckich przed upływem I roku
studiów doktoranckich;
− 8 osób zrezygnowało z kontynuacji studiów doktoranckich z lat starszych z
powodu otrzymania etatu rezydenckiego lub z przyczyn osobistych;
− 3 osoby zawiesiły studia doktoranckie z powodu opieki nad dzieckiem do lat 4;
− 5 osób odbywało urlop naukowy na szkolenie zagraniczne, w tym 3 osoby
rozpoczęły oraz 2 osoby kontynuowały urlop naukowy.
8) Opracowano we współpracy z Kierownikami Wydziałowych Studiów Doktoranckich
projekty ramowych programów studiów doktoranckich.
9) Prowadzono współpracę przy projekcie nowego Regulaminu studiów doktoranckich.
10) Zawarto umowy o dzieło dla osób przeprowadzających egzamin z historii medycyny i
filozofii w ramach przewodu doktorskiego.
4. Specjalizacje
W ramach współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
przeprowadzono egzaminy na II stopień specjalizacji (stary tryb).
5. Pensum
1) Przeprowadzono analizę planów i sprawozdań wszystkich jednostek dydaktycznych,
dostosowując je do wymogów wynikających z uchwały Senatu AM i Regulaminu
studiów oraz dokonano kalkulacji kosztów kształcenia, w tym wydatków na godziny
ponadwymiarowe i zlecone.
2) Wg sprawozdań z wykonania pensum dydaktycznego za rok akademicki 2006/07
pensum wynikające z siatki zajęć wynosiło w skali uczelni:
a) 517 446 godz. na studiach stacjonarnych w języku polskim i niestacjonarnych
(d.wieczor.),
b) 32 163 godz. na studiach angielskojęzycznych,
c) 32 211 godz. na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych).
3) Pensum z zatrudnienia wyniosło 326 246 godz.
4) Na realizację godzin ponadwymiarowych i zleconych wydatkowano, na studiach:
a) stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) kwotę w wys. ponad 7,5 mln
zł,
b) angielskojęzycznych ponad 3 mln zł,
c) niestacjonarnych (d.zaocznych) kwotę prawie 1,5 mln zł.
5) Zawarto umowy o dzieło na realizację dydaktyki na ponad 86 tys. godzin, w tym na
studiach:
a. stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) na ponad 66 tys.
godzin,
b. angielskojęzycznych prawie 10 tys. godzin,
c. niestacjonarnych (d.zaocznych) na ponad 10 tys godzin.
6) Liczba zawartych umów o dzieło na realizację dydaktyki wyniosła łącznie 1990, w tym
na studiach:
a. stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) 1312,
b. angielskojęzycznych 432,
c. niestacjonarnych (d.zaocznych) 246.
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6. Zadania w zakresie oceny jakości nauczania
1)
Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich.
W roku 2007 wpłynęło 9 wniosków o nagrody Ministra Zdrowia w tym:3 wnioski o
nagrody indywidualne,5 wniosków o nagrody zespołowe, 1 wniosek za całokształt
dorobku. Przyznane zostały 4 nagrody (1 zespołowa, 2 indywidualne i 1 za całokształt
dorobku).
2)

Nagrody JM Rektora AM dla nauczycieli akademickich.
Do nagrody zespołowej zostały zgłoszone 22 wnioski, a do nagrody indywidualnej
zgłoszono 31 wniosków.
Senacka Komisja ds. Dydaktyki wytypowała:
a) spośród wniosków o nagrody indywidualne 2 nagrody I°,5 nagród II°, 4
nagrody III°
b) spośród wniosków o nagrody zespołowe
− 7 nagród I° - w tym
6 nagród dla jednostek dydaktycznych, które zdobyły pierwsze miejsca w
rankingu ankiety studenckiej (Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
IIWL, Klinika Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii
Jamy Ustnej i Implantologii OS, Klinika Neurologii WNoZ, Klinika
Otolaryngologii i Rehabilitacji OF, Katedra i zakład Technologii Środków
Leczniczych WF, Klinika Neonatologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii
IWL
− 3 nagrody II°.

Stypendia z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla członków Zarządu Samorządu
Studentów i Studenckiego Towarzystwa Naukowego zgodnie z obowiązującym
regulaminem zostały przyznane dla Samorządu w liczbie 47, dla STN – 80.
3) Wnioski o stypendia Ministra Zdrowia dla studentów.
Wpłynęło 35 wniosków, w tym:
a) 30 wniosków o stypendium za wyniki w nauce (IWL - 16 wniosków, IIWL - 8
wniosków, WNoZ - 6 wniosków)
b) 5 wniosków o stypendium za osiągnięcia sportowe (IIWL - 2 wnioski, WF - 1
wniosek, WNoZ - 1 wniosek, OS - 1 wniosek).
Minister Zdrowia przyznał 14 stypendiów za wyniki w nauce (IWL - 9 studentów,
II WL - 5 studentów).
4) W roku 2007 wpłynęło 8 wniosków o przyznanie nagrody JM Rektora dla studentów
za przygotowanie prac naukowych lub współudział w ich przygotowaniu, w tym:
a) 6 wniosków o nagrodę indywidualną
b) 2 wnioski o nagrodę zespołową.
Komisja przyznała: nagrodę indywidualną I°, nagrodę indywidualną II°, nagrodę
zespołową I°.
5) W 2007 roku do Biura Obsługi Działalności Podstawowej wpłynęło 35 wniosków,
wniosków o mini-granty studenckie dla studentów- członków kół naukowych,
uczestniczących w badaniach naukowych prowadzonych w jednostkach
dydaktycznych AM.
6)
Wpłynęło 7 wniosków o przyznanie Złotej Odznaki STN dla absolwentów oraz
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pracowników akademickich.
7) Na koniec roku 2007 wykazano 141 zarejestrowanych Studenckich Kół Naukowych. W
2007 roku wpłynęło 19 wniosków o rejestrację kół naukowych (z czego 17 zostało
rozpatrzonych pozytywnie).
8) W 2007 roku odbyło się 18 obozów organizowanych przez koła naukowe. Zawarto 5
umów z opiekunami obozów nie będących pracownikami Akademii Medycznej. W
sumie dofinansowanie na obozy w 2007 roku wyniosło 144 720,- zł. Ponadto w 2007
roku koła naukowe złożyły 23 wnioski o dofinansowanie obozów naukowych, które
realizowane będą w 2008 roku.
9) W 2007 roku w Akademii Medycznej działało 6 Stowarzyszeń.
10)
Prace dotyczące „Ankiety Studenckiej” realizowane w 2007 roku:
a) ankieta za rok akademicki 2006/2007 – dystrybucja do poszczególnych
jednostek i monitorowanie wyników ankiety we współpracy z Samorządem
Studentów AM
b) ankieta za rok 2007/2008 – współudział we wdrożeniu nowego programu
„Ankiety Studenckiej” w wersji elektronicznej we współpracy z Samorządem
Studentów i Działem Informatyki.
11) W 2007 r. była prowadzona obsługa „Sprawozdania z działalności dydaktycznej za rok
akademicki 2005/2006”, poprzez rozesłanie materiałów do jednostek, nadzór nad
terminowym sporządzaniem sprawozdania, przekazanie otrzymanych materiałów do
informatyka prowadzącego obliczenia. W roku sprawozdawczym 130 jednostek złożyło
w/w. sprawozdania.
12) W 2007 roku na podstawie wniosku Dziekana Wydziału Farmaceutycznego
sporządzono rozliczenie dla 17 nauczycieli akademickich z jednostek tego wydziału
sprawujących opiekę nad studenckimi praktykami wakacyjnymi.
13)

W 2007 roku zostały przyznane nagrody w Konkursie Prac Magisterskich Wydziału
Farmaceutycznego na łączną kwotę 13 400,- zł.
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4. OPŁATY
Zgodnie z zarządzeniami Rektora Akademii Medycznej w Warszawie wprowadzono
opłaty za studia niestacjonarne - wieczorowe (zaoczne), powtarzanie zajęć z powodu
niezadowalających wyników w nauce, studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w
języku polskim oraz studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim
(English Division).
1) Zarządzenie 61/2006 z 17 lipca 2006 w sprawie wysokości opłat za studia
niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za
studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku
akademickim 2006/2007
Zarządzenie stanowi załącznik nr 4.1 do sprawozdania
2) Zarządzenie 10/2006 Rektora AM z 11 stycznia 2006 - załącznik nr 1 – Regulamin
płatności w oddziale nauczania w języku angielskim (opłaty obowiązujące w roku
akademickim 2006/2007)
Zarządzenie stanowi załącznik nr 4.2 do sprawozdania
3) Zarządzenie 42/2007 z 29 czerwca 2007 w sprawie wysokości opłat za studia
niestacjonarne, powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za
studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim w roku
akademickim 2007/2008
Zarządzenie stanowi załącznik nr 4.3 do sprawozdania
4) Zarządzenie 36/2007 Rektora AM z 28 czerwca 2007 w sprawie wysokości opłat za
studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału
Lekarskiego na rok akademicki 2007/2008
Zarządzenie stanowi załącznik nr 4.4 do sprawozdania.
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5. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Zestawienie słuchaczy studiów podyplomowych za rok 2007, prowadzonych przez
Centrum Kształcenia Podyplomowego

STUDIA PODYPLOMOWE
Koordynatorów przeszczepiania
narządów
jednosemestralne

Prowadzenie działalności
gospodarczej
w
opiece zdrowotnej
dwusemestralne

Edycja

I

II

I

czas trwania

17.03.2007 –
02.06.2007

13.10.2007 –
12.01.2008

20.10.2007 – 30.06.2008

liczba
słuchaczy

28

34

37

liczba
absolwentów

27

(32 absolwentów w
roku 2008)

-

adresaci
studiów

Studia adresowane są głównie do
lekarzy
i lekarzy dentystów
prowadzących
własną
Absolwenci wydziałów pielęgniarstwa działalność,
do
osób
lub wydziałów lekarskich z tytułem zarządzających zakładami opieki
lekarza, magistra lub licencjata
zdrowotnej lub planujących
podjęcie tego typu działalności
oraz innych zainteresowanych
osób.

Zestawienie kursów do specjalizacji za rok 2007:
Kursy
Jednostka odpowiedzialna
specjalizacyjne
za gromadzenia danych
dla:
lekarzy
Dziekanat Centrum Kształcenia
Podyplomowego
lekarzy
Dziekanat Centrum Kształcenia
dentystów
Podyplomowego
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Liczba
kursów

Liczba
uczestników

124

5170

29

525

farmaceutów
pielęgniarki i
położne
diagnostów
laboratoryjnych

Studium Kształcenia
Podyplomowego Wydziału
Farmaceutycznego
Wydział Nauki o Zdrowiu

20

426

3

47

Pełnomocnik Rektora ds.
szkolenia podyplomowego
diagnostów laboratoryjnych

13

250
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6. POMOC SOCJALNA DLA STUDENTÓW.
1. Nagrody za dyplom z wyróżnieniem
W 2007 roku wypłacono 66 nagród za dyplom z wyróżnieniem dla absolwentów,
którzy ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,5 (uchwała nr 69/2007 Senatu
AM w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007, zmieniająca w roku akademickim
2006/2007 kryterium § 19 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów), w tym dla absolwentów z
Wydziału Farmacji, którzy ukończyli staż.
Nagroda ustalona przez Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych wynosiła
2 400 zł (100%) oraz 1 200 zł (50% ) dla absolwentów studiów I i II stopnia.
Ogółem w 2007 r. wypłacono 142 800 zł na nagrody za dyplom z wyróżnieniem
(zgodnie z planem budżetowym przewidziano na nagrody 150 000 zł, zostało
wypłacone mniej o 7 200 zł).
2. Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce
W okresie od stycznia do marca 2007 roku stypendium Ministra Zdrowia wypłacano
13 osobom (wysokość stypendium wynosiła 1 100 zł). W okresie od kwietnia 2007 r.
do lipca 2007 r. stypendium Ministra Zdrowia wypłacano 12 osobom (1 osoba
ukończyła studia). Ogółem od 01-I-2007 do 31-VII-2007 wypłacono z tego tytułu
95 700 zł.
W 2007 r. wypłacono także jedno stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w
sporcie. Wysokość tego stypendium wynosiła 1 100 zł.
Razem w 2007 r. wypłacono stypendia Min. Zdrowia za wyniki w nauce i sporcie
w kwocie 11 000 zł
Stypendium Ministra Zdrowia nie przysługuje doktorantom.
3.

Stypendium na wyżywienie
1) Otrzymywali je studenci, których dochody nie przekraczały 370 zł netto
miesięcznie na osobę. W okresie od I do VI 2007 r. wysokość stypendium na
wyżywienie wynosiła 150 zł. Stypendium na wyżywienie otrzymywało 867 osób.
Ogółem w w/w okresie wydatkowano na te stypendia kwotę 786 000 .zł.
W okresie od X do XII 2007 r. stypendia na wyżywienie w wysokości 110 zł
otrzymywały osoby, które udokumentowały dochód na osobę w rodzinie 370 zł netto i
poniżej. Stypendia na wyżywienie otrzymywało 795 osób,
Ogółem w w/w okresie wydatkowano na te stypendia kwotę 260 370 zł.
Łącznie w roku 2007 na stypendia na wyżywienie wydatkowano kwotę
1 046 370 zł.
2) Stypendium na wyżywienie dla doktorantów wynosiło:
w semestrze letnim 2006/2007
– 175 zł /mies.
w semestrze zimowym 2007/2008 – 160 zł/ mies.
W wymienionych okresach żaden doktorant nie ubiegał się o stypendium na
wyżywienie.
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4. Stypendium za wyniki w nauce pobierało:
− od stycznia do lutego 2007r. 2354 studentów; (w tym: 1706 dziennych, 586
zaocznych, 62 wieczorowych);
− od marca do czerwca 2007 r. 2115 studentów, (w tym: 1699 dziennych, 354
zaocznych, 62 wieczorowych);
− od października do grudnia 2007 r. 2370 studentów (w tym: 1757 dziennych,
555 zaocznych, 58 wieczorowych);
W 2007 r. stypendia wynosiły:
- ze średnią 4,00 do 4,29.......................240,00 zł/msc
4,30 do 4,69........................320,00 zł/msc
4,70 i więcej........................400,00 zł/msc
Ogółem w 2007 r. na stypendia za wyniki w nauce wypłacono 5 776 160 zł;
Studenci pobierający stypendium Ministra Zdrowia nie mają uprawnień do pobierania
jednocześnie stypendium za wyniki w nauce.
Stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów wynosiło:
− w semestrze letnim 2006/2007
- 250 zł/ msc.
− w semestrze zimowym 2007/2008 - 400 zł/ msc.
Ogółem w 2007 r. na stypendia za wyniki w nauce doktorantom wypłacono
71 050 zł, w tym:
5. Stypendium za wyniki w sporcie
Wysokość tego świadczenia wynosiła :
− w okresie od I 2007 r. do VI 2007 r od 150 zł do 350 zł
− w okresie od X 2007r. do XII 2007 r .podstawę do obliczenia stanowiła kwota
360,- zł, a wypłata stypendium za wyniki w sporcie dla jednego studenta nie mogła
przekroczyć 400 zł (od X 2007 r. regulamin określa wartości procentowe kwoty
podstawy, odpowiadające osiągnięciom sportowym uwzględnianym przy
przyznawaniu stypendium za wyniki w sporcie ).
W 2007 roku stypendium za wyniki w sporcie otrzymywało 109 studentów.
Ogółem w 2007 r. na stypendia sportowe wydatkowano 89 910 zł.
Stypendium sportowe nie przysługuje doktorantom.
6. Stypendium socjalne
Wysokość stypendium socjalnego w roku 2007 kształtowała się w zależności od
dochodu studenta następująco :
− w okresie od I 2007 r. do VI 2007 r. – 180 - 400 zł
− w okresie od X 2007r. do XII 2007 r. – 140 – 350 zł
W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach
losowych (bardzo trudna sytuacja materialna, choroba) Komisja stypendialna mogła
podwyższyć studentowi stypendium socjalne do kwoty 500,- zł.
W 2007 r. łącznie na stypendia socjalne i zapomogi wydatkowano kwotę
4 281 230 zł,w tym :
− stypendia socjalne – 4 246 930 zł
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− zapomogi
–
34 300 zł
Zapomogi otrzymały 64 osoby, co dawało dla jednego studenta średnią pomoc w
wysokości 536 zł.
Stypendium socjalne dla doktorantów w 2007 r. wynosiło 180 zł lub 250 zł
miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta. W 2007 r.
żaden doktorant nie ubiegał się o stypendium socjalne.
7. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Wysokość stypendium kształtowała się w następujący sposób:
W semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007
- przy stopniu niepełnosprawności lekkim 150 zł
- przy stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym 250 zł
Stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim otrzymywało od 50 do
53 osób,
W roku akademickim 2007/2008 wysokość stypendium dla niepełnosprawnych uległa
zmianie i kształtowała się następująco:
- przy stopniu niepełnosprawności lekkim 100 zł
-przy stopniu niepełnosprawności umiarkowanym 200 zł
- przy stopniu niepełnosprawności znacznym 300 zł
W semestrze zimowym 2007/2008 od października do grudnia 2007 r. do stypendium
dla niepełnosprawnych miało uprawnienia 75 studentów (grudzień 2007).
Łącznie w r. 2007 na stypendia specjalne wydano 95 800 zł.
Dla doktorantów wypłacono w roku 2007 stypendia specjalne dla osób
niepełnosprawnych. Łączna kwota - 2 325 zł.
8. Stypendium mieszkaniowe
Prawo do tego stypendium otrzymali tylko studenci studiów stacjonarnych, których
dochód nie przekroczył kwoty uprawniającej do otrzymania stypendium socjalnego, na
stale zamieszkujących poza Warszawą i czasowo zamieszkujących w domu studenta
lub na stancji , fakt ten należało potwierdzić meldunkiem na okres czasowy. Kwota
stypendium: 170 zł/mies.
W okresie 01.01.2007-30.06.2007 liczba wypłaconych stypendiów mieszkaniowych
kształtowała się między 503 a 527.
W semestrze zimowym 2007/2008 liczba osób otrzymujących stypendium
mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania (tylko
studenci studiów /stacjonarnych/dziennych) wynosiła 521: Kwota stypendium:
140 zł/mies.
Łącznie w r. 2007 wydatkowano na stypendia mieszkaniowe 752 740,00 zł
Stypendium mieszkaniowe dla doktorantów wynosiło:
w okresie I-VI 2007 - 200 zł/mies.
w okresie X-XII 2007 – 150 zl/mies.
Nie zgłosił się żaden doktorant o przyznanie w/w stypendium.
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9. Łączne wydatki na pomoc materialną:
Na stypendia dla studentów w 2007r. (łącznie z MZ) wydatkowano razem
12 114 610 zł.
Na stypendia dla doktorantów wydatkowano 73 375 zł.
Łącznie z nagrodami za dyplom z wyróżnieniem i zapomogami wypłacono
studentom i doktorantom – 12 365 085 zł.
Zgodnie z art. 174 ust. 4 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” został zachowany
parytet sumy wypłat stypendiów sportowych i za wyniki w nauce – 5 866 070 zł do
sumy wypłat stypendiów socjalnych, na wyżywienie, mieszkaniowych i zapomóg –
6 080 340 zł. Wypłaty tych ostatnich były wyższe o 214 270 zł.
10. Wynajęto na Osiedlu Akademickim „Przyjaźń” 100 miejsc dla studentów AM na rok
akademicki 2006/2007 i tyle samo na 2007/2008 – nie dopłacano do wynajętych
miejsc.
11. Domy studenckie AM
a) Stołówki w Domach Studenckich DS1 i DS2 są nieczynne.
b) Wysokość opłat w DS. 1, DS. 2, DS. 2-Bis, Sarna zgodnie z cennikiem.
Opłata za miejsce w pokoju gościnnym – 40 zł za pierwsza dobę i 30 zł za każdą
następną dobę/osobę plus 7 % VAT.
Domy studenckie utrzymują się jedynie z wpłat studenckich, czynszów
lokatorskich i za wynajem powierzchni oraz wpłat za zakwaterowanie wakacyjne.
c) Finanse domów Studenckich AM.
Przychody domów studenckich za rok 2007 (łącznie ze studiami w języku
angielskim) wyniosły 2 269 109 zł, co stanowi 100,3% planu na 2007 r., koszty
1 882 681,41 zł (oszacowane wg zaksięgowanych do dn. 8.02.08 faktur) łącznie
z odpisem na ZFŚS i 6% kosztów pośrednich co stanowi 71,5% planu. Bilans
otwarcia 2007 r. – 388 465,48 zł Na remonty domów studenckich z dotacji
budżetowej wydatkowano 116 498,27 zł. Bilans otwarcia DS na rok 2008 –
784 049,72 zł.
12. Cudzoziemcy
W Sekcji Obsługi Studentów prowadzone są sprawy cudzoziemców studiujących w
języku polskim: stypendystów RP, studiujących na zasadzie odpłatności dewizowej
oraz „bez świadczeń” tzn. studenci nie płacą za studia ale też nie otrzymują
żadnych świadczeń.
W roku 2007 w okresie od 01.01.2007 do 30.06.2007 r. ak. 2006/2007 na
Akademii Medycznej studiowało:
−
−

39 cudzoziemców – stypendystów Rządu RP;
3 cudzoziemców ze statusem „stypendysty”, którzy powtarzają rok- bez
stypendium;
−
14 cudzoziemców – na zasadzie „odpłatności dewizowej” / z tego 2 osoby
skreślone
−
w m-cach wakacyjnych /;
−
46 cudzoziemców – na zasadzie „bez odpłatności i bez świadczeń
stypendialnych”
Razem: 102 studentów cudzoziemców studiujących w jęz. polskim
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W okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007 roku akademickiego 2007/2008:
- 44 cudzoziemców – stypendystów Rządu RP /plus 1 osoba stypendium tylko X i
XI/07 plus 1 osoba powtarza rok bez stypendium/
- 16 cudzoziemców – na zasadzie „odpłatności dewizowej”
- 44 cudzoziemców – na zasadzie „bez odpłatności i bez świadczeń stypendialnych”
Razem: - 104 studentów cudzoziemców studiujących w jęz. polskim
Wysokość miesięcznego stypendium kształtowała się w następujący sposób:
a) dla stypendystów RP refundowanych przez B.U.W i W.M:
850 zł w okresie od I do XII.2007 /Komunikatem Nr 3 M.N i Sz.W z dn.15.02.07
stypendium podwyższono z kwoty 830 zł do kwoty 850 zł z zastosowaniem od
01.01.07
b) dla stypendystów RP refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia:
830 zł od m-ca I do XII.2007 – stypendium refundowane przez Ministerstwo Zdrowia
W roku 2007 wypłacono:
- dla stypendystów refundowanych przez BUWiWM - 298 230 zł.
- dla stypendystów refundowanych przez M.Z.
- 49 800 zł.
Razem wypłacono cudzoziemcom na stypendia 348 030 zł.
13. Ubezpieczenia OC i NNW
Sprawy związane z ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej dla wszystkich
studentów oraz lekarzy stażystów (tylko obcokrajowców). Ubezpieczenie zakresem
obejmowało zajęcia wynikające z toku studiów, w tym również praktyki wakacyjne,
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a dla studentów Oddziału Nauczania w Języku
Angielskim również na całym świecie w czasie praktyk zawodowych.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił PZU S.A., i z tym ubezpieczycielem po raz
kolejny została zawarta umowa.
Łącznie w roku kalendarzowym 2007 na ubezpieczenia wydatkowano- polisy OC
– 11 707 zł
Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, ubezpieczenie studentów od
NNW na praktyki zawodowe przestało być obowiązkowe dla Uczelni, tak więc nie
ubezpieczamy studentów od NNW, jest to ubezpieczenie dobrowolne, opłacane
indywidualnie. (Sekcja Obsługi Studentów wprowadziła zmiany do Regulaminu
ubezpieczeń OC i NNW, został on wprowadzony w życie zarządzeniem nr 93/2006
JM Rektora).
14. Szczepienia i badania lekarskie
Sekcja zajmowała się wydawaniem skierowań na obowiązkowe badania i
szczepienia zgodne z regulaminem studiów, informowaniem Dziekanatów o tych
badaniach oraz przekazywaniem informacji Komisjom Rekrutacyjnym.
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7. NAUKA
Realizacja prac naukowo-badawczych w 2007 roku
projekty badawcze - tzw. ,,granty” Ministerstwa Nauki i S1.
1. Działalność statutowa
W roku 2007 na realizację tematów badawczych w ramach działalności statutowej
Uczelnia uzyskała środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) z
przeznaczeniem dla poszczególnych Wydziałów w wysokości:
Wydział

Kwota

I Wydział Lekarski

7 840 000

II Wydział Lekarski

1 306 000

Wydział Farmaceutyczny

933 000

Wydział Nauki o Zdrowiux

39 000

Razem

10 118 000

x

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu odwołał się od otrzymanej decyzji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją Pani Prorektor ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą prof. dr hab. Ryszardy Chazan jednostki wchodzące w skład Wydziału Nauki o
Zdrowiu otrzymały dofinansowanie w wysokości 473 881,36 zł. Środki finansowe
przeznaczone są na utworzenie bazy naukowej Klinik/Zakładów. W ramach 18 jednostek
Wydziału Nauki o Zdrowiu prowadzących działalność naukowo-badawczą realizowanych
jest 56 tematów.
Z dotacji na 2007 rok łącznie finansowanych w Uczelni jest, z wyłączeniem Wydziału
Nauki o Zdrowiu (patrz: komentarz powyżej) 116 zadań statutowych, w tym: na I Wydziale
Lekarskim zostało sfinansowanych 76 zadań statutowych; na II Wydziale Lekarskim
zostało sfinansowanych 25 zadań statutowych; na Wydziale Farmaceutycznym zostało
sfinansowanych 15 zadań statutowych
Ponadto w 2007 roku jednostki uzyskały następujące zwiększenia finansowania
działalności statutowej:
1) I Wydział Lekarski:
- 100 000 zł na realizację zadań związanych z badaniami naukowymi
wykonywanymi w Studium Medycyny Molekularnej, w ramach studiów
doktoranckich prowadzonych z udziałem podmiotów lub uczestników
zagranicznych (decyzja MNiSzW nr 116/01/E-393/S/2007-1),
- 480 000 zł na realizację podstawowej działalności statutowej (decyzja MNiSzW
nr 116/01/E-393/S/2007-2),
- 150 000 zł na zakup mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą cyfrowa i
oprogramowaniem, Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej
w Warszawie pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Marka Jakóbisiaka
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(decyzja MNiSzW nr 116/01/E-393/S/2007-3);
2) II Wydział Lekarski:
- 980 000 zł na zakup następującej aparatury: stymulator zewnętrzny
ultrasonografii elektrofizjologiczny UHS 3000, aparat do ultrasonografii
wewnątrz wieńcowej z wirtualną oceną histologiczną blaszki miażdżycowej,
echokardiograf wysokiej klasy, Katedra i Klinika Kardiologii Akademii
Medycznej w Warszawie pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Mirosława
Dłużniewskiego (decyzja MNiSzW nr 116/02/E-393/S/2007-1);
3) Wydział Farmacji
- 200 000 zł na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego „spektrometry
jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR): Bruker 400 MHz i Varian 300 MHz”
w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo
świadczenia usług na rzecz tych badań lub prac (decyzja MNiSzW nr 116/03/E393/S/2007-1),
- 572 700 zł na zakup następującej aparatury: zestaw do szybkiego badania
jakościowego, ilościowego i wykrywania żądanych sekwencji kwasów
nukleinowych (DNA, RNA) i badania ekspresji genów oraz uniwersalny czytnik
mikropłytek wraz z oprogramowaniem komputerowym, odpowiednio dla Zakład
Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie pod
kierownictwem Prof. dr hab. Jana Pachecki oraz Katedra Farmakognozji i
Molekularnych Podstaw Fitoterapii Akademii Medycznej w Warszawie pod
kierownictwem Prof. dr hab. Marka Naurszewicza (decyzja MNiSzW nr 116/03/E393/S/2007-2);
4) Wydział Nauki o Zdrowiu
- 14 000 zł na realizację podstawowej działalności statutowej (decyzja MNiSzW
nr 116/74/E-393/S/2007-2).
2. Dotacje celowe na zakup aparatury
W 2007 roku dotację celową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup
aparatury otrzymały następujące jednostki:
1) I Wydział Lekarski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii
Akademii Medycznej w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra
Pruszczyka w kwocie 650 000 zł. na zakup cyfrowego echokardiografu wysokiej
klasy umożliwiającego obrazowanie harmoniczne, stosowanie badań
kontrastowych, dopplerowską analizę czynności mięśnia serca” „doppler
tkankowy”, badania ,,stress echo”, cyfrową archiwizację badań, wyposażonego
w głowicę sektorową, głowice liniową do badań naczyniowych oraz
płaszczyznową głowicę przezprzełykową” (decyzja MNiSW Nr
5513/IA/116/2007 z dnia 5.07. 2007 r.
2) I Wydział Lekarski
I Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie pod
kierownictwem Prof. dr hab. Marka Gołębiowskiego w kwocie 2 800 000 zł na
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zakup wielorzędowego tomografu z fluoroskopią TK (decyzja MNiSW NR
5544/IA/116/2007).
3. Prace własne
Na realizację prac własnych Uczelnia w 2007 r. otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 3 160 000 zł brutto.
Zgodnie z ,,Zasadami zgłaszania tematów prac własnych” przyjęto do finansowania trzy
rodzaje projektów badawczych:
• prace własne,
• projekty młodego badacza,
• projekty promotorskie.
1) Prace własne
W 2007 r. przyjęto do finansowania 140 prac własnych
Liczba prac
Wydział
I Wydział Lekarski

83

II Wydział Lekarski

22

Wydział Farmaceutyczny

23

Wydział Nauki o Zdrowiu

12

RAZEM

140

2) Projekty młodego badacza
W ramach projektów młodego badacza finansowanych jest 57 projektów
Wydział

Liczba
prac

I Wydział Lekarski

36

II Wydział Lekarski

4

Wydział Farmaceutyczny

8

Wydział Nauki o Zdrowiu

9

RAZEM

57

3) Projekty promotorskie
W ramach projektów promotorskich finansowanych jest 11 projektów:
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Wydział

Liczba prac

I Wydział Lekarski

11

II Wydział Lekarski

0

Wydział Farmaceutyczny

0

Wydział Nauki o Zdrowiu

0

RAZEM

11

4. Projekty badawcze ,,Granty” finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
W roku 2007 realizowano łącznie 91 umów o planowanych nakładach na 2007 r.
wynoszących – 8 750 564 zł.:
Wydział

Liczba umów

Kwota w zł

I Wydział Lekarski

69

6 631 424

II Wydział Lekarski

11

556 080

Wydział Farmaceutyczny

7

235 660

Wydział Nauki o Zdrowiu

4

1 427 400

RAZEM

91

8 850 564
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8. WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ
1. Współpraca z Zagranicą w zakresie dydaktyki
Program LLP ERASMUS
a.
Organizacja wyjazdu 75 studentów Akademii Medycznej na stypendium
zagraniczne w ramach Programu LLP Erasmus w roku akademickim 2007/2008
2) Organizacja pobytu w Polsce 27 studentów przyjeżdżających do Akademii
Medycznej w roku 2007/20 w ramach wymiany Programu LLP-Erasmus:
3) Przygotowanie wyjazdów do uczelni partnerskich 15 nauczycieli akademickich w roku
akademickim 2006/2007:
4) Przygotowanie wyjazdu do uczelni partnerskich 27 nauczycieli akademickich w roku
akademickim 2007/2008:
5) Organizacja pobytu 7 nauczycieli akademickich z uczelni partnerskiej.
6) Przygotowanie nowych umów bilateralnych z 12 uczelniami zagranicznymi
(dotyczącymi wymiany studentów i nauczycieli akademickich w roku akademickim
2008/2009 w ramach programu LLP-Erasmus)
7) Koordynacja działań związanych z uczestnictwem AM w sieciach tematycznych:
a) MEDINE Thematic Network (Tuning & Transparency Task Forces).
Udział reprezentantów AM w Generalnej Konferencji MEDINE –Oslo 2007, oraz
roboczej Konferencji MEDINE Thematic Network (Antalya’2007); Raport z
uczestnictwa dla Koordynatora sieci w Bristolu;
b)DentEd III – opracowywanie materiałów dot. programów nauczania Oddziału
Stomatologicznego I WL;
c)DIETS – organizacja przystąpienia AM do DIETS Thematic Network
8) Przygotowanie oficjalnej wizyty JM Rektora AM i Dziekana II Wydziału Lekarskiego
w Uczelni Partnerskiej w Stambule i w Klinikach Uniwersyteckich, w tym spotkania z
Rektorem Uniwersytetu w Stambule, Koordynatorami Erasmusa i Dziekanami,
organizacja wykładu, etc
Program CEEPUS
Organizacja wymiany stypendialnej w ramach w roku akademickim 2006/2007 i
2007/2008:
1) obsługa pobytu w AM 4 studentów i 2 nauczycieli akademickich z Uczelni
partnerskich w ramach Programu CEEPUS;
2) organizacja wyjazdu stypendystów AM do Uczelni partnerskich: 2 nauczycieli
akademickich i 4 studentów.
3) przygotowanie aplikacji na wyjazd 1 nauczyciela akademickiego, 3 doktorantów i 1
studenta AM;
4) przygotowanie dokumentów potwierdzających przyjęcie na badania naukowe w
AM 2 nauczycieli akademickich i 5 studentów z Uczelni partnerskich.
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Wykaz uczelni z którymi AM ma podpisane umowy w zakresie wymiany stypendialnej
¾ WŁOCHY
Universita degli Studi di Milano
Universita degli Studi di Perugia
Universita degli Studi di Siena
Universita degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Universita degli Studi di Napoli
Universite Libre de Bruxelles
¾ HISZPANIA
¾ WIELKA BRYTANIA
Universidad de Granada
University of London
Universidad de Alcala
¾ FINLANDIA
Universitat de Lleida
University of Kuopio
Universidad de Murcia
¾ SZWECJA
Universidad de Santiago de Compostela
Lund University
Universidad Complutense de Madrid
¾ FRANCJA
¾ PORTUGALIA
Institute Catholique de Lille
Universidade de Lisboa
Universite de la Mediterranee
Escola Superior de Enfermagem de Angra do
Universite Victor Segalen Bordeaux2
Heroismo
¾ NIEMCY
Escola Superior de Ponta Delgada
Justus-Liebig-Universität Giessen
Escola Superior de Enfermagem de Calouste
Charite – Universitätsmedizin Berlin
Gulbenkian de Lisboa
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Instituto Politecnico de Braganca
Universität zu Köln
Universidade do Porto
Georg-August-Universität Göttingen
¾ TURCJA
Universität Duisburg-Essen
Istanbul Universitesi
¾ CZECHY
Selcuk University
Samsun University
Univerzita Karlova v Praze
¾ BUŁGARIA
¾ WĘGRY
Medical University of Varna
Semmelweis University
Medical University of Plovdiv
¾ HOLANDIA
Medical University – Sofia
Hogeschool van Arnhem
¾ RUMUNIA
¾ GRECJA
National and Kapodistrian University of Athens Transilvania University of Brasov
¾ ŁOTWA
¾ MALTA
Riga Stradins University
University of Malta
¾ AUSTRIA
Medizinische Universität Wien
Medizinische Universität Innsbruck
¾ BELGIA

2. Wynalazczość, międzynarodowe wnioski patentowe
W 2007 roku Akademia Medyczna dokonała, wspólnie z firmą GENMAB A/S,
zgłoszenia patentowego na terenie Danii. Wynalazek dotyczy nowych metod leczenia
nowotworów. Jego autorami są pracownicy Zakładu Immunologii AM.
Rozpoczęto również rozmowy z Massachusetts General Hospital na temat możliwości
złożenia wspólnego wniosku patentowego w związku z innymi badaniami
prowadzonymi przez Zakład Immunologii AM w zakresie terapii nowotworowych,
których dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące.
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3. Fundusze strukturalne UE
W 2007 roku Akademia Medyczna rozpoczęła realizację 2 projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE:
1) Podwyższenie jakości badań naukowych, diagnostyki i leczenia w zakresie
chirurgii szczękowo-twarzowej
Wnioskodawca: Akademia Medyczna w Warszawie działająca w imieniu Centrum
Zaawansowanych Technologii Medycznych IZATEM
Całkowita wartość projektu: 5 500 434,4 PLN
W ramach projektu powstanie nowoczesny system zintegrowanego laboratorium do
badania mikrostruktur tkankowych z zastosowaniem eliacmografie wraz z blokiem
operacyjnym chirurgii szczękowo-twarzowej.
Nowoutworzona infrastruktura będzie służyć między innymi wykonywaniu badań z
zakresu: struktur tkankowych, czynników wpływających na formowanie i przebudowę
tkanek, zachowania się tkanki kostnej w różnych jednostkach chorobowych, przebudowę
przeszczepów i struktury kości wokół implantów (osteointegracji), optymalizację
rozwiązań (rozkład sił i funkcji), wytrzymałość (w tym ocena materiałów
kościozastępczych).
2) Wyposażenie Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Medycznego
Wnioskodawca: Uniwersytet Warszawski w imieniu Centrum Zaawansowanych
Technologii Medycznych BIM
Całkowita wartość projektu: 15 201 230 PLN
Udział Akademii Medycznej w Warszawie: 7 354 350,00 PLN
Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum CZT BIM, we współpracy z
Uniwersytetem Warszawskim oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego.
W ramach realizacji fazy inwestycyjnej projektu Akademia Medyczna zakupi:
- Zestaw do badań metodą tomografii rezonansu magnetycznego (MR)
- Stację graficzną
- Serwer do analizy i prezentacji danych i wyników prac badawczych
- Serwer do archiwizacji danych badań klinicznych i innych
Laboratorium stanowić będzie unikalne na skalę kraju stanowisko badawcze
umożliwiające całościową analizę obiektu biologicznego, archiwizację danych
obrazowych w formie cyfrowej oraz zaawansowane przetwarzanie informacji wizualnej w
rozproszonym systemie gridowym.
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4. Projekty wspólnotowe i pozawspólnotowe realizowane w 2007 r.
w AM
1) Projekty wspólnotowe, w tym:
- 6. Program Ramowy: 5 projektów
- Program eTen: 1 projekt
- Program Zdrowie Publiczne: 4 projekty
- Leonardo da Vinci: 1 projekt
Symbol
Projektu

Program

Kierownik
Projektu

A-CuteTox

6.
Program
Ramowy

prof. Robert
Rudowski, Zakład
Informatyki
Medycznej i
Telemedycyny,
IWL
prof. Hanna
Szajewska, II
Katedra Pediatrii,
IWL

CDEUSSA 6.
Program
Ramowy

Koordynator
/główny partner
zagraniczny
University of Oulu,
Finlandia

Leiden University
Medical Center,
Holandia

European
Leukemia
Net

6.
Program
Ramowy

prof. Wiesław
Jędrzejczak,
Klinika
Hematologii,
Onkologii i
Chorób
Wewnętrznych,
IWL

Rupert-KarlsUniversität
heidelberg,
Niemcy

MC/MOIF

6.
Program
Ramowy

prof. Wiesław
Jędrzejczak,
Klinika
Hematologii,
Onkologii i

Columbia
University
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Temat
Optimisation and
pre-validation of an
in vitro test strategy
for predicting
human acute
toxicity
European platform
for research on
prevention and
treatment of coealic
disease: a
multidisciplinary
approach to
integrate basic
scientific knowledge
in clinical
application and food
industry
Strengthen and
develop scientific
and technological
excellence in
research and
therapy of leukemia
(CML, AML, ALL,
CLL, MDS, CMPD)
by integration of the
leading national
leukemia networks
and their
interdisciplinary
partner groups in
Europe
Analysis of DNA
repair mechanism
leading to
etoposide-induced
MLL

Chorób
Wewnętrznych,
IWL

EUROCET eTEN

Centro Nazionale
Trapianti (CNT),
Włochy

ETPOD

prof. Wojciech
Rowiński Klinika
Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej,
IWL
Zdrowie
prof. Wojciech
Publiczne Rowiński Klinika
Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej,
IWL
Zdrowie
Dr Jerzy Karski,
Publiczne Zakład Zdrowia
Publicznego,
WNZ
Zdrowie
Dr Jerzy Karski,
Publiczne Zakład Zdrowia
Publicznego,
WNZ

rearrangements and
therapy-related
leukemia, Dr
Jolanta Libura
Influence of the
dietary history in the
prevention of eliac
disease:
possibilities of
induction of
tolerance for gluten
in genetic
predisposed
children
European Registry
for Organs, Cells
and Tissues

Universitat
Barcelona,
Hiszpania

European Training
Program on Organ
Donation

CEREPRI,
Medical School,
Grecja

European Network
for Safety among
Elderly

Kuratorium fur
Verkehrssicherheit
(KfV), Wiedeń,
Austria

Leonardo
da Vinci

Institut Europeen
de Formation en
Sante,
Luksemburg

Implementation of
the European
Strategy for Injury
Prevention and
Safety Promotion
(SafeStrat)
Development et
adaptation d’une
plate-forme de elearning en
multilingue a
destination des
professionnels de
Sante de la
Communaute
Europeenne

PREVENT
CD

EUNESE

IDB2

LdV/TOI

6.
Program
Ramowy

prof. Hanna
Szajewska, II
Katedra Pediatrii,
IWL

prof. Piotr
Małkowski,
Dziekan IWL,
prof. Marek
Krawczyk,
Dziekan WNZ

Leiden University
Medical Center,
Holandia
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2)Projekty pozawspólnotowe
Symbol Program Kierownik
Projektu
Projektu
5CCDC2 CCDC

USAF

Grant
EOARD

NIH1

Grant
National
Institutes
of Health

Koordynator Temat
/główny
partner
zagraniczny
IWL, Klinika
Porównanie skuteczności, w
Immunologii,
zależności od poniesionych
Transplantologii
nakładów finansowych,
i Chorób
wpływu obowiązującej
Wewnętrznych
regulacji prawno-społecznych
z realizowanymi na poziomie
poszczególnych klinik
programami rzucenia palenia
w zakresie ograniczenia
konsumpcji tytoniu w Polsce
IWL, Zakład
Effect of Nanoparticles on
Transplantologii
Complement System in Cell
i Centralny
Culture Model
Bank Tkanek,
dr Dariusz
Śladowski
IWL, Zakład
The
International Collaborative
Medycyny
University of Alcohol and Injury Research
Ratunkowej,
Michigan,
Training Program in Poland
prof. Andrzej
USA
(Alcohol Fogarty Training
Zawadzki
Grant)

3) Wnioski na projekty międzynarodowe, początek realizacji w 2008 r.
Projekt

Program

Kierownik z
AM

NUTRIMENTHE

7. Program
Ramowy

prof. Hanna
Szajewska, II
Katedra
Pediatrii, IWL
prof. Ewa
MayznerZawadzka,
Katedra
Anestezjologii i
Intensywnej
Terapii, IWL
Dr Ewa
Pańkowska, II
Katedra
Pediatrii, IWL
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nEUROPto 7. Program
Ramowy

SWEET

Zdrowie
Publiczne

Koordynator
/główny
partner
zagraniczny
Universidad
de Granada,
Hiszpania

Temat

Politecnico di
MilanoDipartimento
di Fisica,
Włochy

Non-invasive imaging
of brain function and
disease by pulsed
near infrared light

ISPAD International
Society for
Pediatric and

Better control in
paediatric and
adolescent diabetes
in the EU: working to

Effect of diet on the
mental performance
of children

EPIDERM

NIH2

NIH3

CLEAR

Zdrowie
Publiczne

Prof. Sławomir
Majewski,
Klinika
Dermatologii i
Wenerologii, II
WL
Grant National Dr Marcin
Institutes of
Wojnar,
Health
Katedra i
Klinika
Psychiatryczna,
IWL
Grant National Prof. H.
Institutes of
Kwieciński,
Health
Katedra i
Klinika
Neurologii, IWL
ICT-PSP
Prof. Andrzej
Information
Górecki, Klinika
Communication Ortopedii i
Technologies
Traumatologii
Policy Support Narządu
Programme
Ruchu, IWL

Adolescent
Diabetes,
Niemcy
Charite University
Hospital
Berlin,
Niemcy

create Centres of
Reference
European Prevention
Initiative for
Dermatological
Malignancies

The
University of
Michigan,
USA

Genetics, Brain
Activity and Relapse
to Alcoholism

The
University of
Alabama,
Birmingham,
USA
Signo Motus,
Włochy

Thymectomy in NonThymomatous MG
Patients on
Prednisone
Clinical Leading
Environment for the
Assessment and
validation of
Rehabilitation
Protocols in home
care

5. Projekty w ramach programów wdrażanych na poziomie krajowym
1) Opieka medyczna i ocena kliniczna wyników leczenia pacjentów z miastenią i
stwardnieniem zanikowym bocznym: porównanie pomiędzy Polska i
Norwegią
- wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w grudniu 2007 w ramach PolskoNorweskiego Funduszu Badań Naukowych.
2) „Wpływ telemonitorowania i teleopieki domowej na przebieg choroby u
pacjentów z POChP poddanych tlenoterapii” – wniosek złożony do Funduszu
Kapitału Początkowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego EOG.
3) „Budowa systemu telemonitorowania i teleopieki domowej pacjentów z POChP
poddanych tlenoterapii” o łącznej wartości 727 218 EUR – wniosek złożony w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.
Ministerstwo Zdrowia opublikuje w kwietniu 2008 r. kompletną listę projektów
zatwierdzonych do dofinansowania.
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4) Wymiana wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku nr I i II Wydziału farmacji
AM przy ul Banacha 1 - złożono kartę informacyjną projektu do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Na mocy decyzji WIOŚ, Akademii Medycznej
przyznano 3 mln zł na tę inwestycję, pod warunkiem złożenia pełnego wniosku w roku
2008.

6. Organizacja spotkań, konferencji, szkoleń i wizyt zagranicznych
1) Public Health Info-Day - spotkanie zorganizowane we współpracy z Zakładem
Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym
ds. Programów Badawczych UE na temat zagadnień zdrowia publicznego
w 7 Programie Ramowym UE. W spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób, w tym
pracownicy naukowi, administracyjni oraz studenci Akademii Medycznej
w Warszawie, goście z innych uczelni krajowych, zwłaszcza z jednostek zajmujących
się tematyką zdrowia publicznego, a także przedstawiciele innych instytucji i firm,
zainteresowani problematyką 7PR. Wśród gości honorowych znalazł się Prof. Jerzy
Szczerbań – były Rektor Akademii Medycznej w Warszawie oraz były dyrektor
Europejskiego Biura WHO, a także Pani Gesa Hansen – przedstawiciel Komisji
Europejskiej.
2) „20 LAT PROGRAMU ERASMUS” – konferencja studentów Erasmusa organizowana
wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Centrum Dydaktycznym AM.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele uczelni polskich, organizacji
studenckich, a także resortu nauki i szkolnictwa wyższego, reprezentacja Komisji
Europejskiej w Polsce, ambasad krajów UE/ EOG, konferencji rektorów i instytucji
edukacyjnych. Honorowy patronat objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Prof.
Michał Seweryński. Gośćmi honorowymi byli: Pani Róża Thun – Szef Reprezentacji
Komisji Europejskiej w Polsce i Minister Jan Wojtyła – Dyrektor Gabinetu Politycznego
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Prof. Tadeusz Sławek – poeta,
tłumacz, wykładowca akademicki, były Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
3) Organizacja wizyty delegacji rządu Malezji – wizyta została zorganizowana we
współpracy z English Division II WL. Celem wizyty było rozpoznanie warunków
studiowania na English Division, jak również omówienie możliwości potencjalnej
współpracy. Przedmiotem zainteresowania były między innymi: akademiki,
wyposażenie szpitali klinicznych, sale dydaktyczne, liczebność i kwalifikacje kadry
akademickiej. Pozytywny rezultat wizyty miał zapoczątkować proces akredytacji AM.
4) Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie
pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE

7. Umowy zagraniczne o świadczenie usług naukowo-badawczych
W roku 2007 na zlecenie podmiotów zagranicznych zrealizowano 45 umów o wartości
201.925,18 zł tego:
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a) I Wydział - 45 umów 201.925,18,b) II Wydział - 0
0
W/w umowy dotyczyły głównie badań leków, kosmetyków, ekspertyz naukowych.

8. Umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy jednostkami AM a
ośrodkami zagranicznymi
W roku 2007 realizowano 4 bezkosztowe umowy międzynarodowe :
1) Umowa o wzajemnej współpracy zawarta pomiędzy Akademią Medyczną w
Warszawie, a Uniwersytetem im.Edvarda Kardelja w Ljubljanie.
2) Umowa o wzajemnej współpracy zawarta pomiędzy Katedrą i Kliniką Urologii
Akademii Medycznej w Warszawie, a Kliniką Urologii Centrum MedycznoChirugicznym w Paryżu.
3) Umowa o wzajemnej współpracy zawarta pomiędzy Katedrą i Kliniką
Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, a Medycznym Państwowym
Uniwersytetem Lwowskim im. Danyla Galickiego we Lwowie.
4) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Zakładem Biologii Ogólnej i
Parazytologii Akademii Medycznej w Warszawie, a Instytutem Zoologii im. I.I.
Schmalhausena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy .

9. Wyjazdy zagraniczne pracowników AM
Ogółem liczba wyjazdów
759; w tym:
a) Zjazdy, kongresy, sympozja, konferencje 744
b) szkolenia i staże do 3-ech miesięcy
6
c) stypendia naukowe powyżej 3-ech miesięcy 9
Opłata kosztów podróży:
a) środki z tematów naukowych oraz innych źródeł finansowych AM b) koszt własny
136
c) inne źródła spoza AM
396
Opłata kosztów pobytu:
a) środki z tematów naukowych oraz innych źródeł finansowych AM b) koszt własny
132
c) inne źródła spoza AM
411
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227

216
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9. SPRAWY PRACOWNICZE
W związku ze zmianami przepisów prawa oraz zmianami społeczno-gospodarczymi
zachodzącymi w otoczeniu zewnętrznym uczelni, podjęto intensywne działania
ukierunkowane na dostosowanie funkcjonowania obszaru zarządzania personelem do
realiów zewnętrznych. Działania te obejmowały:
− w obszarze wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą:
1) wdrożenie znowelizowanych przepisów w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
uczelni, w tym włączenie dodatków do wynagrodzenia za prace w warunkach
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych do wynagrodzenia zasadniczego;
2) opracowanie projektu i wdrożenie regulaminu wynagradzania pracowników
z dodatkowych środków na wynagrodzenia;
3) opracowanie projektu i wdrożenie regulaminu przyznawania premii motywacyjnej
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w uczelni;
4) opracowanie projektu i wdrożenie nowego regulamin świadczeń socjalnych
w uczelni;
5) opracowanie projektu zasad i trybu przyznawania nagród rocznych dyrektorom
szpitali klinicznych.
− w obszarze związanym z zatrudnieniem i obsługa trwającego stosunku pracy:
6) opracowanie projektu i wdrożenie regulaminu zatrudniania nauczycieli
akademickich w uczelni;
7) opracowanie projektu i wdrożenie zasad udzielania zgody na dodatkowe
zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczyciela
akademickiego;
8) opracowanie projektu zmian w statucie AM dotyczących zasad i trybu
przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w uczelni
9) opracowanie projektu i wdrożenie zasad udzielania urlopów wypoczynkowych dla
nauczycieli akademickich;
10) realizację projektu „wdrożenie opisów stanowisk pracy” w grupie pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi;
11) opracowanie projektu i wdrożenie systemu ocen pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi;
12) opracowanie projektu działań związanych z zapobieganiem mobbingowi
i dyskryminacji pracowników uczelni, których efektem było powołanie komisji ds.,
zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji pracowników;
13) opracowanie jednolitych wzorów oraz wdrożenie do stosowania w uczelni
jednolitych formularzy dotyczących podróży służbowych dla pracowników uczelni
oraz osób niebędących pracownikami uczelni, w tym: wzory wniosków, umów,
rachunków;
14) wdrożenie postępowania związanego z egzekwowaniem należności od osób
fizycznych;
15) udział w realizacji procedur wynikających z przepisów „ustawy lustracyjnej”;
16) udział w realizacji zadania związanego z wdrożeniem przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych;
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17) opracowanie projektu regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom
uczelni.
1. Stan zatrudnienia









Akademia Medyczna wg. stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudniała ogółem 2 442
osoby, w tym:
W dniu 31.12.2007 r. stan zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich wynosił:
Wśród pracowników pełnozatrudnionych:
profesorów zwyczajnych
46 osób
profesorów nadzwyczajnych
110 osób
adiunktów
672 osoby
asystentów
306 osób
nauczycieli akademickich na stanowiskach dydaktycznych
203 osoby
pracowników w grupie naukowej
2 osoby
nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy
174 osoby
RAZEM
1.513 osób

W stosunku do 2006 r. nastąpił:
- w grupie pracowników pełnozatrudnionych zatrudnienie zostało utrzymane na tym
samym poziomie,
- w grupie pracowników niepełnozatrudnionych wzrost zatrudnienia o 17 osób.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w grupie pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi zatrudnienie kształtowało się następująco:
−
−
−
−
−

grupa naukowo-techniczna
grupa inżynieryjno-techniczna
grupa biblioteczna
grupa administracyjno-ekonomiczna
grupa obsługi

RAZEM

oraz
− rezydenci
w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy było zatrudnionych

9 osób
213 osób
29 osób
480 osób
193 osób
924 osób
-

5 osób
142 osoby

W stosunku do 31 grudnia 2006r spadek zatrudnienia nastąpił w grupach pracowników:
- naukowo-technicznych - 2 osoby,
- inżynieryjno-technicznych - 75 osób,
- obsługi - 9 osób
Wzrost zatrudnienia nastąpił w grupach pracowniczych:
- pracownicy administracyjno-ekonomiczni - 134 osoby
- rezydenci 2 osoby
a wśród pracowników niepełnozatrudnionych o 26 osób.
W grupie pracowników bibliotecznych zatrudnienie utrzymało się na tym samym
poziomie.
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Spadek zatrudnienia w grupie inżynieryjno-technicznej był spowodowany przeniesieniem
sekretarek z tej grupy do grupy pracowników administracyjno-ekonomicznych (72 osoby).
Łącznie stan zatrudnienia w grupie pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi zwiększył się w porównaniu do roku 2006 o 50 osób.
Wzrost ten spowodowany był rozwojem Uczelni, powstawaniem nowych jednostek
organizacyjnych Uczelni, którym należało zapewnić obsługę merytoryczną, techniczną
i administracyjną.
2. Ruch osobowy
W roku 2007 odeszło z pracy z Akademii Medycznej 277 pracowników (115 nauczycieli
akademickich i 162 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi), w tym na
emeryturę 35 osób (13 nauczycieli i 22 pozostałe). Zostało przyjętych w sumie 351
pracowników, w tym:
 w Sekcji Nauczycieli Akademickich zostało przyjętych 121 osób. Dotyczy to
pracowników dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.
Z grupy pracowników inżynieryjno-technicznych przeszło 6 osób.
Poza tym grupa licząca około 100 osób, dla których AM jest dodatkowym miejscem
pracy (pełno i niepełnozatrudnionych) została zwolniona i ponownie przyjęta na czas
określony.
 w Sekcji Pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi przeprowadzono
139 postępowań konkursowych, w tym 25 na stanowiska kierownicze, w wyniku
których zatrudniono 156 osób (w tym 25 osób na stanowiskach kierowniczych). 74
osoby zostały zatrudnione z wyłączeniem procedury konkursowej (umowy
zastępstwa, zatrudnienie po przerwie wakacyjnej, pracownicy obsługi, sekretarki w
jednostkach dydaktycznych). Łącznie w 2007r zatrudniono 230 osób.
3. Zgony
W 2007 r. zmarli:
1) Prof. dr hab. Wiesław Stryga – kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej;
2) Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dróbecka-Brydak – profesor nadzwyczajny w Katedrzei
i Klinice Okulistyki;
3) Doc. Olga Grosfeld – emerytowany docent w Zakładzie Ortodoncji;
4) Prof. dr hab. Zbigniew Kaleta – emerytowany profesor zwyczajny w Katedrze
i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej;
5) Dr Jadwiga Osuch – emerytowany adiunkt Kliniki Otolaryngologii;
6) Prof. dr hab. Andrzej Polubiec – emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Hematologii;
7) Dr hab. Janina Więcka – emerytowany adiunkt Kliniki Otolaryngologii;
8) Dr n. farm. Alina Zduńska – emerytowany adiunkt Katedry Chemii Leków;
9) Kpt. mgr inż. Tadeusz Noskowski specjalista - samodzielne stanowisko ds.
obronnych;
10) Marek Grzesiuk – szatniarz w Dziale Eksploatacji Kampus Lindleya w Sekcji
Centrum Biostruktury.
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4. Tytuły i stopnie naukowe.
W 2007r. 12 nauczycieli otrzymało tytuł naukowy profesora, 5 nauczycieli uzyskało
stopień naukowy doktora habilitowanego, a 37 stopień naukowy doktora.
5. Awanse
W omawianym okresie awansowano:
 Na stanowisko profesora zwyczajnego
- 3 osoby
 Na stanowisko profesora nadzwyczajnego - 10 osób
 Na stanowisko adiunkta
- 57 osób
 Na stanowisko starszego wykładowcy
- 7 osób
 Ze stanowiska asystenta do grupy wykładowców przeszło 5 osób
 Z grupy pracowników dydaktycznych na stanowisko asystenta przeszło 6 osób (5
wykładowców i 1 st. wykładowca)
6. Oceny
¾ W grupie pracowników będących Nauczycielami Akademickimi została dokonana
ocena :
• w związku z upłynięciem 8 – letniego okresu powierzenia funkcji Kierownika
jednostki organizacyjnej Uczelni – 17 osób w I Wydziale Lekarskim, 4 osoby w
II Wydziale Lekarskim, 3 osoby na Wydziale Farmaceutycznym;
• w związku z upłynięciem 5 –letniego zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego – 3 osoby.
¾ W grupie pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi w 2007r
został wprowadzony „Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników
nie będących nauczycielami akademickimi Akademii Medycznej w Warszawie”.
Pracownicy byli oceniani na podstawie jednego z trzech obowiązujących arkuszy
ocen.
Ocenionych zostało 480 pracowników, w tym:
• 293 pracowników administracyjnych i bibliotecznych
• 113 pracowników inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych
• 74 pracowników na stanowiskach kierowniczych
7. Odznaczenia
Na wniosek JM Rektora Prezydent RP n/w przyznał pracownikom Uczelni ordery i
odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej:
Złoty Krzyż Zasługi
Prof. dr hab. Barbara Rymkiewicz- Kluczyńska
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Prof. dr hab. Kazimierz Wardyn
Srebrny Krzyż Zasługi
Prof. dr hab. Andrzej Friedman
Prof. dr hab. Jacek Malejczyk
Brązowy Krzyż Zasługi
Mgr Grażyna Kubiak-Tomaszewska
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Prof. dr hab. Barbara Rymkiewicz- Kluczyńska
Dr Maria Skonieczna-Maruchin
Odznaka honorowa „ Za zasługi dla ochrony zdrowia”
Prof. dr hab. Bruno Szczygieł
Prof. dr hab. Jerzy Szczerbań
8. Nagrody
• W grupie Nauczycieli Akademickich na wniosek JM Rektora Minister Zdrowia
i Opieki Społecznej przyznał:
¾ 1 nagrodę za całokształt dorobku;
¾ 2 nagrody indywidualne oraz 1 zespołową za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
¾ Zostały przyznane nagrody ze specjalnego funduszu nagród tworzonego na
podstawie art.155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
JM Rektor przyznał łącznie nagrody dla 280 nauczycieli akademickich.
• W grupie pracowników niebędących Nauczycielami Akademickimi nagrody
otrzymały 94 osoby (około 10% ogółu zatrudnionych), w tym:
¾ 1 pracownik naukowo-techniczny;
¾ 26 pracowników inżynieryjno-technicznych;
¾ 4 pracowników bibliotecznych;
¾ 46 pracowników administracji;
¾ 17 pracowników obsługi.
9. Stypendia doktorskie i habilitacyjne
Spośród etatowo zatrudnionych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
w 2007 r. 3 osoby pobierały stypendia doktorskie, stypendiów habilitacyjnych nie pobierał
żaden pracownik.
10. Podwyżki
Senat Akademii Medycznej w Warszawie w drodze Uchwały nr 32/2007 z dnia 25
czerwca 2007 r., podjął decyzję o zwiększeniu wynagrodzeń pracowników uczelni
o łączna kwotę 5 000 000 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/wym. Uchwały, kwota:
• 3 577 000 zł przeznaczona jest na podwyżki w grupie nauczycieli akademickich;
• 369 000 zł przeznaczona jest na podwyżki w grupie pracowników naukowotechnicznych, inżynieryjno-technicznych i bibliotecznych;
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•

1 054 000 zł przeznaczona jest na podwyżki
administracyjno-ekonomicznych i obsługi.

w

grupie

pracowników

Senat AM w Warszawie pozytywnie zaopiniował realizację podwyżek i wyrównań
wynagrodzeń w grupach nauczycieli akademickich i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi, w drodze Uchwały nr 31/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Szczegółowe zasady podwyżek wynagrodzeń uzgodniono z organizacjami związkowymi
działającymi na terenie Uczelni.
Zasady wyrównań i podwyżek wynagrodzeń w grupie nauczycieli akademickich.
Wyrównania wynagrodzeń
1) Wyrównanie wynagrodzeń do poziomu określonego w pkt. 2 dotyczy nauczycieli
akademickich:
a. dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych
w pełnym wymiarze,
b. których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od niżej wymienionych kwot.
2) Poziom wyrównania uzależniony jest od zajmowanego stanowiska i kwalifikacji:
Profesor zwyczajny
5500 zł;
Profesor nadzwyczajny z tytułem
5000 zł;
Profesor nadzwyczajny bez tytułu
4500 zł;
Adiunkt dr hab.
4000 zł;
Adiunkt
3000 zł;
Starszy wykładowca
2500 zł;
Asystent dr, wykładowca dr
2300 zł;
3) Wynagrodzenia nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest dodatkowym
miejscem pracy a także zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
podlegają wyrównaniu inflacyjnemu w wysokości 2% wynagrodzenia
zasadniczego, bez względu na zajmowane stanowisko.
4) Wyrównanie wynagrodzeń zostanie dokonane automatycznie przez Dział
Personalny.
5) Wyrównanie zostało dokonane z dniem 1 stycznia 2007 r. dla nauczycieli
akademickich zatrudnionych w dniu 1 września 2007r., bez przerwy w
zatrudnieniu.
Podwyżki wynagrodzeń
1) Podwyżka wynagrodzeń dotyczy nauczycieli akademickich, dla których uczelnia
jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych w pełnym wymiarze, w tym
również tych nauczycieli akademickich, których objęło wyrównanie wynagrodzeń
do poziomów opisanych powyżej.
2) Poziom podwyżki uzależniony jest od zajmowanego stanowiska i kwalifikacji:
Profesor zwyczajny
400 zł;
Profesor nadzwyczajny z tytułem
300 zł;
Profesor nadzwyczajny bez tytułu
150 zł;
Adiunkt dr hab., adiunkt, starszy kustosz
80 zł;
Starszy wykładowca, asystent, wykładowca, lektor, instruktor
50 zł;
3) O wysokości kwot indywidualnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych
decydować będą kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy otrzymają do
dyspozycji pulę na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w podległej grupie
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nauczycieli akademickich, obliczoną jako suma iloczynów liczby etatów i kwoty
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup stanowisk pracy
w jednostce organizacyjnej.
4) Podwyżki będą dokonane z dniem 1 stycznia 2007 r. dla nauczycieli akademickich
zatrudnionych w dniu 1 września 2007 r., bez przerwy w zatrudnieniu.
Zasady podwyżek wynagrodzeń w grupie pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi
1) Środki na podwyżki wynagrodzeń dla poszczególnych grup i stanowisk, zostały
określone proporcjonalnie, przyjmując za podstawę ustalenia proporcji średnie
wynagrodzenia zasadnicze dla stanowisk i wyniosły dla:
pracowników administracyjnych:
72 zł
zastępców kierowników działów, kierownicy sekcji oraz samodzielnych
stanowisk:
kierowników działów:
zarządu administracji i obsługi:
pracowników inżynieryjno-technicznych,
naukowo-techniczni, bibliotecznych:
pracowników obsługi:

85 zł
95 zł
131 zł
60,16 zł
42 zł

Pula na podwyżki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych została
określona z uwzględnieniem wyżej opisanej proporcji.
2) O wysokości kwot indywidualnych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych
decydowali kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy otrzymali do dyspozycji
pulę na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w podległej grupie pracowników,
wynikającą; z liczby etatów i kwoty podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla
poszczególnych grup stanowisk pracy w jednostce organizacyjnej;
3) Wyrównanie wynagrodzeń zostało dokonane z dniem 1 stycznia 2007 r. dla
pracowników zatrudnionych w dniu 1 września 2007r, bez przerwy w zatrudnieniu.
11. Premia motywacyjna
W 2007r został wprowadzony „Regulamin przyznawania premii motywacyjnej
dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Akademii Medycznej
Warszawie”. Za rok 2007r premię motywacyjną otrzymały 748 osoby (około 81 %
zatrudnionych).
12. Szkolenia
W 2007 roku w szkoleniach wzięło udział 938 osób. 114 osób podnosiło swoje
kwalifikacje w formie indywidualnej (szkolenia zewnętrzne), 820 osób uczestniczyło
w szkoleniach wewnętrznych:
Szkolenia
Szkolenia
Suma
zewnętrzne
wewnętrzne
styczeń
5
51
56
luty
4
92
96
marzec
12
83
95
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kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Suma

11
6
4
0
2
11
16
21
22
114

58
50
70
31
178
39
89
36
43
820

69
56
74
31
180
50
105
57
65
934

Indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji obejmują szkolenia zewnętrzne (110 osób)
oraz studia podyplomowe (dofinansowanie otrzymały 4 osoby).
W szkoleniach indywidualnych najczęściej brały udział osoby z następujących jednostek
organizacyjnych:









Kwestura
Biuro ds. Audytu Wewnętrznego
Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
Biuro Organizacyjno-Prawne
Dział Personalny
Dział Informatyki
Dział Współpracy z Zagranicą
Dział Zamówień Publicznych

Najczęściej pojawiająca się tematyka szkoleń indywidualnych:
 szkolenia z zakresu księgowości, podatku VAT, budżetu, kontroli finansowej,
 informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią,
 prawo pracy, płace, zatrudnianie nauczycieli akademickich, naliczanie
wynagrodzeń,
 kontrola i umowy w zamówieniach publicznych,
 pozyskiwanie środków z EFS.
Szkolenia grupowe prowadzone przez firmy zewnętrzne:
 Ochrona danych osobowych w szkole wyższej.
 Profesjonalna sekretarka – asystentka.
 Podstawy zarządzania wg metodyki PRINCE2.
 Kontynuacja szkoleń informatycznych zgodnych z ECDL
Szkolenia grupowe wewnętrzne:
 Opis stanowisk pracy.
 Instrukcja kancelaryjna.
 System ocen okresowych.
 Kierowanie zespołem.
 Zarządzanie czasem.
Na szkolenia w 2007r. wydano łącznie 204 151,71 zł.
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13. Działalność socjalna i realizacja planu świadczeń socjalnych
1) W 2007 roku działalność socjalna na rzecz pracowników, byłych pracowników
i członków ich rodzin prowadzona była w oparciu o obowiązujący Regulamin
Świadczeń Socjalnych Akademii Medycznej /załącznik do zarządzenia Nr 12/2007
Rektora AM z dnia 04 kwietnia 2007r/.
Działalnością socjalną na Uczelni objętych było 2294 pracowników, 902 emerytów
i rencistów i 1500 dzieci. Dla tych osób Dział Personalny organizował i świadczył
szereg różnorodnych usług.
Rozdział zaplanowanych środków funduszu uzgadniany był z Rektorskim Zespołem
ds. świadczeń socjalnych z udziałem przedstawicieli związków zawodowych
działających w AM i zatwierdzany przez Prorektora AM ds. Kadr.
Komisja Socjalna zgodnie z przyznanym jej w regulaminie świadczeń socjalnych AM
zakresem obowiązków i uprawnień oraz poszanowaniem przepisów znowelizowanej
ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o ZFŚS / Dz. U. z 1996r nr 70 poz.335 z
późniejszymi zmianami/ określiły najbardziej efektywne kierunki rozdziału środków,
opiniowały formę i wysokość udzielanych świadczeń oraz kontrolowały wysokość
spożytkowanych na dany cel środków funduszu.
Powołana komisja, stanowiąca w swym składzie osobowym pełną reprezentację załogi
AM sprawowała swój mandat społecznie, dbając o kompleksowe zaspokojenie
wszystkich zgłoszonych i ustawowo zabezpieczonych form działalności socjalnej,
kierując się pomocą najbardziej potrzebującym lub znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej pracownikom, emerytom i rencistom jak również o ich ogólne dobro.
2) Rozdysponowanie funduszu świadczeń socjalnych w 2007 roku w ujęciu ilościowo –
wartościowym przedstawia się następująco:
a) Z ekwiwalentów za samodzielnie zorganizowany wypoczynek skorzystało 2
733 osoby na łączną kwotę 3 542 100,- zł w tym:
• 2101 pracowników na kwotę 3.075.900,- zł,
• 20-współmałżonków wychowujących małe dzieci i o niskim dochodzie na członka
rodziny w kwocie 8000,-zł ,
• 612 emerytów i rencistów na kwotę 458 200,-zł.
b) Udzielono pomocy dofinansowując zorganizowany wypoczynek krajowy i
zagraniczny dzieci: pracowników, emerytów i rencistów wyjeżdżających na
obozy, zimowiska , kolonie, zielone szkoły, wczasy. Z tej formy pomocy
skorzystało 196 dzieci na łączną kwotę 233.100zł.
Średnie dofinansowanie wyniosło 1189,29 zł.
Z ekwiwalentu za samodzielnie zorganizowany wypoczynek skorzystało 999 dzieci na
łączną kwotę 1.077.000,-zł.
c) W 2007 roku dla wszystkich pracowników AM i dzieci pracowników w wieku od 118 lat zostało wypłacone świadczenie finansowe, związane ze zwiększonym
obciążeniem finansowym rodzin w okresie świątecznym, na łączną kwotę 991
170,-zł.
Pracownicy w zależności od dochodu na osobę w rodzinie otrzymali świadczenie
finansowe w wysokości: 450,-zł, 400,-zł, 350,-zł i 300,-zł
Dzieci otrzymały świadczenie finansowe w wysokości: 250,-zł, 200,-zł, 160,-zł i
140,-zł.
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d) Wszyscy uprawnieni, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej
zostali wsparci pomocą finansową w formie zapomogi losowej lub socjalnej.
Udzielono 310 zapomóg w łącznej kwocie 439 700,-zł.
Z zapomóg skorzystało 173 pracowników AM na kwotę 209 500,-zł i 137 emerytów
i rencistów na kwotę 230 200,-zł - w tym 23 emerytów i 2 pracowników objęto stałą
opieką finansową udzielając zapomogę socjalną kwartalną w kwocie 1000,-zł dla
każdej osoby.
e) W 2007 roku z ZFŚS udzielono 158 pożyczek mieszkaniowych w łącznej kwocie
2.967.165zł. Z pożyczki na remont mieszkań skorzystało 128 osób, natomiast 30
osób otrzymało pomoc w wykupie mieszkań docelowych, na uzupełnienie wkładu
mieszkaniowego, na budowę domu lub spłatę kredytu. W rozbiciu na nauczycieli
akademickich i pracowników nie będących nauczycielami z pożyczek skorzystało:
75 nauczycieli i 78 pracowników nie będących nauczycielami oraz 5 emerytów.
f) W naszej Uczelni pracownicy i członkowie ich rodzin mieli możliwość korzystania
z zajęć na basenach z którymi Akademia Medyczna podpisała umowę.
- z basenu przy ul Inflanckiej w okresie dwóch semestrów skorzystało 180 osób,
- z basenu przy ul. Namysłowskiej w okresie dwóch semestrów skorzystało 100
osób,
Pozostali pracownicy mogli skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania do
rachunków wybranej formy zajęć sportowo – rekreacyjnych takich jak: siłownia,
aerobic, gimnastyka korekcyjna, yoga itp. Pracownicy skorzystali z takiego
dofinansowania na łączną kwotę 43 915,-zł
g) Organizowano spotkania z emerytami i rencistami AM: z okazji Dnia Seniora i
Wieczór Wigilijny dla samotnych emerytów. Na działalność tą w 100 %
sfinansowaną ze środków ZFŚS wykorzystano kwotę 5 425,-zł. W spotkaniach
uczestniczyło 120 osób.
Na spotkania były zapraszane władze Uczelni oraz przedstawiciele związków
zawodowych działających w Uczelni.
h) W roku 2007 zostały zorganizowane 3 wycieczki autokarowe :
- 3 wycieczki na grzybobranie dla 111 osób.
Środki funduszu w 2007r na realizację wszystkich świadczeń zostały wykorzystane w
82%.

52/77

10. SZPITALE KLINICZNE
Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej zostało powołane przez Jego Magnificencję Rektora
Akademii Medycznej Zarządzeniem Nr 33/ 2001 z dnia 26 listopada 2001 roku.
Konieczność powołania Biura wynikła z przejęcia przez Akademię na podstawie art. 4 ust.
3 ustawy z dnia 19 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i
ustawy o szkolnictwie wyższym, uprawnień i obowiązków organu, który utworzył szpitale
kliniczne. Zakres działalności Biura wynika z następujących aktów prawnych:
1. Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi
zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.
3. Zarządzenia Rektora AM nr 33/ 2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie
utworzenia w Akademii Medycznej w Warszawie jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Biuro ds. Szpitali Klinicznych”.
4. Zarządzenia nr 20/2002 Rektora AM z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie utworzenia w Akademii Medycznej jednostki organizacyjnej
pod nazwą „Biuro ds. Szpitali Klinicznych”.
5. Zrządzenia nr 6/2003 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 24 stycznia
2003 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia w Akademii Medycznej
jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro ds. Szpitali Klinicznych”.
6. Zarządzenia nr 58/ 2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 16 grudnia 2003 roku
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Akademii Medycznej.
7. Zarządzenia nr 95/ 2003 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej w
Warszawie z dnia 16 września 2003 roku w sprawie prowadzenia procedury
zawierania a następnie obsługę oraz nadzór nad wykonaniem zapisów zawartych
umów dotyczących bazy klinicznej i realizacji dokumentów wynikających z tych
umów. Dotyczy umów zawieranych przez Akademię Medyczną z zakładami opieki
zdrowotnej na realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
8. Zarządzenia nr 34/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12
czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Akademii
Medycznej w Warszawie”. Zgodnie z rozdziałem 5 Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
podporządkowane jest organizacyjnie Kanclerzowi, natomiast ramowy zakres Biura
jest następujący:
− Ocena i kontrola działalności statutowej szpitali klinicznych w tym zakresie
prawidłowości gospodarowania mieniem, gruntami i budynkami, gospodarki
finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych.
− Prowadzenie dokumentacji w zakresie własności nieruchomości, mienia
ruchomego i form organizacyjno – prawnych szpitali.
− Przygotowanie projektu podziału środków finansowych przyznawanych Uczelni w
formie dotacji budżetowej przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów oraz nadzór i
kontrola nad realizacją wydatków z przyznanej dotacji.
− Nadzór nad realizacją dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa, na inwestycje i
środków gwarantowanych przez AM.
− Nadzór i kontrola nad działalnością inwestycyjną szpitali finansowaną z budżetu
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państwa.
Przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie udostępniania bazy
klinicznej do celów dydaktycznych i naukowo - badawczych AM oraz innych
umów związanych z działalnością jednostki.
Nadzór nad prawidłowością realizacji umów o udostępnienie oddziałów
klinicznych i umów ze szpitalami klinicznymi.
Przestrzeganie terminowej sprawozdawczości szpitali klinicznych w zakresie
organizacyjnym i finansowym.
Obsługa administracyjna Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z
Regionem oraz Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem.
Przygotowanie i przedstawienie Władzom Uczelni propozycji rozwiązania
problemów zgłaszanych przez szpitale kliniczne.
Przygotowanie projektu Planu rzeczowo - finansowego AM w zakresie dotacji
przeznaczonej na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w
ramach szkolenia studentów.
Realizacja zadań dotyczących wydzierżawienia, wynajmowania lub innych form
udostępniania majątku trwałego zakładów opieki zdrowotnej, dla których AM jest
organem założycielskim.
Przygotowanie materiałów i prowadzenie postępowań w przedmiocie
przekształcania i likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, dla którego AM jest
organem założycielskim.
Przygotowanie sprawozdań i informacji o sytuacji finansowej szpitali klinicznych.
Udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek
organizacyjnych.

Akademia Medyczna w Warszawie jest organem założycielskim wobec pięciu niżej
wymienionych szpitali klinicznych:
1. Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Banacha 1a,
2. Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie,
ul. Sierakowskiego 13,
3. Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
ul. Marszałkowska 24,
4. Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie,
ul. Lindley’a 4,
5. Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. określa szczegółowe zasady
sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
obejmującego kontrolę i ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę jej
kierownika, w szczególności:
1. realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2. prawidłowości gospodarowania mieniem,
3. gospodarki finansowej.
W ramach nadzoru Akademia Medyczna w Warszawie wykonuje:
¾ kontrole planowe
¾ kontrole doraźne
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W 2007 roku prowadzono kontrole we wszystkich nadzorowanych obecnie
jednostkach.
1. W dniach 17 – 28 września 2007 roku na podstawie upoważnień nr 5/2007, 6/2007,
7/2007, 8/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i
Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie, przeprowadzono kontrolę
w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2
Zakres kontroli:
1) realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarka finansowa,
4) kontrola zalecenia pokontrolnego z 2006 roku.
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku.
2. W dniach 01-12 października 2007 roku na podstawie upoważnień nr 9/2007, 10/2007,
11/2007, 12/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i
Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie, przeprowadzono kontrolę
w Samodzielnym Publicznym Okulistycznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
przy ul. Sierakowskiego 13.
Zakres kontroli:
1. realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2. prawidłowość gospodarowania mieniem,
3. gospodarka finansowa.
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku.
3. W dniach 15 –31 października 2007 roku na podstawie upoważnień nr 13/2007,
14/2007, 15/2007, 16/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji
i Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie, przeprowadzono
kontrolę w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w
Warszawie przy ul. Banacha 1a.
Zakres kontroli:
1) realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarka finansowa.
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku.
4. W dniach 04 – 12 października 2007 roku na podstawie upoważnień nr 17/2007,
18/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z
Regionem Akademii Medycznej w Warszawie, przeprowadzono kontrolę w
Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul.
Marszałkowskiej 24.
Zakres kontroli:
1) polityka płacowa,
2) przestrzeganie praw pracowników Szpitala,
3) starania Dyrekcji Szpitala o pozyskanie środków finansowych w celu
odnowienia starzejącego się sprzętu .
5. W dniach 05 – 21 listopada 2007 roku na podstawie upoważnień nr 19/2007, 20/2007,
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21/2007, 22/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i
Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie, przeprowadzono kontrolę
w:Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
przy ul. Lindley’a 4.
Zakres kontroli:
1) realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarka finansowa.
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia – 31 grudnia 2006 roku.
6. W dniu 13 listopada 2007 roku na podstawie upoważnień nr 24/2007, 25/2007,
26/2007, 27/2007, wystawionych przez Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i
Współpracy z Regionem Akademii Medycznej w Warszawie oraz upoważnień nr AOUP/0151/153/2007, AO-UP/0151/154/2007, wystawionym przez JM Rektora Akademii
Medycznej w Warszawie, rozpoczęto kontrolę w Samodzielnym Publicznym
Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a.
Zakres kontroli:
prawidłowość prowadzenia inwestycji pn.: „Modernizacja Bloku Operacyjnego w SP
CSK w Warszawie”.
Okres objęty kontrolą: lata: 2005 - 2007.
Finanse
(stan na dzień 30 czerwca 2007 roku)
SP Centralny Szpital Kliniczny – Warszawa – ul. Banacha 1a
W Szpitalu utrzymuje się trend wzrostowy zobowiązań. Zobowiązania prawie
czterokrotnie przewyższają należności.
Należności na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 34.507.980,98 PLN, natomiast
zobowiązania 137.236.929,09 PLN.
Należności w II kwartale 2007 roku w stosunku do II kwartału 2006 roku zmniejszyły się
o 2,71%, zobowiązania wzrosły o 3,10%, przychody 5,58%, koszty 8,16%, wynik
finansowy uległ zmniejszeniu o 809,84%.
„Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi” wynosi 0,27, informując o braku
zachowania tzw. reguły finansowej, zgodnie, z którą majątek trwały powinien być
finansowany kapitałem długookresowym. Natomiast „wskaźnik zadłużenia ogółem”
wynosi 1,11 i świadczy o ryzyku finansowym oraz niebezpieczeństwie utraty przez Szpital
zdolności do zwrotu długów.
SP Kliniczny Szpital Okulistyczny – Warszawa – ul. Sierakowskiego 13
Należności w II kwartale 2007 roku w stosunku do II kwartału 2006 roku wzrosły o 3,83%,
zobowiązania uległy zmniejszeniu o 16,06%, przychody wzrosły o 17%, koszty 25,32%,
wynik finansowy uległ zmniejszeniu o 248,77%.
Szpital ma zapewnione utrzymanie długoterminowej płynności finansowej, o czym
informuje „wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi” i wynosi 1,67.
Natomiast „wskaźnik zadłużenia ogółem” wynoszący 0,11 informuje o braku wystąpienia
ryzyka finansowego oraz braku wystąpienia niebezpieczeństwa utraty przez Szpital
zdolności do zwrotu długów.
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SP Dziecięcy Szpital Kliniczny – Warszawa – ul. Marszałkowska 24
Należności w II kwartale 2007 roku w stosunku do II kwartału 2006 roku zmalały o 9,42%,
zobowiązania wzrosły o 8,20%, przychody 18,38%, koszty 19,76%, wynik finansowy 34%.
„Wskaźnik zadłużenia ogółem”, który informuje o dużym ryzyku finansowym
i niebezpieczeństwie utraty przez Szpital zdolności do zwrotu długów, wynosi 1,05
(pożądana wielkość 0,57 – 0,67). „Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami
stałymi”, informujący o utrzymaniu długoterminowej płynności finansowej, winien wynosić
ponad 1. W Szpitalu wskaźnik ten wynosi 0,62.
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
ul. Lindley’a 4
W Szpitalu utrzymuje się trend wzrostowy zobowiązań, które sześciokrotnie przewyższają
należności. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 97.382.060,98 PLN,
a należności 15.449.306,62 PLN.
Należności w II kwartale 2007 roku w stosunku do II kwartału 2006 roku uległy
zmniejszeniu o 2,38%, zobowiązania wzrosły o 30,27%, przychody 17,20%, koszty
16,16%, wynik finansowy 10,04%.
Szpital nie ma zapewnionego utrzymania długoterminowej płynności finansowej,
ponieważ majątek trwały nie jest finansowany kapitałem długookresowym, czyli takim,
który jest do dyspozycji przez ponad 1 rok. Powyższą sytuację obrazuje „wskaźnik
pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi”, który wynosi -0,43. Z kolei „wskaźnik
zadłużenia ogółem” wynoszący w Szpitalu 1,59 informuje o ryzyku finansowym i
niebezpieczeństwie utraty przez Szpital zdolności do zwrotu długów.
Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej – Warszawa – ul. Karowa 2
Należności w II kwartale 2007 roku w stosunku do II kwartału 2006 roku uległy
zwiększeniu o 245,96%, zobowiązania 28,03%, przychody 14,56%, koszty 25,40%,
natomiast wynik finansowy uległ zmniejszeniu o 72,95%.
Szpital ma zapewnione utrzymanie długoterminowej płynności finansowej, co
odzwierciedla „wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami stałymi” wynoszący 1,45
oraz nie występuje groźba ryzyka finansowego, o czym informuje „wskaźnik zadłużenia
ogółem”, który wynosi 0,16.
W oparciu o wyniki nadzoru i kontroli działalności szpitali klinicznych, dla których
Akademia Medyczna w Warszawie jest organem założycielskim, związanych z realizacją
zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń ustalono, że w 2007
roku (stan na 30 czerwca 2007 roku):
− w szpitalach zatrudnionych było łącznie 6.763 osób, co w przeliczeniu na etaty dało
liczbę 6.175,02;
− bazę łóżkową szpitali klinicznych AM stanowiło 2.531 łóżek, z czego najwięcej
znajdowało się w SP CSK w Warszawie przy ul. Banacha 1a (1.158);
− w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku w jednostkach udzielono
285.674 porad, a łączna liczba hospitalizacji wyniosła 59.667.
Wykonywane zadania bieżące:
1. Opracowywanie i sporządzanie dla Ministerstwa Finansów kwartalnych sprawozdań
o stanie należności i o stanie zobowiązań( Rb-N, Rb-Z) według tytułów dłużnych
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3.
4.
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6.

7.

oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdania są przygotowywane na podstawie danych
przekazywanych przez szpitale kliniczne. Od roku 2006 sporządzanie rocznych
sprawozdań Rb-UN oraz Rb-UZ.
Opracowywanie dla Ministerstwa Zdrowia kwartalnych informacji na temat
kształtowania się przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w szpitalach.
Sporządzanie kwartalnych analiz bilansów, rachunków zysków i strat oraz analiza
aktualnej sytuacji finansowej .
Monitorowanie wpływających do szpitali klinicznych środków finansowych
pochodzących z Ministerstwa Zdrowia, przeznaczonych na zadania inwestycyjne
(zał. nr 6).
Wykonywanie doraźnych poleceń Ministerstwa Zdrowia dot. zbierania i
opracowywania w trybie natychmiastowym informacji dotyczących szpitali
klinicznych.
Opracowanie podziału dotacji budżetowej przeznaczonej na sfinansowanie
świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów, a następnie
opisywanie pod względem merytorycznym faktur, wystawianych przez szpitale w
związku z udostępnianiem oddziałów na potrzeby dydaktyki.
Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących szpitali klinicznych, dla których
Akademia Medyczna jest organem założycielskim

Charakterystyka ilościowa załatwianych skarg i wniosków
W 2007 roku Biuro ds. Szpitali Klinicznych AM rozpatrzyło pięć skarg i jeden wniosek,
dwa wnioski Biuro przekazało do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Informacja o sposobie załatwienia skarg i wniosków
Jedną z pięciu skarg uznano za zasadną, trzy skargi uznano za nieuzasadnione.
Wnioski:
− wniosek w sprawie przyznania nagród finansowych dla poszczególnych pracowników
SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
− wyrazy uznania i podziękowania dla kierownika i personelu Kliniki Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
w Warszawie.
Przekazano zgodnie z właściwością do dyrekcji poszczególnych szpitali klinicznych.
Biuro rozpatrzyło we własnym zakresie wniosek lekarzy – pracowników jednego ze
szpitali klinicznych w sprawie odwołania dyrektora placówki.
Charakterystyka zestawienia załatwionych skarg i wniosków w rozbiciu na grupy
problemowe ze szczegółową ich charakterystyką
−
Jedna ze skarg dotyczyła sposobu przechowywania zwłok w Zakładzie Medycyny
Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie. W następstwie wyjaśnień złożonych
przez Kierownika Zakładu skargę uznano za bezzasadną.
−
Jedna ze skarg dotyczyła przechowywania i udostępniania dokumentacji
medycznej oraz przestrzegania praw pacjenta w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka
Jezus w Warszawie. Skargę uznano za zasadną. W toku postępowania
wyjaśniającego ustalono, że naruszone zostały prawa pacjenta, pacjentowi
uniemożliwiono dostępu do dokumentacji medycznej. Dyrekcja Szpitala została
pouczona o konieczności przestrzegania przepisów dotyczących przechowywania i
udostępniania dokumentacji medycznej oraz przestrzegania praw pacjenta.
−
Jedna ze skarg dotyczyła jakości opieki zdrowotnej świadczonej w Klinice
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Położnictwa
i
Ginekologii
Szpitala
Klinicznego
Dzieciątka
Jezus
w Warszawie. W świetle wyjaśnień złożonych przez Kierownika Kliniki skargę
uznano za bezzasadną.
Jedna ze skarg dotyczyła stanu technicznego i jakości usług świadczonych przez
firmę transportową na rzecz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
w Warszawie, zajmującą się przewozem pacjentów dializowanych. Biuro otrzymało
wyjaśnienia ze strony Szpitala oraz notatkę służbową dotyczącą kontroli realizacji
umowy na przewóz pacjentów. Po analizie uzyskanych wyjaśnień skargę uznano za
bezzasadną.
Jedną ze skarg złożyła była pracownica SP Dziecięcego Szpitala Klinicznego w
Warszawie. Skarga dotyczyła nieprzedłużenia umowy o pracę, ponadto skarżąca
przekazała zastrzeżenia dotyczące organizacji pracy w Szpitalu. Biuro otrzymało
stosowne wyjaśnienia ze strony Szpitala oraz informację, iż powyższa sprawa jest
przedmiotem postępowania sądowego.
W związku z otrzymaniem przez Biuro wniosku lekarzy – pracowników SP
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie w sprawie odwołania Dyrektora
Szpitala Biuro przeprowadziło kontrolę doraźną w Szpitalu.

Wszystkie skargi i wnioski wpłynęły do Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej w formie
pisemnej.
Informacja o przyczynach wniesionych skarg i wniosków
Na podstawie analizy powyżej przytoczonych skarg i wniosków za główną przyczynę
napływających skarg i wniosków uznać można rozbieżności wynikające z oczekiwań
pacjentów i możliwości oraz jakości usług świadczonych przez publiczne zakłady opieki
zdrowotnej oraz napięcia w relacjach pomiędzy pacjentami a lekarzami, bądź innymi
pracownikami szpitali, a także napięcia w relacjach pomiędzy pracownikami szpitali, a
dyrekcją szpitali klinicznych.
Działania podejmowane w celu likwidacji przyczyn skarg
Akademia Medyczna jak i Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej na bieżąco reagowały na
sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości w funkcjonowania szpitali klinicznych,
bądź jednostek Akademii Medycznej na podstawie analizy napływających skarg i
wniosków. Ponadto Akademia Medyczna w ramach sprawowania nadzoru nad szpitalami
klinicznymi zobowiązana jest z mocy ustawy do okresowych ich kontroli. Jednym z
obligatoryjnych zadań kontroli jest zbadanie dostępności i poziomu udzielanych
świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez kontrolę:
− liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na
świadczenia lub usługi,
− liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub
usług oraz ich kwalifikacji,
− zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami
postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami.
Zakresem kontroli często obejmuje się także sposób udzielania odpłatnych świadczeń
medycznych i niemedycznych w szpitalach klinicznych Akademii Medycznej w
Warszawie.
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8. Współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy w zakresie:
− uczestnictwa szpitali klinicznych AM w tworzonym systemie ratownictwa
medycznego,
− bieżącego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w mieście,
− rozwiązania problemów z funkcjonowaniem izb przyjęć, szczególnie w
szpitalach pediatrycznych,
− koordynacji zamknięcia poszczególnych szpitali i klinik na czas remontów oraz
dezynfekcji.
9. Pozyskiwanie informacji w celu aktualizacji bazy danych o szpitalach klinicznych, w
zakresie ilości klinik, oddziałów, łóżek, personelu, jak również posiadanego sprzętu.
10. Pozyskiwanie informacji dotyczących ilości przyjmowanych i hospitalizowanych
pacjentów, jak również sposobu przyjęcia do szpitala.
11. Przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia danych dotyczących liczby studentów
kierunku lekarskiego i stomatologicznego, które są potrzebne do wyliczenia dotacji
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia studentów.
12. Przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia danych dotyczących propozycji
wprowadzenia do planu budżetu państwa na kolejny rok zakupów inwestycyjnych i
inwestycji budowlanych szpitali klinicznych.
13. Obsługa Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem. Spotkania
Komisji poświęcone były głównie problemom, z jakimi zmagają się szpitale kliniczne
Akademii Medycznej, strategii rozwoju bazy klinicznej, czasowi pracy nauczycieli
akademickich, jak również wnioskom, które dotyczyły przyznania nagród rocznych
dyrektorom szpitali klinicznych.
14. Organizowanie spotkań Władz Uczelni z Dyrektorami szpitali klinicznych.
15. Udział w spotkaniach przedstawicieli organów założycielskich warszawskich szpitali,
na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące organizacji służby zdrowia, jak
również organizacja zabezpieczenia medycznego.
16. Monitorowanie i przygotowywanie umów AM ze szpitalami.
Informacja dotycząca umów o udostępnianie oddziałów klinicznych na wykonywanie
zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
W 2007 r. zawarto następujące umowy i aneksy:
− Umowę nr 1149/2007 z dn. 01.10.2007 r. ze Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego
Popiełuszki w W-wie, ul. Cegłowska 80, dotyczącą udostępnienia Oddziału
Neurologii na potrzeby Kliniki Neurologii II Wydziału Lekarskiego,
− Umowę nr 1148/2007 z dn. 01.10.2007 r. ze Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego
Popiełuszki w W-wie, ul. Cegłowska 80, dotyczącą udostępnienia II Oddziału
Neurochirurgii, na potrzeby Kliniki Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego,
− Aneks nr 1 z dn. 10.12.2007 r. do umowy nr 1149/2007 z dn. 01.10.2007 r. ze
Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w W-wie, ul. Cegłowska 80,
− Umowę nr 301/2007 z dn. 11.04.2007 r. z Wojewódzkim Psychiatrycznym SZP
ZOZ im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, dotyczącą
udostępnienia Oddziału Psychiatrycznego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej i
Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego,
− Umowę nr 385/2007 z dn. 27.03.2007 r. z Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim
w W-wie, ul. Kondratowicza 8 o udostępnienie nastepujących oddziałów:
1)
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
2)
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
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3)
4)
5)
6)
7)

Oddziału Położnictwa i Ginekologii
Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Oddziału Psychiatrii
Oddziału Neurologii na potrzeby Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o
Zdrowiu
− Umowę nr 338/2006 z dn. 04.08.2006 r. ze Szpitalem Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego CMPK w W-wie, ul. Czerniakowska 231 o udostępnienie
oddziałów:
1)
Oddziału Otolaryngologicznego
2)
Oddziału Chirurgii Ogólnej
3)
Oddziału Chorób Wewnętrznych
− Umowę z Szpitalem Ginekologiczno – Położniczym im. Św. Rodziny w W-wie,
ul. Madalińskiego 25 o udostępnienie oddziałów:
1)
Oddziału Ginekologicznego
2)
Oddziału Położniczego
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11. INWESTYCJE I REMONTY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE INWESTYCJI
ZA 2007 ROK

INWESTYCJE AKADEMII MEDYCZNEJ REALIZOWANE W
ROKU 2007
1. Budowa Centrum Biblioteczno - Informacyjnego

731 085,00

inwestycja kontynuowana

2. Zakład Genetyki AM ul. Pawińskiego 3C

1 578 637,00
inwestycja kontynuowana

3. Pracownia badań ostrej niewydolności wątroby z zapleczem
inwestycja zakończona
pododziału hepatologicznego

500 000,00

4. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Zakładzie Anestezjologii
inwestycja zakończona
i Intensywnej Terapii ul. Banacha 1

92 678,97

5. Wykonanie wentylacji Sali wykładowej w Katedrze i Zakładzie
inwestycja zakończona
Medycyny Sądowej ul. Oczki 1

145 155,43

6. Zakup nieruchomości przy ul. Ciołka 27 I - rata

2 675 419,60

inwestycja kontynuowana

7. Modernizacja i adaptacja budynków i budowli
Roboty budowlane, instalacyjne i wyposażenie

215 649,80

Ogółem inwestycje w roku 2007 wyniosły

5 938 625,80

w tym :
Fundusze zewnętrze MZ
MEiN
Fundusze własne
AM

3 394 085,00
500 000,00
2 044 540,80

Inwestycje budowlane zrealizowane w Akademii Akademii Medycznej w roku
2007
1. Wentylacja i klimatyzacja sal dydaktycznych oraz
wyposażenie Zakładu Genetyki
2) Roboty budowlane i wyposażeniowe w Zakładzie
Genetyki AM przy ul. Pawińskiego 3C
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1.1 kontynuacja z roku 2006
1.2 roboty budowlano - montażowe
1.3 wyposażenie
Środki AM

Razem :

634 876,54
777 606,26
166 154,20
1 578 637,00

3) Dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej
Terapii ul. Banacha 1
Środki AM
inwestycja zakończona

92 678,97

4) Wykonanie wentylacji - Zakup i montaż urządzeń dla Sali
wykładowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej
przy ul. Oczki 1
Środki AM
inwestycja zakończona

145 155,43

2. Modernizacja i adaptacja budynków i
budowli
1) Dostawa z zainstalowaniem centrali p.poż w
bloku F -Apteka przy ul. Banacha 1a
Środki AM

27 132,80

2) Dostawa i zainstalowanie 3 kurtyn
powietrznych w przedsionkach budynku
Rektoratu i Farmacji
Środki AM

12 444,00

3) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni Mikroskopii
Konfokalnej w Katedrze i Klinice Dermatologii
przy ul. Koszykowej 82
Środki AM

27 570,83

4) Wykonanie katedry w Sali
wykładowej w Klinice Dermatologii
przy ul. Koszykowej 82
Środki AM

11 146,12

5) Wykonanie systemu alarmowego zabezpieczającego aulę
w Klinice Dermatologii przy ul. Koszykowej 82
Środki AM

28 567,52

6) Dostawa i montaż żaluzji automatycznych w Sali
wykładowej w Klinice Chir.Czaszkowo-Twarzowej ul.
Lindleya
Środki AM

11 245,00

7) System odgradzający dla Centrum
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Dydaktycznego AM przy ul. Trojdena 2a
Środki AM

4 334,66

8) Wyposażenie Sali dydaktycznej w ekran
projekcyjny w Zakładzie Anatomii
Patologicznej przy ul. Pawińskiego 7
Środki AM

2 114,26

9) Dostawa i instalacja automatycznego systemu sterowania
multimedialnego w salach seminaryjnych i wykładowych
AM
Środki AM

19 400,00

10) Modernizacja wentylacji wyciągowej i montaż drzwi w
pom. basenowni w Zakładzie Anatomii Prawidłowej przy
ul. Chałubińskiego 5
Środki AM

46 861,05

11) Wykonanie instalacji dwutlenku węgla dla Pracowni
Trzustki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej AM przy ul. Nowogrodzkiej 59
Środki AM
12) Dostawa i montaż czujek do wykrywania pożaru w pom.
Zwierzętarni AM
Środki AM
Razem:
3. Pracownia badań ostrej niewydolności wątroby
oraz przewlekłej zaostrzonej niewydolności
wątroby
z
zapleczem
pododdziału
hepatologicznego
inwestycja zakończona
Środki MEN

6 042,66

12 810,00
209 668,90

500 000,00

kontynuacja inwestycji
rozpoczętej w 2006 r. r

4. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zakładu Biochemii II
WL
Środki ED
5. Zakup nieruchomości przy ul. Ciołka 27 I rata zakupu
Środki MZ
Środki AM
Razem:
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5 980,90

2 663 000,00
12 419,60
2 675 419,60

6. Budowa Centrum Biblioteczno Informacyjnego AM
kontynuacja z roku 2006
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Środki MZ (niewygasające z 2006)

731 085,00
Inwestycje ogółem:

w tym:

Fundusze zewnętrzne MZ
MEiN
Fundusze własne AM
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5 938 625,80
3 394 085,00
500 000,00
2 044 540,80

12. BAZA MATERIALNA
PRAWNY GRUNTÓW
Lp.

1.

UCZELNI

I

STAN

Wycena prawa wieczystego
użytkowania gruntu
Nieruchomość
Czynność
Wycena prawa własności
gruntu
Pole
Prowadzenie jednoosobowo o i samodzielnie Wycena w 2003 r. gruntu jako
Mokotowskie ul. przez 5 lat we wszystkich instancjach,

przedmiotu prawa użytkowania

Banacha, Żwirki w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie wieczystego na kwotę
i Wigury,

Administracyjnym,

Trojdena,

wygranych sądowych i administracyjnych dot.

Pawińskiego,

ustalenia stanu prawnego, spraw geodezyjnych Wycena gruntu jako przedmiotu

Sanocka

/Burmistrz

powierzchnia

w

kilkunastu

planie

procesów 186 252 000 zł

zagospodarowania prawa własności w dniu

przestrzennego pierwotnie wyznaczył na rzecz 23.03.2007 r. na kwotę
2

20 ha 0271 m

AM tylko 7 ha/, wygranie procesu o wydanie 535 525 000 zł.
nieruchomości,

procesu

o

naruszenie

posiadania, i innych, założenie księgi wieczystej,
wielokrotnie

obalanej

przez

Burmistrza,

Spółdzielnię

Prezydenta,

Manager,

Spółkę

Akcyjną Manager, Przedsiębiorstwo Usług
Budowlanych Manager, i inne firmy zajmujące
teren na podstawie umowy z Dzielnicą Ochota,
unieważnianie
postępowania

tej

umowy,

sądowego,

wznawianie
ostateczne

rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy. Po
Wyroku Sądu Najwyższego prawomocna księga
wieczysta kw Nr WA1M/0147783/8 i wpisanie
prawa użytkowania gruntu i własności budynków
na rzecz AM.
Wniosek AM do Wojewody Mazowieckiego o
przekształcenie,

przekształcenie

przez

Wojewodę Mazowieckiego w dniu 04.09.2006 r.
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności.
Wniosek z dnia 16.11.2006 r. do Sądu o
wpisanie w księdze wieczystej prawa własności
gruntu – w toku
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2

ul. Marszałkowska Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena w 2003 r. gruntu jako
24/26

stanowisko prawne w celu założenia księgi przedmiotu prawa użytkowania

powierzchnia
2

5 222 m .

wieczystej.

wieczystego

na

kwotę

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie 8 678 964 zł
księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych
dokumentów.

Założenie

KW

Nr Wycena gruntu jako przedmiotu

WA4M/00151617/6 wpisanie w dziale II prawa prawa

własności

wieczystego użytkowania gruntu i własności 23.03.2007 r.
budynków na rzecz AM.

w

na

dniu
kwotę

35 337 000 zł.

Wniosek AM do Wojewody Mazowieckiego o
przekształcenie,

przekształcenie

w

dniu

25.08.2006 r. prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności.
Wniosek AM do sądu o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. Wpis przez sąd w kw prawa
własności

gruntu

na

rzecz

AM w dniu

28.02.2007 r.
3.

ul.Lindleya 2/12,

Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i
stanowisko prawne w celu założenia księgi Wycena w dniu 15.12.2003 r.

Oczki,

Chałubińskiego, wieczystej.

gruntu jako prawa wieczystego

Nowogrodzka.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o użytkowania

Powierzchnia

założenie księgi wieczystej na podstawie 119 778 400 zł.

- 7 2593 m2.

zgromadzonych dokumentów. Założenie kw Nr

na

kwotę

WA4M/00160327/2 i wpisanie w dziale II prawa
użytkowania

wieczystego

gruntu

i

prawa Wycena gruntu jako przedmiotu

własności budynków na rzecz AM.

prawa

własności

Wniosek AM do Wojewody Mazowieckiego o przekształceniu
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego użytkowania
gruntu w prawo własności.

nastąpi

po

prawa
wieczystego

w

prawo własności.

Aktualnie badane są informacje czy zostały
zgłoszone

roszczenia

osób

trzecich

do

nieruchomości
– w toku.
4.

ul. Miodowa 18.
Powierzchnia
2

1987 m

Wobec braku jakichkolwiek dokumentów w Wycena

w dniu 15.12.2003 r.

Archiwum AM, jednoosobowo odnalezione w gruntu jako prawa wieczystego
Archiwum Akt Nowych dokumenty o przekazaniu użytkowania na kwotę 8 307 600
majątku przez UW – Akademii Lekarskiej później zł.
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Akademii Medycznej.
Wystąpienie z

wnioskiem do sądu o

założenie księgi wieczystej na podstawie Wycena gruntu jako przedmiotu
zgromadzonych dokumentów. Założenie kw Nr prawa

własności

347159 i wpisanie w dziale II prawa użytkowania przekształceniu
wieczystego gruntu i prawa własności budynków wieczystego
na rzecz AM.

nastąpi

po

prawa
użytkowania

w

prawo własności.

Wniosek AM do Wojewody Mazowieckiego o
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności. Aktualnie badane są
informacje czy zostały zgłoszone roszczenia
osób trzecich do nieruchomości – w toku.
5.

ul. Oczki 5/7, ul.

Wobec braku jakichkolwiek dokumentów w Wycena w dniu 10.08.2004 r.
Archiwum AM, jednoosobowo odnalezione gruntu jako prawa wieczystego

Oczki 9.
powierzchnia
2

4 616,00 m .

dokumenty

w

Archiwum

Akt

Nowych

o użytkowania na kwotę 7 524 100

przekazaniu majątku przez UW – Akademii zł.
Lekarskiej

później

Akademii

Medycznej.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o Wycena gruntu jako przedmiotu
założenie księgi wieczystej na podstawie prawa

własności

zgromadzonych dokumentów. Założenie księgi przekształceniu
wieczystej nr kw 426622 i wpisanie w dziale II wieczystego
prawa

użytkowania

wieczystego

gruntu

nastąpi

po

prawa
użytkowania

w

i prawo własności.

własności budynków na rzecz AM. Wniosek AM
do Wojewody Mazowieckiego o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności. Aktualnie badane są informacje czy
zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich – w
toku.
6.

Wobec braku jakichkolwiek dokumentów w Wycena w dniu 10.08.2004 r.

ul. Oczki 3
powierzchnia
2

1196,00 m

Archiwum AM, jednoosobowo odnalezione gruntu jako prawa wieczystego
dokumenty

w

Archiwum

Akt

Nowych

o użytkowania na kwotę 1 925 600

przekazaniu majątku przez UW – Akademii zł.
Lekarskiej

później

Akademii

Medycznej.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie Wycena gruntu jako przedmiotu
księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych prawa

własności

dokumentów. Założenie księgi wieczystej nr kw przekształceniu
426622 i wpisanie w dziale II prawa użytkowania wieczystego
AM.

Wniosek

AM

do
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Wojewody

po

prawa
użytkowania

wieczystego gruntu i własności budynków na prawo własności.
rzecz

nastąpi

w

Mazowieckiego

o

przekształcenie

użytkowania wieczystego gruntu

prawa

w prawo

własności. Aktualnie badane są informacje czy
zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich – w
toku.
7.

ul.Koszykowa

Akt notarialny przekazujący przez Ministra Prawo wieczystego użytkowania i

82 A

Zdrowia na własność nieruchomość Szpitalowi własność budynków na rzecz AM.

powierzchnia

Klinicznemu Dzieciątka Jezus. Apelacja AM od

5336 m2

wpisu

Dermatologia

WA1M/00338017/4 – oddalona przez Sąd Ksiąg należy zgromadzić dokumenty

prawa własności szpitala w kw

nr Po uprawomocnieniu wpisu w KW

Wieczystych. Pozew AM wniesiony do Sądu geodezyjno-prawne i wystąpić do
Rejonowego o uzgodnienie treści KW z Wojewody
rzeczywistym stanem prawnym.
Wyrok

z

dnia

Mazowieckiego

z

wnioskiem przekształcenie prawa

04.04.2006

r. wieczystego

użytkowania

w

unieważniający akt notarialny i nakazujący prawo własności AM.
wykreślenie prawa własności szpitala oraz
wpisanie prawa wieczystego użytkowania i Po

przekształceniu

prawa

własności budynków na rzecz AM. Wniosek AM własności należy wystąpić do
z 23.11.2006 r. o wykreślenie jako właściciela Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
szpitala w kw oraz wpisanie praw AM. Wpis prawa własności w kw.
11.04.2007 r.– nieprawomocny.
Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
8.

ul.

Pl. Akt notarialny przekazujący przez Ministra Prawo wieczystego użytkowania i

Starynkiewicza

Zdrowia na własność nieruchomość Szpitalowi własność budynków na rzecz AM.

1/3

Klinicznemu Dzieciątka Jezus. Apelacja AM od

powierzchnia

wpisu

5163 m2

WA1M/00338245/4 – oddalona przez Sąd Ksiąg należy zgromadzić dokumenty

Ginekologia

Wieczystych. Pozew AM wniesiony do Sądu geodezyjno-prawne i wystąpić do

prawa własności szpitala w kw

Rejonowego

o

uzgodnienie

treści

kw

nr Po uprawomocnieniu wpisu w kw

z Wojewody

Mazowieckiego

z

rzeczywistym stanem prawnym. Wyrok z dnia wnioskiem przekształcenie prawa
14.06.2006 r. unieważniający akt notarialny i wieczystego
nakazujący
szpitala oraz

wykreślenie

prawa

użytkowania

w

własności prawo własności AM.

wpisanie prawa wieczystego

użytkowania i własności budynków na rzecz AM. Po

przekształceniu

prawa

Wniosek AM z 23.11.2006 r. o wykreślenie jako własności należy wystąpić do
właściciela szpitala w kw oraz wpisanie praw Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
AM. Wpis 11.04.2007 r.– nieprawomocny.

70/77

prawa własności w kw.

Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
9.

ul. Działdowska 1 Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena w dniu 25.07.2003 r.
powierzchnia

stanowisko prawne w celu założenia księgi gruntu jako prawa wieczystego

2849 m2

wieczystej.

użytkowania na kwotę 1 541 309

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie zł.
księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych
dokumentów.

Założenie

kw

Nr Należy zgromadzić dokumenty

WA4M/00205206/06i wpisanie w dziale II prawa geodezyjno-prawne i wystąpić do
użytkowania

wieczystego

gruntu

i

prawa Wojewody

własności budynków na rzecz AM.

Mazowieckiego

z

wnioskiem przekształcenie prawa
wieczystego

użytkowania

w

prawo własności AM.
Po

przekształceniu

prawa

własności należy wystąpić do
Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
prawa własności w kw.
Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
10. ul. Dickensa 25

Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena w dniu 15.12.2003 r.

powierzchnia 1 stanowisko prawne w celu założenia księgi gruntu jako prawa wieczystego
ha 293 m2

wieczystej.

użytkowania na kwotę 7 205 100

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie zł
księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych
dokumentów. Założenie kw Nr 145326 i Należy zgromadzić dokumenty
wpisanie w dziale II prawa użytkowania geodezyjno-prawne i wystąpić do
wieczystego gruntu i prawa własności budynków Wojewody
na rzecz AM.

Mazowieckiego

z

wnioskiem przekształcenie prawa
wieczystego

użytkowania

w

prawo własności AM.
Po

przekształceniu

prawa

własności należy wystąpić do
Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
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prawa własności w kw.
Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
11. ul. Karolkowa 84 Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena w dniu 15.12.2003 r.
powierzchnia

stanowisko prawne w celu założenia księgi 2003

4 386 m2

wieczystej.

r.

gruntu

wieczystego

jako

prawa

użytkowania

na

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie kwotę
księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych 3 245 600 zł
dokumentów. Założenie kw Nr 145446 i
wpisanie w dziale II prawa użytkowania Należy zgromadzić dokumenty
wieczystego gruntu i prawa własności budynków geodezyjno-prawne i wystąpić do
na rzecz AM.

Wojewody

Mazowieckiego

z

wnioskiem przekształcenie prawa
wieczystego

użytkowania

w

prawo własności AM.
Po

przekształceniu

prawa

własności należy wystąpić do
Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
prawa własności w kw.
Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
12. Somianka,

Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena

w

gmina

stanowisko prawne w celu założenia księgi nieruchomości

Somianka,

wieczystej.

powiat

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie 1 009 800 zł

wyszkowski,

księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych

województwo

dokumentów. Założenie kw OS1W/00041426/8

mazowieckie

/prawo własności/, Kw Nr OS1W/00041427/5

Powierzchnia

/prawo własności/, kw Nr OS1W/00027897/6 /

65 100 m2

prawo

użytkowania

8.01.2007

r.

gruntowych

zabudowanych gruntu na kwotę

wieczystego

gruntu

i

własności budynków na rzecz AM.
13. ul.Batalionu

Jednoosobowo poszukiwanie dokumentów i Wycena w 10.2005 r. gruntu jako

Pięść 9

stanowisko prawne w celu założenia księgi prawa wieczystego użytkowania
wieczystej.

na kwotę 1 956 600 zł
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powierzchnia

Wystąpienie z wnioskiem do sądu o założenie

2 162 m2

księgi wieczystej na podstawie zgromadzonych Należy zgromadzić dokumenty
dokumentów. Założenie kw WA4M/00384397/9 geodezyjno-prawne i wystąpić do
i wpisanie w dziale II prawa użytkowania Wojewody

Mazowieckiego

z

wieczystego gruntu i prawa własności budynków wnioskiem przekształcenie prawa
na rzecz AM

wieczystego

użytkowania

w

prawo własności AM.
Po

przekształceniu

prawa

własności należy wystąpić do
Sądu Ksiąg Wieczystych o wpis
prawa własności w kw.
Należy wówczas wycenić prawo
własności nieruchomości.
14

ul. Złota 7

AM wystąpiła o przekazanie prawa własności
nieruchomości z tytułu prawa pierwokupu jako
najemca, z bonifikatą 70%. Lokal znajduje się w
dwóch budynkach posiadających dwie odrębne
księgi wieczyste. Konieczna jest zgoda dwóch
wspólnot mieszkaniowych na podział, które nie
wyrażają zgody. Konieczne są dalsze decyzje.

15. ul. Ciołka 27

Pismem

z

22.02.2007

r.

Marszałek Zgodnie z ustawą o samorządzie

powierzchnia

Województwa Mazowieckiego zaproponował gminnym z dnia 8.03.1990 r.

9079 m2

Akademii Zakup przedmiotowej nieruchomości w istnieje podstawa do udzielenia
trybie bezprzetargowym, za cenę ustaloną przez bonifikaty 70 %.
rzeczoznawcę

majątkowego.

07.03.2007

r.

Rektor

Marszałka

o

zainteresowaniu

AM

Pismem

z

poinformował AM zleciła

w maju 2007 r.

zakupem Warszawskiemu

nieruchomości. Sprawa w toku.

Geodezyjnemu
nieruchomości.

16. ul. Krakowskie Postępowanie sądowe UW
Przedmieście

p-ko AM o wydanie budynku zawieszone do

24/26

czasu zakończenia sprawy AM p-ko UW o
zasiedzenie. Postanowienie sądu oddalające
wniosek, apelacja AM oddalona. AM oczekuje
na uzasadnienie postanowienia. Zasiedzenia nie
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Wartość 7 900 000 zł.

Biuru
wycenę

ma bowiem AM otrzymała budynek 1.01.1950 r.
na 4 lata, nie zwróciła go wiedząc, że jest on
budynkiem UW – w toku.
17. Tzw. Trójkąt w Sprawa w sądzie o ustalenie z art. 189 kc – w Wartość przedmiotu sporu:
obrębie

ulic toku.

20 000 000 zł.

Nowogrodzka,
Pl.
Starynkiewicza,
Koszykowa

o

pow. ok. 25 000
m2
18. ul. Grójecka 69

Sprawa w sądzie z wniosku AM p-ko Urząd

Wartość przedmiotu sporu:

Powierzchnia

m.st. Warszawa Delegatura w Dzielnicy

3 000 000 zł

400 m2

Ochota o zasiedzenie. Kolejny termin
rozprawy 22.06.2007 r.

19. ul. Banacha 20

Sprawa wymaga odnalezienia dokumentów na Wartość ok. 1 000 000 zł

Powierzchnia

okoliczność przekazania budynku – od kogo i

288 m2

na podstawie jakiego dokumentu /decyzja,
protokół zdawczo-odbiorczy/ Konieczne są
rozmowy w Urzędzie m.st. Warszawy ul.
Koszykowa 6a na temat uregulowania prawnego
budynku.

Urząd

nie

posiada

żadnych

dokumentów.

Wykaz nieruchomości w podziale na kampusy z uwzględnieniem tytułu prawnego nieruchomości
(własność, wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa) stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
Sprawozdania
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13. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Dział Zamówień Publicznych w roku 2007, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 poz. 1655) przeprowadził 538 postępowań
na łączną kwotę 37 520 096,13 zł brutto.
W ramach w/w liczby zawarto umowy, na:
- dostawy, w tym: sprzętu komputerowego i aparatury
medycznej wydatkowano kwotę - roboty budowlane –
- usługi –

26 473 326,03 zł. brutto;
2 793 964,83 zł. brutto;
3 873 979,96 zł. brutto

Różnica 4 378 825,31 zł. dotyczy procedur wszczętych w roku 2007 i zakończonych
podpisaniem umowy w roku 2008.
Zestawienia zamówień przeprowadzonych w 2007 r. stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego Sprawozdania.
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14. ZADANIA W ZAKRESIE INFORMATYKI
Dział Informatyki AM w roku 2007 wykonał następujące projekty i prace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Wdrożenie sieci WiFI na terenie Centrum Dydaktycznego.
Wdrożenie zabezpieczeń sieciowych firmy Juniper.
Wdrożenie i uruchomienie sieci VPN łączących 12 lokalizacji WUM.
Rozbudowa środowiska serwerowego (klastry serwerowe, VMware Infrastructure
3.0).
Rozbudowa okablowania strukturalnego w jednostkach WUM.
Rozbudowa centralnego monitoringu infrastruktury sieciowo-serwerowej.
Uruchomienie hostingu stron www dla jednostek WUM opartego o system CMS
Obsługa systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Wdrożenie systemu
przedłużania ważności ELS we wszystkich dziekanatach WUM.
Rozbudowa Centralnego Systemu Autoryzacji . Obecnie System zawiera wszystkich
pracowników i studentów WUM. Jest on podstawą autoryzacji w systemach
informatycznych WUM, m.in. Controlling Finansowy, Workflow, WiFi.
Uruchomienie dysków sieciowych dla pracowników Administracji oraz wybranych
jednostek naukowych.
Przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów Word i SharePoint
Rozbudowanie serwerów pocztowych o zaawansowany system antyspamowy
Organizacja teletransmisji w czasie konferencji naukowych
Zaprojektowanie i oprogramowanie nowych funkcji systemu INWENTARYZACJA.
Oprogramowanie nowego sprzętu drukującego (Zebra TLP2844) paski kodowe oraz
czytającego(Symbol). Wdrożenie systemu do produkcji.
Opracowanie i wdrożenie systemu STYPENDIA DOKTORANCI zarządzającego
wypłatą stypendiów dla studentów WUM.
Modernizacja systemów STYPENDIA, SOCJALNY w celu wysyłania płatności
BisnesNet-em oraz dodanie nowych funkcji. Rezygnacja z e-dysków.
Opracowanie i oprogramowanie systemu DZIEKANAT DOKTORANCI
Program zarządzający wpłatami egzaminacyjnymi przy wykorzystaniu bankowej
usługi TransCollect dla systemu REKRUTACJA
Modernizacja systemu HELPDESK
Opracowanie i wykonanie systemu do składania elektronicznych wniosków o zakup
towarów i usług „Workflow” – http://workflow.wum.edu.pl
Opracowanie i wykonanie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, wsparcia
prac Komisji Rekrutacyjnych oraz wsparcia obsługi telefonicznej.
Suplement (import danych i przygotowanie wzorów)
Przygotowanie
wyszukiwarki
jednostek
organizacyjnych
WUM
–
http://jednostki.wum.edu.pl oraz aplikacji do utrzymywania bazy dla jednostek AOP i
AIP.
Opracowanie i wdrożenie aplikacji do wpisywania wniosków statutowych z raportami
do sprawozdań i zestawień „Statut” – http://www.statut.wum.edu.pl
Wdrożenie systemu „Ankieta Naukowa 2007”
Uruchomienie systemu „Podstawowe dane personalne”
Uruchomienie internetowej rejestracji na zajęcia – http://zajecia.wum.edu.pl
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