Informacja
z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 25 czerwca 2013 r.
1. Przewodnicząca omówiła aktualny stan spraw pracowników, którzy zwrócili się do naszego
Związku o pomoc na ich wydziałach: WNoŻ, WŻCziK, WNoZ, WTD i WRiB.
2. Informacje o obradach Senatu SGGW w dniu 24 czerwca 2013 roku przedstawił Tomasz
Kondraszuk, który ze względu na chorobę Pani Przewodniczącej uczestniczył z ramienia
NSZZ „Solidarność” w posiedzeniu Senatu Akademickiego SGGW w Warszawie.
Senat rozpoczęła część żałobna poświęcona zmarłym niedawno: prof. dr hab. Andrzejowi
Neryngowi i prof. dr hab. Henrykowi Manteufflowi.
W dalszej części posiedzenia przedstawione zostało:
Sprawozdanie z działalności Uczelni za 2012 rok. Sprawozdanie przedstawił JM Rektor
SGGW prof. dr. hab. Alojzy Szymański. Członkowie Senatu otrzymali wcześniej
opracowanie, w którym na 236 stronach przedstawione są informacje z działalności
Uczelni za rok 2012, sprawozdanie z działalności dydaktyczno-wychowawczej,
naukowo-badawczej, ze współpracy międzynarodowej, z działalności w zakresie
pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz z działalności w zakresie
gospodarki nieruchomościami. W materiałach przedstawiony jest również Raport o
stanie i rozwoju naukowym nauczycieli akademickich, działalność Leśnego i
Rolniczych Zakładów Doświadczalnych SGGW, Uchwały Senatu podjęte w 2012 roku i
zarządzenia Rektora wydane w 2012 roku.
Ocena wykonania oraz aktualizacja planu inwestycji, modernizacji oraz remontów
kapitalnych i bieżących na rok 2013 – referował prof. dr hab. Wiesław Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju.
Członkowie Senatu zapoznali się z kosztami i źródłami finansowania planowanych na
rok 2013 w SGGW inwestycji wiodących: kontynuowanych, noworozpoczynanych i
przygotowywanych. Przedstawiona została również aktualizacja planu robót w
obiektach Administracji Domów i Stołówek Studenckich finansowanych z funduszu
pomocy materialnej dla studentów.
Informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na XXXVI posiedzeniu Rady dyskutowano miedzy innymi problemy kształcenia
praktycznego w Polsce. Zwrócono uwagę na sprawę praktyk zawodowych, które w
większości programów studiów zostały tak skrócone, że nie dają pozytywnych efektów.
Celowe jest popieranie wprowadzania kierunków zamawianych finansowanych przez
biznes. Konieczna jest współpraca Uczelni wyższych z potencjalnymi pracodawcami.
Profil praktycznego kształcenia występuje jedynie na 18 % kierunków studiów w
Polsce. Podkreślono, że bez wzrostu nakładów na kształcenie, rozwiniecie kształcenia
praktycznego będzie trudne.
Członkowie Senatu przyjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród
Rektora nauczycielom akademickim w SGGW w Warszawie. Przedstawiając
Regulamin prof. dr hab. Jan Niemiec podkreślił, że zgłoszone przez NSZZ
„Solidarność’ uwagi do Regulaminu zostały uwzględnione w ostatecznej wersji.
Uchwalono Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi prawami sui
generis do baz danych oraz dobrami własności przemysłowej oraz komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych SGGW w Warszawie.
Podjęto uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego oraz w sprawie treści i formy
dyplomu ukończenia studiów w SGGW w Warszawie.

Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne
oraz trybu warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części.
Podjęto uchwałę o nadaniu doktoratu honoris causa Politechniki Białostockiej dla prof.
dr hab. Eugeniusz Dembickiego.
Członkowie Senatu poprali zgłoszone przez Prorektora ds. Rozwoju kandydatury prof.
dr hab. Jerzego Woźnickiego i prof. dr hab. Jana Żmiję na członków Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2014-2017.
Pozytywnie zaopiniowany został wniosek Pani Dziekan Wydziału Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu o umieszczenie tablicy poświęconej pamięci
doc. dr Włodzimierza Senety. Tablica umieszczona zostanie w budynku nr 8.
3. Tomasz Kondraszuk poinformował o zarzutach JM Rektora skierowanych do Komisji
Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW. Zarzuty dotyczą informacji z zebrania Prezydium
w dniu 11 czerwca 2013 roku zamieszczonej na naszej stronie internetowej. W punkcie 9
informacji napisaliśmy: „Zdaniem Pana Rektora lepiej byłoby, żeby sprawa wróciła do
Rektorskiej Komisji, a tym samym wycofana została z Sądu”.
Okazuje się, ze autorką tego zdania jest przedstawicielka niesamodzielnych pracowników
naukowo-dydaktycznych w Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w SGGW
w Warszawie. Za pomyłkę przepraszamy JM Rektora, sprostowanie informacji umieszczone
zostanie na naszej stronie internetowej.
4. Okresowa ocena nauczycieli akademickich w SGGW w Warszawie.
Piotr Jurka poinformował, że odbyły się dwa posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. Oceny
pracowników. Do Komisji wpłynęły 22 odwołania od ocen pracowników dokonanych przez
Komisje Wydziałowe w tym: 2 odwołania od oceny pozytywnej (o podwyższenie oceny) i 20
odwołań od oceny negatywnej. Rozpatrzono i przegłosowano wszystkie odwołania
utrzymując decyzje Wydziałowych Komisji ds. Oceny Pracowników. Dokumenty skierowano
ponownie na Wydziały. Piotr Jurka poinformował również, że wszyscy nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w Jednostkach Międzywydziałowych uzyskali pozytywną ocenę.
Pani Przewodnicząca przypomniała o rozważanej sprawie wystąpienia z pozwem zbiorowym
wobec oceny negatywnej. Ostatnia ocena dokona jest – jak się zdaje – z naruszeniem prawa w
szczególności ustawy o szkolnictwie wyższym. O tej sprawie rozmawiała nawet w trakcie
ostatniego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Dotychczas nikt na
uczelniach nie występował z pozwem zbiorowym. Z prawnego punktu widzenia sprawę
rozezna kol. Paweł Sobotko z KSN.
5. Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Pani Przewodnicząca przedstawiła relację z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 22 czerwca 2013 roku w Lublinie. W trakcie dyskusji
poruszono miedzy innymi:
* Ankiety studenckie i ich znaczenie w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.
W ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego zgodnie z projektem
MNiSzW pierwszorzędną rolę mają mieć oceny studenckie.
Pani Przewodnicząca zapoznała zebranych z uwagami do ministerialnego projektu
przygotowanymi przez dra inż. Leszka Koszałkę z Politechniki Wrocławskiej. W swoich
uwagach Pan doktor podkreśla, że ankieta powinna być źródłem wiedzy, a nie narzędziem
oceny. Od niesprawiedliwej oceny studentowi przysługuje prawo odwołania się. Nie ma takiej
możliwości oceniany pracownik.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW przyjęła informację, na razie nie zajmujemy
stanowiska w sprawie.

* Sprawy personalne w Prezydium KSN NSZZ „Solidarność”
Przewodnicząca przypomniała, że od dłuższego już czasu prof. E. Malec dąży do
odwołania z Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” przewodniczącego Komisji ds.
Zagranicznych KSN. Sprawa miała być dyskutowana na posiedzeniu Rady KSN w Lublinie.
Zebrani na posiedzeniu Członkowie Rady zgłosili wniosek o usunięcie punktu z programu
obrad. W wyniku głosowania sprawa „spadła” z porządku obrad. Pozostał jedynie punkt
powołania prof. Marii Sapor na funkcję Wiceprzewodniczącej do Kontaktów z Komisjami
Zakładowymi NSZZ „Solidarność”.
* Poprawki do prowizorium budżetowego KSN NSZZ „Solidarność” na rok 2013.
Zmiana dotyczy wyasygnowania kwoty 50 tyś. złotych na działania medialne KSN miedzy
innymi na zatrudnienie zawodowego dziennikarza do pomocy w przygotowaniu treści
merytorycznych wykorzystywanych w akcjach medialnych. Przyznano również 14 tyś. zł na
wynajem lokalu dla biura KSN w Warszawie..
* Zebrani na posiedzeniu członkowie Rady oceniali działalność Narodowego Centrum
Nauki w kontekście zarządzania środkami na badania naukowe oraz oceniania i finansowania
zgłaszanych do NCN projektów. Ocena wypadła negatywnie.
7. Sprawy wniesione.
* Pani Przewodnicząca przypomniała o konieczności wystąpienia do Władz Rektorskich z
prośbą o przedstawienie sprawozdania z realizacji Porozumienia w sprawie wzrostu płac
pracowników SGGW w Warszawie w roku 2013.
* Igor Werestiuk zwrócił uwagę na niską frekwencję członków NSZZ Solidarność” SGGW
na zebraniu Komisji Zakładowej. Szczególnie niepokojąca jest powtarzająca się nieobecność
przewodniczących Kół z niektórych Jednostek.
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