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1. Przewodnicząca przedstawiła relację z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Statutu
i Struktury, które odbyło się 9 grudnia br. Przypomniała, że w przedstawionej przez NSZZ
"Solidarność" SGGW opinii w sprawie projektowanych zmian w Statucie SGGW
zaproponowaliśmy trzy zmiany. Pierwsza dotyczyła stanowiska Dyrektora Biblioteki
Głównej. W naszej opinii Dyrektorem Biblioteki Głównej powinna być osoba z
uprawnieniami i kwalifikacjami bibliotekarskimi.
Propozycja została przez Komisję odrzucona i w Statucie znajdzie się zapis:
"Dyrektorem Biblioteki może być także osoba posiadająca tytuł naukowy".
Druga propozycja dotyczyła usunięcia ze Statutu zapisu, który nakłada na nauczycieli
akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii obowiązek
opieki weterynaryjnej w ramach podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego.
Proponowaliśmy usuniecie tego zapisu jako niezgodnego z ustaleniem ustawowym lub
zastąpienie go zapisem zgodnym z Art. 112 Ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym:
„Nauczyciele akademiccy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
zatrudnieni w jednostkach działających w dziedzinie nauk weterynaryjnych uczestniczą także
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnej umowy”.
Komisja zdecydowała, by zgodnie z sugestią Pana mecenasa Jana Zielińskiego, SGGW
zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wykładnię zapisu dotyczącego
opieki weterynaryjnej świadczonej przez nauczycieli akademickich-lekarzy weterynarii.
W trakcie dyskusji prof. dr hab. Marian Binek stwierdził, że opieka weterynaryjna jest
sprawowana na postawie odrębnej umowy, gdy odbywa się poza czasem pracy nauczyciela
akademickiego, który to czas pracy jest wówczas ewidencjonowany. Przewodnicząca
stwierdziła, że zgodnie z Ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym, nauczyciele mają
nienormowany czas pracy. Winien on być traktowany jako czas pracy zadaniowej. Czasu
pracy zadaniowej nie ewidencjonuje się (por. art. 149 §2 kp). Jedyną normą czasu pracy
nauczyciela akademickiego jest pensum dydaktyczne. Natomiast Kodeks Pracy w przypadku
regulacji ujętych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym w stosunku do nauczycieli
akademickich nie obowiązuje. Gdyby natomiast Kodeks Pracy miał zastosowanie, to wymiar
czasu pracy dla stanowisk naukowych (nie dydaktyczno-naukowych) wynosi 35 godzin
tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy a nie 40 godzin. Zatem wszystkie zajęcia
dydaktyczne prowadzone poza godzinami 8-15 powinny być dodatkowo wynagradzane jako
godziny nadliczbowe (nie ponadpensum). Wówczas jednak „wpadamy” w nowe naruszenie
prawa, gdyż godziny nadliczbowe nie mogą być z góry planowane. Zatem wszystkie zajęcia
dydaktyczne powinny odbywać się w godzinach 8-15. Natomiast wszystkie zajęcia w dni
wolne (sobota, niedziela) zgodnie z KP winny być wynagradzane razy dwa i trzy.
Przewodnicząca zaproponowała, by wystąpić do Ministerstwa z wnioskiem o wyjaśnienie
problemu rozliczania (ewidencjonowania ) czasu pracy nauczycieli akademickich. Sprawa
jest istotna, bowiem w niektórych jednostkach już są podejmowane próby wprowadzania
ewidencja czasu pracy nauczycieli akademickich.
Pod głosowanie poddany został wniosek: Czy sprawę podejmie jeszcze kończąca swoją
kadencję Komisja Zakładowa, czy przesuwamy sprawę na okres powyborczy (po 18 marca
2014 r.).
W głosowaniu jawnym, za przesunięciem sprawy w czasie głosowały 2 osoby, przeciw - 4
osoby, wstrzymały się 2 osoby.
Komisja Zakładowa podejmie sprawę w sposób ogólny, na razie nie wskazując jednostek,
w których ewidencjonowany jest czas pracy nauczycieli akademickich.

Senacka Komisja ds. Statutu i Struktury zaakceptowała propozycję, by w przypadku
uzyskania oceny negatywnej powtórna ocena obowiązywała wszystkich nauczycieli
akademickich za dwa lata.
Senacka Komisja rozpatrywała również między innymi sprawę powołania Samodzielnego
Laboratorium na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. W niezależnym
laboratorium miałaby zostać zgromadzona aparatura naukowa, co pozwoli na dokończenie
prac nad dużymi dwoma projektami badawczymi.
Członkowie Prezydium ustalili, że Przewodnicząca będzie rozmawiać z Panem Rektorem w
sprawie wyjaśnienia niezależności w funkcjonowaniu nowotworzonego Laboratorium.
Na koniec posiedzenie przewodnicząca wniosła o zaznaczenie w protokole posiedzenia
Komisji ds. Statutu i Struktury Votum Separatum wobec prac Komisji. Prace Komisji są
nieprzygotowane. Członkowie otrzymują wnioski pod głosowanie bez wcześniejszego
umieszczania ich w porządku obrad, z zaskoczenia w ostatniej chwili. Członkowie Komisji
nie otrzymują w materiałach na zebranie uzasadnień rozpatrywanych wniosków.
3. Oferta firmy Benefit Systems SA dla pracowników SGGW w Warszawie.
Przewodnicząca przedstawiła wniosek działających w SGGW związków zawodowych o
dofinansowaniu do zajęć sportowo-rekreacyjnych - programu Multisport ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proponujemy, by dofinansowanie - zgodnie z
Regulaminem Funduszu - uzależnione było od wysokości przychodów na członka rodziny.
Proponujemy, by miesięczne dofinansowanie wynosiło
*50% kosztów uczestnictwa w programie przy przychodzie do 4000 zł na osobę w rodzinie,
*40 % kosztów uczestnictwa w programie przy przychodzie powyżej 4000,00 zł na osobę
w rodzinie.
4. Deklarację członkowską złożyła jedna osoba z Wydziału Technologii Drewna.
Członkowie Prezydium jednomyślnie zaakceptowali deklarację.
5. Sprawy wniesione
* Joanna Wyleżałek poinformowała o świątecznym spotkaniu z emerytowanymi
pracownikami naszej Uczelni, które odbyła się 7 grudnia br. w Auli Kryształowej SGGW. W
spotkaniu uczestniczyło ponad sześciuset emerytowanych pracowników. Spotkanie uświetnił
występ Ludowo-Artstycznego Zespołu Promni oraz Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
*Jacek Bujko poinformował o szkoleniu nt. rozwoju zwiazku zorganizowanym przez
Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" 3 grudnia br. Szczegółową relację ze
szkolenia przedstawi Jacek Bujko na najbliższym posiedzeniu naszej Komisji Zakładowej
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