Informacja z zebrania Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 21 stycznia 2014 roku.
1. Przewodnicząca poinformowała, że wybrany został skład Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego XI kadencji na lata 2014-2017.
Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Jerzy Woźnicki z Politechniki Warszawskiej.
W skład Prezydium Rady Głównej wybrany został mgr Robert Kiljańczyk - doktorant naszej
Uczelni.
2. Przewodnicząca przedstawiła

relację z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury,

które odbyło się 20 stycznia br. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali proponowaną zmianę
w Statucie SGGW dotyczącą okresowej oceny nauczycieli akademickich. Zmiana dotyczy zapisu w
§ 144, ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej ocena dokonywana
jest w terminie wskazanym w ust.2, zaś w odniesieniu do nauczyciela akademickiego posiadającego
tytuł naukowy profesora zatrudnionego na podstawie mianowania, dodatkową ocenę przeprowadza
się w terminie dwóch lat od uzyskania, przez tego nauczyciela, informacji o ocenie negatywnej”.
Do § 144 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem oceny ustala Rektor.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali również projekt zmian do Statutu SGGW dotyczący
§ 91 w ust. 3 pkt 6, który otrzymał brzmienie:
„Z upoważnienia Rektora zatrudnianie i zwalnianie pracowników administracji centralnej, w
jednostkach ogólnouczelnianych, pozawydziałowych oraz jednostkach usługowych i prowadzących
działalność gospodarczą z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczych w jednostkach wskazanych przez Rektora, których zatrudnia, zwalnia,
nagradza oraz karze Rektor na wniosek Kanclerza”.
W trakcie posiedzenia Komisji ds. Statutu i Struktury Maria Wesołowska zapytała: Czy jest już
odpowiedź z Ministerstwa na pismo w sprawie opieki weterynaryjnej, które zgodnie z ustaleniami
poprzedniego posiedzenia Komisji miało być skierowane przez Uczelnię do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. W odpowiedzi usłyszała, że pismo nie zostało skierowane do Ministerstwa.
Zdaniem prof. Mariana Binka – Przewodniczącego Komisji z pytaniem o wynagrodzenie za
sprawowanie opieki weterynaryjnej miał wystąpić NSZZ „Solidarność” SGGW i uzyskane
informacje przedstawić Komisji. Według naszej Przedstawicielki w Komisji ustalenia były zupełnie
inne. Maria Wesołowska złożyła wniosek, aby wszystkie posiedzenia Komisji ds. Statutu Struktury
były protokołowane i protokoły były do wglądu członków Komisji.

3. Przewodniczaca poinformowała o zawieszeniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego postępowania
wyjaśniającego prowadzonego w sprawie jednego z pracowników Wydziału Żywienia Człowieka i
Konsumpcji. W drugiej sprawie rozpatrywanej przez Rzecznika

poinformowała, że notatka

dotycząca różnic ankiet oceny nauczyciela akademickiego sporządzona na spotkaniu w dniu
9 stycznia br. nadal nie jest podpisana przez Rzecznika Dyscyplinarnego.
Jacek Bujko poinformował, że rozmawiał z Panią prof. dr hab. Danuta Rosołowską - Huszcz –
Prodziekan ds. Nauki. Fakt, że w aktach osobowych znajduje się ankieta inna niż złożona przez
Osobę ocenianą i przez Nią nie podpisana Pani Prodziekan tłumaczy długim zwolnieniem lekarskim
Osoby ocenianej. Pani Prodziekan dla rozwiązania sprawy proponuje przeprowadzenie ponownej
oceny.
Maria Wesołowska stanowczo stwierdziła, że dokonanie ponownej oceny nie jest żadnym
rozwiązaniem problemu. Wyjaśnić należy jak to jest możliwe, że w aktach osobowych pracownika
znalazła się ankieta inna niż ta, która została złożona w trakcie oceny i kogo zaistniała sytuacja
obarcza odpowiedzialnością. Jest to bowiem naruszenie prawa.
Przewodniczaca poprosiła Jacka Bujko, który jest członkiem Komisji ds. Oceny na WNoŻCziK o
wydrukowanie ankiety, którą e-mailowo w czasie oceny przesłała do Niego osoba oceniana.
1. Zebranie Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko przedstawił relację z Posiedzenia Komisji, które odbyło się w sobotę – 18 stycznia br.
Głównym tematem spotkania było sprawozdanie z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników
Uczelni wyższych w 2013 roku. Podsumowania w poszczególnych Uczelniach wyglądają bardzo
różnie. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego nie otrzymała
żadnych danych sprawozdawczych z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników tej Uczelni.
Podobnie sytuacja wygląda na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Natomiast Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Warszawskiej otrzymała bardzo
obszerne sprawozdanie i szczegółowe dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników tej
Uczelni w 2013 roku.
Członkowie Komisji dyskutowali również o wzroście wynagrodzeń dla pracowników Uczelni
wyższych w 2014 roku. W budżecie Państwa przewidziana jest rezerwa celowa na drugi etap
podwyżek dla pracowników szkół wyższych.
W Komisji Płacowej KSN wyłoniony został Zespół do Negocjacji Podwyżek z Przedstawicielami
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który powinien ustalić harmonogram spotkań i
wypracować zasady wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku. W skład Zespołu weszli między innymi:
Grażyna Maciejko i Julian Srebrny.
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Jacek Bujko poinformował również, że na zebraniu Komisji ds. Płac dyskutowane było stanowisko
prof. Edwarda Malca - Przewodniczącego Rady KSN dotyczące stałych członków Komisji
powoływanych przez Walne Zebranie Delegatów. Zdaniem Pana Przewodniczącego WZD powinno
powołać jedynie Radę Krajowej Sekcji Nauki, nie należy powoływać stałych członków Komisji.
Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska w sprawie. Większość członków Komisji broni
jednak istniejącego sposobu wyboru.
Komisja zwraca się z prośbą do Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” o zajęcie stanowiska w
tej sprawie. Przewodnicząca przypomniała, że nasza Komisja Zakładowa dyskutowała już w tej
sprawie. W wyniku dyskusji zajęliśmy stanowisko, że powoływanie Komisji Stałych i ich
przewodniczących powinno leżeć w kompetencji WZD. Rada może powoływać komisje i zespoły
doraźne.
Członkowie Komisji ds. Płac rozważali również sprawę Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. W roku 2014 nie dokonuje się odpisu na ten Fundusz ze środków pochodzących z
rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, ujętej
w ustawie budżetowej na rok 2014.
5. Jacek Bujko poinformował, że na swoim posiedzeniu Rektorska Komisja ds. Rozwoju Uczelni
dokonała podsumowania parametrów oceny rozwoju SGGW. Opracowanie przedstawione zostanie
na najbliższym posiedzeniu Senatu Akademickiego – 27 stycznia br.

Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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