Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 29 kwietnia 2014 roku
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego w dniu 28 kwietnia 2014 roku przekazał
Tomasz Kondraszuk, który w związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Zakładowej
uczestniczył w obradach Senatu.
JM Rektor poinformował Senat o:
* stanie konta Uczelni,
* o dotacji podstawowej, jaką otrzymała SGGW.
W maju otrzymane środki zostaną rozdysponowane na poszczególne Wydziały.
Pan Rektor poinformował również o Dniach SGGW’2014, które organizowane w dniach 23-24
maja br. nawiązywać mają do Obchodów 200-lecia Uczelni.
Członkowie Senatu wysłuchali informacji o działalności naukowo- badawczej w SGGW w 2013
roku, którą przedstawił prof. dr hab. Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki. W roku 2013 dotacja na
działalność statutową wynosiła 10 141 060 zł i porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyła się o
2 518 243 zł.
W ramach działalności statutowej dla młodych naukowców Wydziały otrzymały dotację w
wysokości 1686 380 zł.
Liczba projektów badawczych finansowanych z MniSzW, NCN i NCBiR w 2013 roku wynosiła
176
i w porównaniu z rokiem 2010 zmniejszyła się o 103 projekty. Środki uzyskane z realizacji tych
projektów zwiększyły się z 10 465 822 zł w 2010 r. do 12 187 125 zł. w 2013.
W okresie 2010 -2013 nastąpił znaczny wzrost liczby punktów za publikacje z IF z 6436 punktów
w 2010 r. do 12744 w roku 2013r. Liczba nadanych stopni doktora wynosiła w 2013 roku 89 i w
porównaniu z 2010 rokiem zmniejszyła się o12. Zmalała również liczba uzyskanych tytułów
naukowych profesora z 10 w 2010 r. do 6 w roku 2013r. Wzrosła natomiast liczba nadanych stopni
doktora habilitowanego z 16 w 2010 roku do 40 w roku 2013r.
Liczba rekrutowanych słuchaczy studiów doktoranckich wzrosła z 95 do 151 słuchaczy w 2013 r.
Zwiększyła się również liczba słuchaczy studiów podyplomowych z 1768 słuchaczy w 2010 r. do
2167 w roku 2013.
Informacje o realizacji międzynarodowych projektów badawczych i działalności Biura
Międzynarodowych Projektów Badawczych przedstawił prof. dr hab. Kazimierz Banasik –
Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych. W 2013 roku realizowano w
SGGW 64 międzynarodowe projekty badawcze w tym 48 projektów kontynuowanych i 16
projektów rozpoczętych w 2013 r. W roku 2013 Biuro MPB przeprowadziło w Uczelni 9 szkoleń
dla pracowników naukowych i administracyjnych dotyczących możliwości aplikowania i/lub
dokumentowania realizowanych projektów badawczych.
Członkowie Senatu podjęli uchwały w sprawie:
* wprowadzenia od roku akadem. 2014/2015 efektów kształcenia dla kierunku studiów
Meblarstwo,
* zmiany Uchwały nr 72- 2012/2013 Senatu SGGW w Warszawie z dn. 27 maja 2013 r. w sprawie
zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia
w SGGW w roku akadem. 2014/2015,

* zmiany Uchwały nr 71- 2012/2013 Senatu SGGW w Warszawie z dn. 27 maja 2013 r. w sprawie
uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2013 -2016,
* ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku Akadem. 2014/2015 oraz
określenia form studiów dla poszczególnych kierunków i stopni studiów rozpoczynających się w
roku akadem. 2014/2015,
* warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia ( stacjonarne i niestacjonarne).
Informacje o działalności Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW przedstawił dr hab.
Arkadiusz Orłowski – Dyrektor Centrum. Obecnie w Centrum pracują 3 osoby zatrudnione na 1,75
etatu. Centrum Edukacji Multimedialnej administruje dużymi platformami edukacyjnymi, szkoli i
wspiera nauczycieli akademickich SGGW w procesie stosowania technik e-learningowych w
nauczaniu oraz współpracuje z Władzami Uczelni w zakresie standaryzacji procesu edukacji
zdalnej.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o aktualnym stanie i perspektywach
rozwoju Wydziału zastosowań Informatyki i Matematyki, która przedstawił dr hab. A. Orłowski –
Dziekan Wydziału.
Maria Wesołowska poinformowała, że obiecane poprawki i sprostowania w protokole z
posiedzenia Senatu SGGW w dniu 31 marca br. zostały dokonane.
2. Wzrost wynagrodzeń pracowników Uczelni w 2014 roku.
Tomasz Kondraszuk poinformował o dyskusji nt. podwyżek wynagrodzeń w 2014 roku,
która prowadzona była na spotkaniu Prezydium naszej organizacji w dniu 22 kwietnia br.
Maria Wesołowska stwierdziła, że powinniśmy wypracować przed rozmowami stanowisko
satysfakcjonujące pracowników. Od lat mamy tradycyjnie już zawierane porozumienie przyznające
podwyżki kwotowo, w którym określona jest wysokość obligatoryjna (ostatnio 70% średniej kwoty
podwyżki) i uznaniowa, która pozwala na docenienie dobrej pracy i zaangażowania poszczególnych
pracowników. Przypomniała również, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń traktowaliśmy jako
podwyżkę socjalną (po wielu latach bez podwyżki). Wyższa kwota obligatoryjna, do której
dążyliśmy powoduje, że wzrost wynagrodzeń staje się bardziej odczuwalny dla pracowników o
trudniejszej sytuacji finansowej.
W trakcie dyskusji podkreślano również, że zawieraliśmy w ubiegłym roku porozumienie,
które ze względu na rozłożenie podwyżek w czasie ( trzy lata) będzie mogło być w swej istocie
powielane. W swoich wypowiedziach członkowie Prezydium popierali takie stanowisko. Pod
głosowanie Członków Prezydium poddany został następujący wniosek:
W trakcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku przedstawiamy
Władzom Rektorskim Porozumienie zawarte w 2013 roku z dwoma poprawkami:
 zapisem gwarantującym wzrost wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w
Rolniczych i Leśnych Zakładach Doświadczalnych SGGW,
 zapisem gwarantującym przydzielenie kwot na wzrost wynagrodzeń i rozliczenie
podwyżki w ramach poszczególnych jednostek Administracji.
 zapisem gwarantującym powiększenie kwoty przeznaczonej na podwyżki w 2014 r.
o 196.778,00 zł rezerwy pozostałej z podwyżek 2013 roku.
W jawnym głosowaniu obecni na zebraniu Członkowie Prezydium jednogłośnie ( TAK -6 głosów)
poparli przedstawiony wniosek. Stanowisko Prezydium w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2014
roku zostanie przedstawione na najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”
SGGW.
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Tomasz Kondraszuk poinformował, że otrzymaliśmy od Władz Rektorskich propozycję
obejrzenia remontowanego obiektu w Kociszewie. O wyjeździe dowiedzieliśmy się popołudniu
dnia poprzedzającego wyjazd , a był on planowany na przedpołudnie dnia następnego. Niestety ze
względu na nieobecność niektórych członków Prezydium i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
pozostałych nie mogliśmy skorzystać z propozycji Władz Rektorskich. Przypomniał również, ze
złożyliśmy do Władz Rektorskich pismo dotyczące prowizorium wykorzystania ZFŚS w 2014 roku,
w którym uzależniliśmy ewentualne wyrażenie zgody na dofinansowanie ze środków ZFŚS
obiektów socjalnych od kilku warunków przyjętych Uchwałą Komisji Zakładowej. Dotychczas nie
otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi od Władz Rektorskich w tej sprawie. W trakcie rozmowy z
Przewodniczącym Komisji Zakładowej Pan Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę na jeden z
postawionych przez nas warunków dotyczący uzyskania spisu obiektów socjalnych z
udokumentowanym uzasadnieniem, że obiekty te spełniają warunki obiektu socjalnego. Padło
pytanie jakiego zapisu oczekujemy. Po krótkiej dyskusji Maria Wesołowska zasugerowała
przygotowanie pisma, w którym wyjaśnimy, czego oczekujemy w przedstawionym przez nas
warunku. Ustalono, że projekt pisma przygotuje Bożena Waszkiewicz-Robak w oparciu o materiały
przekazane Przewodniczącemu KZ przez Marię Wesołowską.
4. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła osoba zatrudniona na Wydziale Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. Członkowie Prezydium jednogłośnie zaakceptowali kandydaturę.
5. Przyznano jedną zapomogę dla członka NSZZ z przyczyn losowych.
6. Impreza z okazji Dnia Dziecka.
Tomek Zielenkiewicz przedstawił propozycję zorganizowania imprezy dla dzieci z okazji
zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Impreza po hasłem: Dzień Dziecka na Wąskim Torze pod egidą Solidarności.
W programie przejazd wąskotorówką: Piaseczno - Tarczyn – Piaseczno, postój z atrakcjami:
ognisko, jazda na drezynie, Wild West City.
Koszt uczestnictwa dziecka – 25 zł.
Po dyskusji i konsultacji z Panią Skarbnik ustalono, że każde dziecko otrzyma dofinansowanie do
uczestnictwa w imprezie w wysokości 20,00 zł.
Ustalono, że informacja o imprezie umieszczona zostanie na naszej stronie internetowej i przesłana
do Przewodniczących Kół z prośbą o rozpropagowanie imprezy.
Maria Kupczyk
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