Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 23 września 2014 r.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zgodnie
z załączoną listą obecności.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Związku.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego - 22 września 2014 r.
W pierwszej części odbyło się otwarte żałobne posiedzenie Senatu poświęcone pamięci zmarłego
23 czerwca 2014 r. prof. dr hab. Andrzeja W. Sadowskiego – doktora honoris causa SGGW, Dziekana
Wydziału Ogrodniczego w latach 1978 - 1984. Sylwetkę światowej sławy naukowca, znakomitego
sadownika i zasłużonego nauczyciela akademickiego przypomniał prof. dr hab. Kazimierz Tomala kierownik Katedry Sadownictwa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że odszedł od nas człowiek o wielkim
sercu, ogromnej mądrości, prawości i pracowitości.
W dalszej części obrad Członkowie Senatu zatwierdzili ramowy plan pracy Senatu na rok akademicki
2014/2015, w którym obradować będą na trzynastu posiedzeniach.
Senat przyjął Uchwały w następujących sprawach:
• w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z
tych opłat; zmiany w dotychczasowych zasadach wynikają głównie ze znowelizowanej Ustawy - Prawo o
Szkolnictwie Wyższym umożliwiającej obecnie bezpłatne studiowanie na kilku kierunkach
Uczelnia pobiera od studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich opłaty za
usługi edukacyjne związane z:
- kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
- powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających
wyników w nauce,
- prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia
niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
- prowadzeniem kursów dokształcających oraz szkoleń.
Wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor w drodze zarządzenia. Wysokość tych opłat nie może
przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia określonej usługi
edukacyjnej.
Szczegółowe warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności pomiędzy Uczelnią a studentem.
Podobne zasady i umowy dotyczą studiów doktoranckich i podyplomowych.
Członkowie Senatu podjęli Uchwałę w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za
usługi edukacyjne.
• w sprawie zmiany Uchwały Nr 38 – 2011/2012 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. w
sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów
prowadzonych w SGGW w Warszawie.
Zmiany dotyczą efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dietetyka.
• w sprawie zasad zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych
niż wymienione w art.94 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, w tym z Unii
Europejskiej; wprowadzono ograniczenie wynagradzania z tych źródeł, głównie z projektów europejskich do
80 godzin miesięcznie.
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, dzielnica Mokotów,
ul. Falęcka 9/11, ze względu na konieczność kosztownego remontu, niepełne wykorzystanie i nieopłacalność
utrzymywania znajdującego się na tej działce domu studenckiego. Środki finansowe ze sprzedaży
przeznaczone będą na cele inwestycyjne SGGW.
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Ponadto Członkowie Senatu pozytywnie zaopiniowali 17 wniosków w sprawie dofinansowania projektów
badawczych ze środków pochodzących z Programu Biostrateg Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Podjęli również Uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Senackiej Komisji ds. Finansowych.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował nowego przedstawiciela organizacji w tej Komisji.
Ze składu Senackiej Komisji ds. Finansowych odwołano Panią dr Mieczysławę Flachową i powołano Pana
prof. dr hab. Jana Łabętowicza.
Senat wyraził zgodę na zawarcie umów o wspólpracy pomiędzy SGGW a:
* Grodno State Agrarian University, Białoruś,
* National Academy of Science of Belarus, The Institute of Genetics and Cytology, Białoruś,
* Fachhochschule Bielefeld – University of Applied Science, Niemcy.
2.Szczególna ochrona członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych mamy prawo do objęcia
szczególną ochroną dziesięciu członków naszej organizacji.
Przedstawił wypracowane w tej sprawie stanowisko Prezydium Komisji Zakładowej na zebraniu w dniu
16 września, zgodnie z którym szczególną ochroną miałyby zostać objęci członkowie Prezydium oraz
najbardziej aktywni członkowie Komisji Zakładowej. Zgłoszono następujące osoby:
Jacek Bujko, Małgorzata Herudzińska, Piotr Jurka, Tomasz Juźko, Ewa Kazubek, Tomasz Kondraszuk,
Maria Kupczyk, Halina Pajnowska, Bożena Waszkiewicz-Robak, Jan Wiśniewski.
Przedstawiony wniosek poparła Maria Wesołowska.
W głosowaniu jawnym członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie zatwierdzili w/w imienną listę
członków NSZZ „Solidarność” podlegających szczególnej ochronie w okresie od 1 października 2014 roku
do 30 września 2015 roku.
3. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły cztery osoby.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym nad każdą kandydaturą przyjęli w/w osoby w
poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
4.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w jednostkach.
Pan Przewodniczący przypomniał, że w najbliższym czasie dobiegają końca okresy pełnienia funkcji SIP w
jednostkach:
* Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki – 29 listopada 2014 r.
* Biblioteka Główna – 15 listopada 2014 r.
* Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - 15 listopada 2014 r.
* Centrum Analityczne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych - 29 listopada 2014 r.
* Wydział Nauk Ekonomicznych – 26 listopada 2014 r.
* Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – 3 grudnia 2014 r.
* Wydział Nauk Społecznych – 4 grudnia 2014 r.
* Wydział Nauk o Żywności – 17 grudnia 2014 r.
Jacek Bujko zwrócił się do Przewodniczących Kół z prośbą o przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z
pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi w SGGW wyborów Społecznych Inspektorów Pracy
w poszczególnych jednostkach.
Maria Wesołowska zaproponowała, by z ramienia Komisji Zakładowej wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
koordynowanie wyborów SIP w poszczególnych jednostkach.
Zgłosiła kandydaturę Małgorzaty Herudzińskiej.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli tę kandydaturę.
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5. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2014 r.
Jacek Bujko przypomniał wstępne podsumowanie wzrostu wynagrodzeń, którego dokonaliśmy na
zebraniu Prezydium w dniu 1 lipca 2014 r. ( patrz strona internetowa - Informacje z dnia 1 lipca br. ).
Zwrócił się do obecnych na zebraniu o uzupełnienia i uwagi do przeprowadzonego wzrostu wynagrodzeń.
Maria Wesołowska odniosła się do podwyżek przyznanych przez Rektora osobom funkcyjnym (dziekanom i
kierownikom jednostek). Podkreśliła, że jest to naruszenie ducha Porozumienia zawartego w sprawie wzrostu
wynagrodzeń i powinniśmy na to odpowiednio zareagować.
Ustalenie znacząco wyższej podwyżki dla kierownictwa jednostek odbywa się kosztem pozostałych
pracowników, którzy w przypadku małych jednostek otrzymują wówczas podwyżki zbliżone do
zagwarantowanej najniższej kwoty - 220,00 zł.
Przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zwrócił uwagę na podwyżki dla pracowników, których
wynagrodzenia finansowane są z innych źródeł niż działalność podstawowa np. z działalności usługowej.
Porozumienie zawierane w przyszłości powinno zawierać bardzo czytelny zapis gwarantujący wzrost
wynagrodzeń takim pracownikom.
Jacek Bujko poinformował, że w najbliższym czasie zwrócimy się do Władz Rektorskich z prośbą o
przedstawienie sprawozdawania z wykonania Porozumienia płacowego i rozliczenie podwyżek
przeprowadzonych w 2014 roku.
6. Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy Komunikat Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
z którego wynika, że na posiedzeniu Rady w dniu 5 lipca powołano w drodze uchwał Komisje Rady oraz
wybrano ich Przewodniczących:
1 ds. Komunikacji i Rozwoju Związku – Paweł Janowski
2.ds. Przekształceń Jednostek Naukowych i Organizacji Ich Współpracy – Kazimierz Siciński
3.ds. Interwencji i Legislacji – Beata Zięba
4.ds Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Tadeusz Kulik
5. ds. Płac – Krystyna Andrzejewska
6. ds. Współpracy Międzynarodowej – Leszek Koszałka
7. ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych – Zbigniew Zawitowski
8. ds. Jednostek Medycznych – Beata Pietkiewicz
Rada KSN zwraca się z prośbą do Komisji Zakładowych o przysłanie akcesów swoich członków do
poszczególnych Komisji.
Po wstępnym rozeznaniu ustalono, że jesteśmy szczególnie zainteresowani udziałem w pracach trzech
Komisji : 1, 4 i 5.
Udział w Komisji nr 1 rozważy Joanna Wyleżałek, w Komisji nr 4 – Tomasz Kondraszuk. Naszym
przedstawicielem w Komisji ds. Płac będzie Jacek Bujko – który pracował w tej Komisji w poprzedniej
kadencji.
7.Sprawy wniesione.
* Tomek Kondraszuk podniósł sprawę odpłatności za zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów.
Jego zdaniem doktoranci prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami świadczą pracę, za którą powinni być
wynagradzani.
Maria Wesołowska odwołała się do art.197 ust.3 Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, w którym
zapisano, ze uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni mają obowiązek odbywania praktyk
zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny
wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekroczyć dziewięćdziesięciu
godzin rocznie. Podkreślano także, że za zajęcia dydaktyczne w wymiarze przekraczającym limit określony w
regulaminie studiów, doktoranci pobierają wynagrodzenie po podpisaniu umowy.
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* Joanna Wyleżałek przekazała podziękowanie, jakie skierowała do Komisji Zakładowej Pani dr hab. Barbara
Galas. Pani B. Galas dziękuje za wsparcie otrzymane od naszej organizacji w trudnych momentach w trakcie
swojej pracy na Wydziale Nauk Społecznych SGGW.
25 czerwca 2014 roku Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej przyjęła kolokwium habilitacyjne i podjęła uchwałę w sprawie nadania doktor Barbarze Galas
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Serdecznie gratulujemy.
*Jacek Bujko przypomniał o Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w SGGW, która odbędzie
się – 30 września 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Kryształowej.
Przewodniczący został także zaproszony na inaugurację na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w
dniu 2.pażdziernika, ale ze względu na zajęcia dydaktyczne w tym terminie nie będzie mógł w niej
uczestniczyć. Komisję Zakładową będzie reprezentował na tej uroczystości Wiceprzewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW - Tomasz Kondraszuk.
Pan Przewodniczący zaprosił również na Mszę Świętą inaugurującą nowy rok akademicki, która odprawiona
zostanie w niedzielę 5 października br. o godz. 18.00 w Kościele pw. Świętej Katarzyny w Warszawie.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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