Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 28 października 2014 r.
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 - 27 października 2014 r.
Relacje z posiedzenia Senatu przedstawił Jacek Bujko.
Członkowie Senatu wysłuchali informacji nt. rekrutacji na studia na rok akademicki 2014/2015, którą
przedstawił prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydaktyki.
W roku akademickim 2014/2015 na studia stacjonarne I i II stopnia przyjęto ogółem 4770 osób. Najwięcej
kandydatów ubiegało się o studia na kierunku Finanse i rachunkowość - 10,10 na jedno miejsce i Dietetyka
9,05 na jedno miejsce. Dużą popularnością cieszyły się też takie kierunki jak: Logistyka, Biotechnologia,
Ekonomia i Gospodarka przestrzenna.
Najmniej kandydatów zgłosiło się na kierunki: Rolnictwo – 0,87 kandydata na miejsce i Socjologia – 0,85
kandydata na miejsce.
Na studia niestacjonarne I stopnia przyjęto 2027 osób o 453 osoby mniej w stosunku do oferowanego limitu
miejsc.
Na studia niestacjonarne II stopnia przyjęto 1016 osób o 554 osoby mniej w stosunku do oferowanego
limitu miejsc.
Dominującą grupą wśród kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w SGGW są absolwenci liceum
ogólnokształcącego. Z analizy minimalnej punktacji decydującej o przyjęciu na poszczególne kierunki
wynika, że poziom kandydatów znacznie się obniżył.
Wszystkie dane dotyczące rekrutacji 2014/2015 przeanalizowane zostaną przez Senacką Komisję ds.
Dydaktyki i Wychowania. Konieczne wydaje się zweryfikowanie limitów miejsc na poszczególne kierunki
zwłaszcza na studia niestacjonarne, tak aby dostosować ich wielkość do popytu.
Niezbędne są też dalsze nasilone działania promujące naszą Uczelnię wśród maturzystów.
W dalszej części obrad członkowie Senatu po zapoznaniu się z oceną wykonania i aktualizacją planu
inwestycji wiodących, bieżących, modernizacji oraz remontów kapitalnych i bieżących na rok 2014 podjęli
Uchwałę zatwierdzającą zaktualizowany plan tych inwestycji.
Przyjęto również Uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na
Uniwersytecie Otwartym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 200-lecia
SGGW przedstawił informacje o stanie przygotowań do obchodów Jubileuszu Uczelni. Przypomniał, że
przygotowania rozpoczęto już w 2013 roku. Pod przewodnictwem JM Rektora powołano Komitet Obchodów
200-lecia SGGW. Dotychczas Komitet Organizacyjny odbył cztery spotkania, na których omawiano:
* organizację obchodów 200-lecia na poszczególnych Wydziałach,
*organizację uroczystości centralnych w 2016 roku,
*promocję i informację o obchodach wśród społeczności akademickiej oraz w mediach,
*wydawnictwa jubileuszowe,
*źródła finansowania obchodów – środki własne i środki finansowe pozyskane z zewnątrz.
Przygotowany został program uroczystości centralnych, które rozpoczną się w styczniu 2016 roku
Noworocznym Koncertem Galowym w wykonaniu LZA „Promni” a zakończą 20 maja Uroczystą Galą
Jubileuszową w Teatrze Wielkim.
Poszczególne Wydziały przedstawiły programy obchodów wydziałowych Jubileuszu. Sporządzony został
Program Obchodów Jubileuszowych 200-lecia Uczelni w latach 2014-2016 obejmujący uroczystości
centralne i program uroczystości wydziałowych. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Uczelni.
Pod kierownictwem Prof. Wojciecha Ziętary powołany został zespól autorów, który przygotowuje
dwutomowe opracowanie poświęcone historii SGGW obejmującej okres od Instytutu Marymonckiego do
czasów współczesnych.
1

Opracowywane są także zeszyty historyczne, w których przedstawiona zostanie historia 200 lat kształcenia
rolniczego „od Marymontu do Ursynowa”.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o działalności Biblioteki Glównej im. W. Grabskiego,
którą przedstawił dr Jan Sandecki – Dyrektor Biblioteki.
Dr hab. Grażyna Garbaczewska – prof. SGGW przedstawiła informacje o aktualnym stanie i perspektywach
rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biologii.
2. Zarządzenie JM Rektora w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania
finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy od Pana Prorektora prof. dr hab. W. Bielawskiego pismo z
prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie projektu w/w Zarządzenia Rektora, stanowiący realizację Uchwały nr
4 - 2014/2015 Senatu z dnia 22 września 2014 r.
Pan Przewodniczący przypomniał, że na zebraniu w dniu 16 września br. członkowie Prezydium KZ NSZZ
„Solidarność” SGGW pozytywnie zaopiniowali projekt w/w Uchwały Senatu. Główna zmiana dotyczy
określenia łącznego czasu pracy poświęconego przez pracownika SGGW na realizację obowiązków w
ramach zadań wykraczających poza zakres pracy wynikający z podstawowego stosunku pracy. Czas ten nie
może przekroczyć 80 godzin miesięcznie.
W przedstawionym projekcie Zarządzenia Rektora określone są formy i możliwości zatrudniania i
wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 Ustawy,
w tym z Unii Europejskiej. W załącznikach przedstawione są wzory wniosków o zatrudnienie, o przyznanie
wynagrodzenia uzupełniającego, o przyznanie dodatku specjalnego, premii.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym (Tak – 12 osób, Wstrzym. – 2 osoby) podjęli
Uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia Rektora SGGW w Warszawie w sprawie
zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione
w art. 94 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły dwie osoby zatrudnione w
Dziale Gospodarczym Nr 3. Wnioski dotyczyły zapomóg losowych związanych z trudną sytuacja materialną.
Członkowie Komisji po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków i po wysłuchaniu
wyjaśnień przedstawionych przez Przewodniczącego Koła, do którego należą ubiegający się o zapomogi
pracownicy, przyznali zapomogi w wysokości 400,00 i 300,00 zł.
4 . Uroczystości Rocznicowe przy ul. Rakowieckiej.
Członkowie Komisji Zakładowej zaakceptowali ustalony na zebraniu Prezydium termin Rocznicowego
Spotkania przy ul. Rakowieckiej. Uroczystości odbędą się 12 grudnia br. Rozpocznie je Msza Św.
odprawiona o godz. 16.00 w kaplicy akademickiej w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli. Po mszy nastąpi
złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca powstanie „Solidarności” w SGGW.
Ustalono również, że jeśli uda nam się oficjalnie zakupić film pt. Śmierć jak kromka chleba w reżyserii
Kazimierza Kutza i uzyskać pozwolenie na jego wyświetlenie to zaprezentujemy go uczestnikom naszej
Uroczystości.
Ustalone zostały szczegóły organizacyjne uroczystości.
Mszę Świętą zamawia Krystyna Małachowska
Poczet sztandarowy: Joanna Wyleżałek, Tomasz Zielenkiewicz i Małgorzata Herudzińska.
O wiązankę kwiatów zadba Maryla Kupczyk.
Małgosia Herudzińska i Maryla Kupczyk przygotują i roześlą zaproszenia na Uroczystość.
Pan Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji Zakładowej i Przewodniczących Kół z gorącym
apelem o uczestnictwo w Rocznicowych Uroczystościach.
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5. Spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z Władzami Rektorskimi.
Jacek Bujko poinformował, że zwrócimy się do Władz Rektorskich z prośbą o spotkanie. Przedstawił
zebranym zagadnienia i problemy do dyskusji w trakcie spotkania:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wielkość odpisów i wzrost wysokości świadczeń,
o które już kilkakrotnie wnosiliśmy, możliwości finansowania innych wydatków.
2. Podsumowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2014 roku i przygotowanie do ostatniego
przyszłorocznego etapu podwyżek.
3. Przyszłoroczna okresowa ocena nauczycieli akademickich, zwłaszcza ostatnio ocenionych negatywnie.
4. Trudna sytuacja finansowa niektórych Wydziałów i plany jej poprawy.
5. Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w budynkach z laboratoriami chemicznymi i biologicznymi,
zwłaszcza stanu instalacji wentylacyjnej.
Maria Wesołowska zaproponowała, aby do przedstawionej tematyki spotkania z Władzami Uczelni włączyć
punkt dotyczący realizacji Uchwały WZD związany z popularyzacją nauczania Jana Pawła II.
Członkowie Komisji Zakładowej poparli propozycję.
6. Sprawa przeliczników stosowanych na Wydziałach za godziny zajęć prowadzone w soboty i niedziele.
Maria Wesołowska podziękowała Przewodniczącym Kół za informacje na temat przeliczników
stosowanych w poszczególnych jednostkach. Przeliczniki te kształtują się następująco:
Lp.

Nazwa Wydziału

Przelicznik
sobota niedziela
1,25
1,25

1.

Wydział Rolnictwa i Biologii

2.

1,5

1,5

1,0

1,0

4.

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii
i Architektury Krajobrazu
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

1,0

1,0

5.

Wydział Nauk o Zwierzętach

1,0

1,0

6.

1,25

1,25

7.

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji
Wydział Nauk o Żywności

1,0

1,0

8.

Wydział Leśny

1,5

1,5

9.

Wydział Technologii Drewna

1,0

1,0

10. Wydział Inżynierii Produkcji

1,0

1,0

11. Wydział Zastosowań Matematyki
i Informatyki
12. Wydział Nauk Ekonomicznych

1,0

1,0

1,5

1,5

13. Wydział Nauk Społecznych

1,0

1,0

3.

Zdaniem Marii Wesołowskiej na wszystkich Wydziałach łamany jest kodeks pracy.
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7. Sprawy wniesione.
*Jacek Bujko przekazał informację z
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o pracy zespołu
koordynującego akcje protestacyjną sfery budżetowej pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego KK
NSZZ „Solidarność”- Bogdana Kubiaka.
* Joanna Wyleżałek przedstawiła propozycję przygotowania przez pracowników Wydziału Nauk
Społecznych opracowania na temat działalności związków zawodowych w SGGW. Opracowanie dotyczyć
miałoby wszystkich związków działających w Uczelni.
Joanna Wyleżałek przygotuje i przedstawi członkom Komisji Zakładowej projekt realizacji takiego
przedsięwzięcia.
* Krystyna Małachowska zaproponowała zorganizowanie przez NSZZ „Solidarność” SGGW pielgrzymki do
Ziemi Świętej. Niedawno po raz drugi uczestniczyła w takiej pielgrzymce i uważa, ze naprawdę warto
podjąć się organizacji takiego wyjazdu. Koszt 8-dniowej pielgrzymki – 1250 dolarów plus 100,00 zł za
ubezpieczenie.
Komisja Zakladowa wyraziła poparcie dla inicjatywy organizacji pielgrzymki dla członków NSZZ
„Solidarność”. Krystyna Małachowska przygotuje i przedstawi ofertę.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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