Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 24 lutego 2015 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego - 23 lutego 2015 r.
Relację z posiedzenia Senatu przedstawił Jacek Bujko.
W pierwszej części obrad odbyło się żałobne posiedzenie Senatu poświecone pamięci zmarłego w styczniu
br. prof. dr hab. Henryka Skąpskiego.
W dalszej części obrad Członkowie Senatu zapoznali się z planem zadań inwestycyjnych i remontowych
przewidzianych do realizacji w 2015 roku, który przedstawił prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Prorektor ds.
Rozwoju. Po zapoznaniu się z opinią Rektorskiej Komisji ds. Gospodarczo-Inwestycyjnych zatwierdzili plan
inwestycji wiodących, bieżących, modernizacji oraz remontów kapitalnych i bieżących na rok 2015 na
ogólną kwotę 30 309 tys. zł. Warte odnotowania jest przeznaczenie funduszy na remont instalacji
wentylacyjnej w budynku 32.
Zasady gospodarki finansowej od roku 2015 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
przedstawiła Pani mgr Grażyna Majewska – Kwestor SGGW.
Członkowie Senatu zapoznali się z zasadami:
- podziału dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną otrzymywaną z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
- wykorzystania dotacji na działalność statutową otrzymywaną z MNiSzW,
- gospodarowania pozostałymi przychodami SGGW,
- gospodarowania przychodami jednostek wydzielonych w ramach Wydziałów.
Senat SGGW w Warszawie uchwalił Zasady gospodarki finansowej od 2015 roku.
Ponadto członkowie Senatu przyjęli uchwały w następujących sprawach:
* rozliczania kosztów pośrednich w SGGW w 2015 roku
Sprawę wysokości narzutów dla poszczególnych rodzajów działalności Uczelni przedstawił Prorektor –
prof. W. Bielawski. W zestawieniu tabelarycznym, w którym każdemu rodzajowi działalności przypisano
odpowiedni procentowy narzut, w pozycji 27 określono 10 % narzut kosztów ogólnych od wynagrodzeń
osobowych pracowników Leśnego i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.
*zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem : „Uniwersytety jako integratory
kształcenia ustawicznego w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska (UNILEGS)”.
Wartość projektu : 3 545 520 zł. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Dofinansowanie w całości pochodzić
będzie ze środków Unii Europejskiej. Podmiotem aplikującym o dofinansowanie projektu jest SGGW w
Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
* uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji SGGW,
* uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej SGGW,
* w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zwierzętach studiów drugiego stopnia na kierunku Hodowla i
ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich od roku akademickiego 2015/2016,
* wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji najdłużej działającego i ostatniego już Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biologii.
Senat SGGW pozytywnie zaopiniował likwidację Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału
Rolnictwa i Biologii w Widzewie z dniem 30 września 2015 roku,
*zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w
SGGW w roku akademickim 2015/2016 wynikających z uruchomienia nowych kierunków studiów,
* 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,
* zmiany uchwały Nr 54- 2012/2013 Senatu SGGW z dn. 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny
nauczyciela akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, polegających na nie w
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liczaniu do średnich ilości punktów za działalność dydaktyczną w poszczególnych grupach pracowników,
liczby punktów za tą działalność uzyskanych przez osoby pełniące funkcje rektora i prorektorów oraz
dziekana i prodziekanów.
Ocenę jakości kształcenia w SGGW przedstawił dr inż. Mariusz Maciejczak – Pełnomocnik Rektora ds.,
Jakości Kształcenia. Ocena przeprowadzona została po roku funkcjonowania systemu zapewnienia jakości
kształcenia w nowej formule.
Sprawozdanie zawiera między innymi podsumowanie studenckiej oceny realizacji zajęć. W porównaniu z
rokiem 2012/2013 wzrosła liczba studentów biorących udział w badaniu (wypełniono o 2595 więcej ankiet) .
Średnia ocena wszystkich wykładów wyniosła 4,18 (spadek o 0,03 w stosunku do 2012/2013), średnia ocen
wszystkich ćwiczeń wyniosła – 4,15 ( spadek o 0,04 w stosunku do 2012/2013).
W badaniu ankietowym oceniono 53 lektorów i 17 pracowników Studium WFiS. Średnia ocen lektorów
wyniosła 4,09 (spadek o 0,07 w stosunku do 2012/2013, średnia ocen pracowników Studium WFiS wyniosła
4,52 ( spadek o 0,08 w stosunku do 2012/2013). Z deklarowanej przez studentów frekwencji na zajęciach
wynika, że spada liczba studentów biorących systematycznie udział w zajęciach.
Ze szczegółami sprawozdania „Rozwój Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia jakości
Kształcenia W SGGW” członkowie NSZZ „Solidarność” mogą zapoznać się w sekretariacie Komisji
Zakładowej.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o działalności Centrum Informatycznego, którą
przedstawił Pan dr Mirosław Woźniakowski – dyrektor Centrum.
Centrum Informatyczne zapewnia całodobowe, 7 dni w tygodniu utrzymanie uczelnianej infrastruktury
informatycznej. Centrum obsługuje 60 budynków połączonych światłowodami, w nich 122 węzły sieci, 440
urządzeń sieciowych dostępowych oraz szereg niezbędnych usług sieciowych .
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
przedstawił Pan prof. dr hab. Jerzy Jeznach – Dziekan Wydziału.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW za 2014 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Halina Pajnowska – Skarbnik Komisji Zakładowej. Zapoznała członków
Komisji ze szczegółami przychodów, które w 2014 roku wyniosły 95 495,60 zł i wydatkami, które wyniosły
82 858,66 zł.
Bartłomiej Bartyzel zwrócił uwagę na prowizje bankowe, które wyniosły 621 zł. i Jego zdaniem są wysokie.
Zaproponował, by sprawdzić koszty prowadzenia konta w innych bankach niż PKO BP, który aktualnie
prowadzi rachunek bankowy naszego Związku.
Wojtek Borucki zauważył, że dużą pozycję w naszych wydatkach stanowią składki odprowadzane do
Regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W 2014 roku kwota ta wyniosła prawie 40 tys.
złotych.
Maria Wesołowska wyjaśniła, że 40% środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej
przekazywane jest do Regionu zgodnie z obowiązującą Uchwałą KZD w sprawie działalności finansowej
Związku. Ostatnia Uchwała przyjęta została XXVII KZD NSZZ „ Solidarność” w październiku 2014 roku.
Po dokładnym zapoznaniu się z przygotowanym sprawozdaniem i krótkiej dyskusji członkowie Komisji
Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe z działalności NSZZ
„Solidarność” SGGW za 2014 rok.
W dalszej części zebrania Pani Skarbnik przedstawiła preliminarz budżetowy na 2015 rok, w którym
przewidywane są przychody na poziomie 95 487 zł a wydatki na poziomie 86 130 zł. Finansowy rok 2015
rozpoczynamy dodatnim saldem początkowym z poprzedniego roku w wysokości 24 tys. zł.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez Panią
Skarbnik preliminarz budżetowy na 2015 rok.
Członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą zapoznać się ze szczegółami sprawozdania finansowego za
2014 rok i preliminarzem budżetowym na 2015 rok w sekretariacie Komisji Zakładowej.
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3.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko przypomniał członkom Komisji o Zarządzeniu Rektora Nr 10 z dnia 10 lutego 2015 r. w
sprawie określenia zasad naliczania i ewidencjonowania odpisu na ZFŚS w SGGW.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
odpis na ZFŚS nalicza się w wysokości 6,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
finansowanych z dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną.
Od 1 stycznia 2015 roku w Leśnym i Rolniczych Zakładach Doświadczalnych nie jest naliczany odpis na
własny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracownicy i byli pracownicy tych jednostek uprawnieni
są do korzystania z Funduszu zgodnie z Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że sprawa Zarządzenia Rektora dyskutowana była na zebraniu Prezydium i
niektórzy członkowie zgłosili zastrzeżenia do zapisu dotyczącego przekazania niewykorzystanych srodków
Funduszów Socjalnych Zakładów Doświadczalnych na Fundusz SGGW. Do Władz Rektorskich
wystosowane zostało pismo, w którym prosimy o wykreślenia z § 2 pkt 1 Zarządzenia skrótu nazwy Uczelni
„SGGW”. W ten sposób zapis stanie się jednoznaczny i zgodny z § 1 Zarządzenia, w którym Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych nazwano Funduszem.
Przedstawiciel RZD Obory – członek KZ ocenia likwidację Funduszu Świadczeń Socjalnych w RZD
Wilanów-Obory za niekorzystne z punktu widzenia pracowników, którzy stracą prawo do paczek
świątecznych i bonów towarowych przewidzianych w obowiązującym dotychczas w RZD Regulaminie
Świadczeń Socjalnych. Nie zgadza się również z koniecznością wprowadzenia na Zakłady Doświadczalne aż
10% narzutu kosztów ogólnych. Jego zdaniem Zakłady Doświadczalne powinny refundować jedynie środki
wydatkowane przez ZFŚS SGGW na świadczenia socjalne dla pracowników Zakładów Doświadczalnych a
do tego nie potrzebny jest taki wysoki narzut. Tomasz Juźko poinformował, że W RZD Wilanów – Obory
niewykorzystany Fundusz Socjalny wynosi ponad 500 tys. złotych. Środki te zgodnie z Zarządzeniem
Rektora zasilą w tym roku konto ZFŚS SGGW.
Maria Wesołowska zaproponowała, by sprawę narzutu nałożonego na Zakłady Doświadczalne podjęli
członkowie Koła Pracowników RZD Wilanów Obory. Należy wyjaśnić, na jakie cele przeznaczony jest ten
narzut. Maria Wesołowska uważa, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW powinna udzielić
poparcia członkom Koła w wyjaśnianiu sprawy.
Przewodniczący Koła zobowiązał się do zorganizowania zebrania członków Koła, omówienia sprawy i
przekazania Komisji Zakładowej stanowiska pracowników RZD Wilanów- Obory.
4. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowską złożyła jedna osoba pracownik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym przyjęli Ją w poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
5. Obchody Jubileuszu 35- lecia powstania NSZZ „Solidarność” w SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że w zaproszeniu na zebranie Komisji Zakładowej prosiliśmy o przemyślenie
propozycji programu obchodów naszego jubileuszu.
Wcześniej, na zebraniu Prezydium Maria Wesołowska zgłosiła propozycję zorganizowania w trakcie
obchodów Sesji Naukowej, w której wygłoszone zostałyby 3- 4 referaty.
Członkowie Komisji po krótkiej dyskusji w głosowaniu jawnym poparli zorganizowanie Sesji Naukowej.
Ustalono, że należy powołać Komitet Organizacyjny Obchodów 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w
SGGW, do którego zgłaszane byłyby propozycje referatów i który koordynował będzie organizację
obchodów.
Zaproponowano następujące osoby:
1. Małgorzata Herudzińska
2. Agnieszka Jakubiak
3. Joanna Wyleżałek
4. Maria Wiśniewska
5. Jakub Gawron
6. Piotr Niebuda
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W głosowaniu jawnym obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie poparli skład
Komitetu Organizacyjnego Obchodów.
Małgosia Herudzińska i Jakub Gawron zgłosili propozycje wykonania znaczka naszej organizacji.
Członkom Komisji przedstawione zostały cztery projekty znaczka autorstwa Jakuba Gawrona.
Wszystkie znaczki miały kształt koła, jednakową kolorystykę. Różniły się usytuowaniem napisu
„Solidarność” posiadały bądź nie datę - 1980. Po zapoznaniu się z projektami i burzliwej dyskusji wybrano
projekt bez daty z wysuniętym poza obwód napisem „Solidarność” .
Maria Wesołowska zaproponowała, by w programie obchodów znalazła się część artystyczna. np. koncert.
Przypomniała, że jubileusz 25-lecia NSZZ „Solidarność” uświetnił swoim występem Maciej Pietrzyk.
Ustalono, że należy zrobić rozeznanie w sprawie i przedstawić propozycje części artystycznej obchodów na
następnym zebraniu Komisji Zakładowej.
6.Sprawy wniesione:
* Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim zebraniu Prezydium Maria Wesołowska poinformowała
członków Komisji Zakładowej o 90. urodzinach Pani prof. Franciszki Jaumień – wieloletniego zasłużonego
członka naszej organizacji.
24 marca 2015 roku – w dniu urodzin planowana jest uroczystość organizowana przez pracowników
Katedry Sadownictwa, w której pracowała Pani Profesor.
Maria Wesołowska przedstawiła propozycje, zgłoszoną w czasie zebrania Prezydium przez Krystynę
Małachowską, uczczenia urodzin Pani Profesor w trakcie naszego związkowego Wielkanocnego Spotkania.
Członkowie Komisji Zakładowej zaakceptowali propozycję.
* Joanna Wyleżałek poinformowała o posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych, w którym
uczestniczyli JM Rektor – prof. Alojzy Szymański i prof. dr hab. Wiesław Bielawski – I Zastępcą Rektora,
Prorektor ds. Rozwoju
Z informacji Pana Prorektora wynika, że zadłużenie Wydziału wynosi 1,5 mln zł.
Dużym problemem dla Wydziału jest zbyt mała liczba kandydatów na kierunek socjologia. Aktualnie na tym
kierunku nie są prowadzone studia w trybie niestacjonarnym.
JM Rektor poddał pod rozwagę członków Rady Wydziału utworzenie studiów międzyuczelnianych z
Akademią Pedagogiki Specjalnej.
* Jacek Bujko poinformował członków Komisji Zakładowej o propozycji zmiany przedstawiciela NSZZ
„Solidarność” SGGW w Radzie Wydziału Nauk Społecznych w związku z uzyskaniem przez dr hab. Joannę
Wyleżałek – dotychczasowego przedstawiciela
prawa do członkowstwa w Radzie Wydziału.
Zarekomendował kandydaturę dra. Mariusza Kosieradzkiego – adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych na
przedstawiciela naszej organizacji w Radzie WNS. Członkowie Komisji zaakceptowali zgłoszoną zmianę.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko

4

