Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 19 maja 2015 r.
W trakcie zebrania Prezydium poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego
preliminarz przychodów i wydatków ZFŚS SGGW na rok 2015.
Preliminarz zawiera przychody Funduszu, na które składają się między innymi:
- środki pozostałe po rozliczeniu Funduszu z roku 2014 w kwocie 9.380.835 zł
- niewykorzystane środki Funduszu socjalnego LiRZD w kwocie – 513576 zł
- odpis od wynagrodzeń pracowników w wysokości 6 496 469 zł
- odpis dla emerytów w wysokości 1274467 zł.
Preliminarz zawiera również planowane w 2015 roku wydatki na świadczenia socjalne dla pracowników,
emerytów i ich rodzin wynikające z Regulaminu ZFŚS SGGW, zwiększone proporcjonalnie w stosunku do
nowych osób z LiRZD-ów korzystających z funduszu. Największą pozycję w wydatkach stanowi
dofinansowanie wypoczynku dla pracowników tzw. wczasy „ pod gruszą” – 6.500.000 zł.
Spowodowało to zmniejszenie planowanej rezerwy w stosunku do pozostałości funduszu 2014 r. o kwotę ok.
1985 tys. zł
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z preliminarzem postanowili rekomendować
zatwierdzenie przedstawionego dokumentu na najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej.
2. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi sui generis do baz danych oraz prawami
własności przemysłowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych SGGW .
Jacek Bujko poinformował, że skierowaliśmy do Pani prof. dr hab. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt –
Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy pismo dotyczące uwag
do obowiązującego w SGGW Regulaminu. Uwagi dotyczyły § 2 punktu 2, który określa okoliczności
uznania dobra intelektualnego stworzonego przez pracownika za dobro intelektualne stworzone w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.
Otrzymaliśmy odpowiedź zawierającą stanowisko Radcy Prawnego w powyższej kwestii. Z przedstawionego
stanowiska wynika, że „przedmiotowy zapis nie stwarza ryzyka, iż wszystkie dobra stworzone przez
pracownika będą automatycznie uznane za stworzone w ramach obowiązków pracowniczych” gdyż w ust. 1
tego paragrafu stwierdzono, że zasady określone w regulaminie mają zastosowanie do dóbr intelektualnych
stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy a
punkt 2 wskazuje tylko, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją.
Ze szczegółami opinii Radcy Prawnego członkowie NSZZ „Solidarność’ SGGW mogą zapoznać się w
sekretariacie Związku.
3. Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
* Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy z KSN list otwarty, jaki 7 maja br. profesorowie: Michał
Karoński – dyrektor Narodowego Centrum Nauki, Jerzy Duszyński – prezes PAN, Jerzy Woźnicki –
przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Wiesław Banaś – przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich skierowali do Pani premier Ewy Kopacz.
Pan Przewodniczący odczytał treść listu, w którym profesorowie domagają się zdecydowanego wzrostu
finansowania sektora wiedzy. Podkreślają, że mimo niskiego poziomu finansowania nauki polskie uczelnie i
instytuty PAN nieustannie się reformują, stając się coraz bardziej nowoczesnymi i konkurencyjnymi
ośrodkami naukowymi.
Profesorowie zaznaczają: „ Jesteśmy świadomi, że konsekwentny nacisk na doskonałość badań naukowych i
szkolnictwa wyższego, polepszenie naszej pozycji w nauce światowej, to główne zadania jakie stoją przed
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nami. Nie da się jednak ich zrealizować bez znacznego zwiększenia środków na badania naukowe w
szczególności na badania podstawowe, bez których w ogóle nie ma badań stosowanych”.
W zakończeniu swojego listu Profesorowie wyrażają ufność, „iż Pani Premier znajdzie możliwości
odpowiedniego i bardziej zrównoważonego finansowania badań naukowych, zarówno podstawowych jak i
stosowanych i przedstawi mapę drogową dochodzenia do planowanych przez Rząd poziomów ich
finansowania do 2020 roku”.
4. Obchody 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” SGGW.
Małgorzata Herudzińska poinformowała, ze prowadzone są rozmowy w sprawie koncertu Pana Leona
Łochowskiego.
Koszt godzinny koncertu ( aktora wraz z dwoma towarzyszącymi osobami ) wynosi 2100 zł.
W najbliższym czasie Jacek Bujko i Małgorzata Herudzińska spotkają się z Panem Leonem Łochowskim w
sprawie ustalenia programu koncertu.
Jakub Gawron poinformował, że całkowity koszt wytworzenia znaczka NSZZ „Solidarność” wyniesie
3300 zł.
Członkowie Prezydium dyskutowali także o wydaniu publikacji zawierającej referaty okolicznościowe
wygłoszone w trakcie sesji naukowej obchodów.
Koszt wydania 200 szt. ( ok.40-to stronicowej publikacji) Wydawnictwo SGGW oszacowało na 3000 zł.
5. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko poinformował, że dzisiaj w godz. 12.00 - 13.30 uczestniczył w proteście zorganizowanym
przed
Ministerstwem
Nauki
i
Szkolnictwa
Wyższego
przez
Komitet
Kryzysowy
Humanistyki Polskiej i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Akcja zorganizowana została w związku z
odrzuceniem przez MNiSzW postulatów gruntownej reformy uniwersytetu, które uzyskały poparcie ponad
70. instytutów i wydziałów z całej Polski.
W trakcie zgromadzenia czworo wybitnych naukowców prof. Przemysław Czapliński, prof. Ewa Graczyk,
dr hab. Jacyno i prof. Andrzej Leder wygłosiło wykłady: o tym czym powinien być dzisiaj uniwersytet i
czym jest wolna nauka.
*Jacek Bujko poinformował, że w ramach realizacji przyjętej przez WZD NSZZ „Solidarność” SGGW
Uchwały w sprawie popularyzacji nauczania Jana Pawła II w środowisku akademickim SGGW
przeprowadzony zostanie wykład pt. „Nauczanie Jan Pawła II a młodzież Europy”
Wykład wygłosi ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w
Warszawie.
Wykład odbędzie się 17 czerwca 2015 roku o godz. 16.00 w auli D-22, w budynku nr 6.
* Tomasz Kondraszuk poinformował, że na swoim posiedzeniu Senacka Komisja ds. Finansowych
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i wykonanie planu rzeczowo-finasowego w 2014 roku.
Sprawozdanie przedstawione zostanie na posiedzeniu Senatu w dniu 25 maja 2015 roku.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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