Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW w dniu 15 września 2015 r.
W trakcie zebrania skupiono się przede wszystkim na kwestii omówienia
nowego projektu Regulaminu i oceny nauczycieli akademickich, przesłanego
wcześniej do członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
Pozytywnie oceniono propozycję ustalenia przez poszczególne jednostki
- znanej przed okresem ocenianym - bezwzględnej liczby punktów, która
będzie decydować o ocenie negatywnej, zwłaszcza w zakresie działalności
naukowej. Jednak wyrażono kilka wątpliwości - po pierwsze w kwestii
minimalnej liczby punktów w zakresie oceny działalności organizacyjnej.
Wydaje się, że ze względu na jednakowy dostęp do punktowanych pozycji i
aktywności, poziom oceny negatywnej powinien być jednakowy na całej
Uczelni. Podobnie obowiązki dydaktyczne wyznaczane Uchwałą Senatu są
jednakowe na całej Uczelni i powinny być w podobny sposób oceniane. W
dyskusji stwierdzono jednak, że nie wszystkie wydziały prowadzą najwyżej
punktowane zajęcia angielskojęzyczne i nie na wszystkich realizuje się prace
dyplomowe, co przemawia za zróżnicowaniem progu oceny pozytywnej
pomiędzy jednostkami.
Wyrażono opinię o małej randze działalności dydaktycznej na tle innych
aktywności. Podkreślono, że proponowana punktacja w zakresie działalności
dydaktycznej jest niska w stosunku do innych rodzajów aktywności, i z góry
limitowana oraz preferuje te aktywności, które są domeną pracowników
samodzielnych (np. promotorstwo oraz recenzowanie prac dyplomowych,
możliwości uzyskiwania grantów zagranicznych, uczestnictwo w komisjach
egzaminacyjnych), jednocześnie narażając na utratę pracy te osoby, które
poświęcają swoją energię i czas na przygotowanie nowych albo prowadzonych
po raz pierwszy zajęć. Jacek Bujko wskazał w tym kontekście m.in. na
sytuację młodych adiunktów oraz starszych wykładowców, którzy np. nie
prowadzą prac dyplomowych, mają ograniczone możliwości prowadzenia
zajęć w języku angielskim. Zaznaczono, że niedoceniane jest także
opracowywanie nowych kierunków studiów, nowych przedmiotów, za które
powinno się, zdaniem osób biorących udział w zebraniu, także wprowadzić
dodatkowe punkty. Za konstruktywne rozwiązanie w ww zakresie zgodnie
uznano wprowadzenie
punktowania
liczby
przepracowanych godzin
dydaktycznych (np. 0,5 pkt za godzinę dydaktyczną) oraz ustalenie progu
oceny negatywnej na poziomie pensum.
Zwrócono także uwagę na ocenę nauczycieli akademickich w ankiecie
studenckiej, wskazując, że nierzadkimi są kuriozalne wręcz przypadki
mogące podważać jej rzetelność np. sytuacja oceniania przez studentów
danego wykładowcy za zajęcia, których nie przeprowadzał. Z drugiej strony w
proponowanym regulaminie praktycznie nie ma punktowanej jakości
kształcenia, a ocenę nauczycieli przez studentów sprowadzono do
maksymalnie 3 punktów przyznawanych przez Dziekana. Do punktacji z
działalności dydaktycznej powinno się także włączyć opinię Wydziałowych
Komisji Hospitacyjnych.
W zakresie oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich w
nowej ankiecie zakwestionowano zasadność przyznawania punktów za liczbę
cytowań jedynie tych prac, które ukazały się w ocenianym dwuletnim
1

okresie. Uczestnicy zebrania zaproponowali, aby okres ten był dłuższy np.
ostatnie sześć lat, co wynika z długiego czasu przygotowywania artykułów w
dobrych czasopismach. Wątpliwości zrodziła także punktacja za referaty
wygłaszane w języku angielskim. Działalność ta jest bardziej doceniania niż
wygłoszenie referatu w języku polskim, co ma swoje podstawy, o ile
doprecyzowana zostanie kwestia miejsca wygłoszenia referatu np. w formie
"referat wygłoszony w języku angielskim na konferencji zagranicznej lub
międzynarodowej".
Za istotne uznano także przywrócenie poprzednio obowiązującej
punktowanej opinii bezpośredniego przełożonego w każdej z ocenianych form
aktywności, którego znaczenie, w obecnej ankiecie, ograniczone zostało
jedynie do oceny nauczyciela akademickiego w zakresie przestrzegania praw
autorskich oraz do wyrażania innych uwag, nie mających wpływu na liczbę
zdobytych punktów.
Jacek Bujko poddał pod dyskusję możliwość stworzenia projektu
jednej syntetycznej/wypadkowej oceny dla różnych grup pracowników z
uwzględnieniem odpowiedniej wagi poszczególnych aktywności, co
umożliwiałoby pokrycie przejściowego mniejszego zaangażowania w jednej z
aktywności przez większe osiągnięcia w innych, ale dopóki możliwe do
zdobycia liczby punktów są bardzo zróżnicowane pomiędzy aktywnościami,
nie da się stworzyć takiego sprawiedliwego miernika. Dyskutowano także o
zapisanych w nowym Regulaminie warunkach przyznawania oceny
wyróżniającej dla pracownika, które zdaniem niektórych uczestników
zebrania są mniej korzystne niż poprzednio obowiązujące. Piotr Jurka
zaproponował, aby powrócić do wcześniejszych zasad; zasadą obowiązującą
w zakresie przyznawania oceny wyróżniającej mogłaby być następująca:
400% minimalnej liczby punktów za daną działalność w danej kategorii
pracowników.
Piotr Jurka zgłosił także postulat, aby rozszerzyć zakres uprawnień
Uczelnianej Komisji Oceny o prawo do uzasadnionej oraz umotywowanej
zmiany decyzji Komisji Wydziałowych lub przyznania UKO puli punktów,
które mogłaby przyznać odwołującemu się negatywnie ocenionemu
nauczycielowi akademickiemu.
Kolejną kwestią omówioną w czasie Prezydium były obchody
Jubileuszu 35-lecia NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 27.10.2015. Skupiono
się przede wszystkim na referatach, które będą wygłoszone w czasie ww.
uroczystości (w ramach sesji naukowej) oraz opublikowane przed 27.10.2015
i wręczone uczestnikom obchodów.
Ustalono, że terminem wręczenia, przyznanej przez
Kapitułę Zarządu
Regionu Mazowsze naszej KZ NSZZ "Solidarność" SGGW, Statuetki 35-lecia
NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, będą obchody ww. Jubileuszu.
W związku ze zgłoszeniem do naszej Komisji, przez adiunkta jednego z
wydziałów SGGW, nieprawidłowości w zakresie przydzielania obowiązków
dydaktycznych, podjęto decyzję o przeprowadzeniu w bieżącym tygodniu
rozmowy z przełożonymi ww. osoby przez Jacka Bujko.
W czasie zebrania przyznano jednogłośnie trzy zapomogi losowe oraz
przyjęto w poczet Związku nowego członka.
Przewodniczący Jacek Bujko przekazał zaproszenia dla naszej Komisji
Zakładowej na galę, która odbędzie się w dniu 21.09.15 w Teatrze Wielkim w
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związku z obchodami Jubileuszu 35-lecia NSZZ "Solidarność" Region
Mazowsze. Uzgodniono, kto z osób obecnych będzie reprezentował KZ NSZZ
"Solidarność" SGGW w czasie ww. gali.
Jacek Bujko przekazał także osobom obecnym informację o realizacji
programu Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Saltus Zdrowie, w ramach
którego między innymi w dniu 9.10.2015 w Warszawie odbędzie się szkolenie
"Związki Zawodowe w administracji publicznej".
Na zakończenie Krystyna Małachowska poruszyła temat nagród, które
mogą być przyznawane osobom zasłużonym w związku z obchodami
Jubileuszu 200-lecia SGGW w Warszawie (termin zgłoszeń upływa
31.12.2015 roku). Jacek Bujko podkreślił, że należy podjąć starania, aby
uzyskać bardziej szczegółowe informacje w tej kwestii oraz zgłosić
kandydatów - zasłużonych dla działalności KZ NSZZ "Solidarność" SGGW.
Małgorzata Herudzińska, Jacek Bujko
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