Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 22 września 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność” SGGW.
Stan przygotowań do obchodów Jubileuszu przedstawiła Małgorzata Herudzińska – Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego. Przypomniała, że uroczystość odbędzie się 27 października br. i przebiegać
będzie zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Zakładową programem:
godz. 14.00 Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Świętej Katarzyny
Maria Wiśniewska spotkała się z księdzem, który odprawi Mszę Świętą i omówiła wszelkie szczegóły.
Dalsza cześć uroczystości rozpocznie się godz. 15.15 w Auli Kryształowej.
W programie przewidziano między innymi:
- powitanie Gości przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW,
- wystąpienie JM Rektora SGGW – prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego,
- wystąpienia Gości,
- Sesję naukową, w której referaty okolicznościowe wygłoszą: dr Anna Gołębiewska, dr Maria Wesołowska,
prof. Kazimierz Korab. Uroczystość zakończy część artystyczna – występ Ludowego Zespołu Artystycznego
„Promni” .
W trakcie zebrania omówione zostały wszystkie szczegóły organizacyjne uroczystości i wyznaczone zostały
osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych punktów programu.
Członkowie Prezydium otrzymali do wglądu ostateczną wersję zaproszenia na uroczystość. Po naniesieniu
niewielkich poprawek zaakceptowali formę i treść zaproszenia.
Ustalono też listę gości, do których wysłane zostaną zaproszenia.
Małgorzata Herudzińska poinformowała, że w związku z obchodami 35-lecia NSZZ „Solidarność” SGGW
wydane zostaną dwie publikacje. Pierwsza zawierać będzie referaty wygłoszone w sesji naukowej
uroczystości, którą otrzymają wszyscy uczestnicy obchodów. Drugą będzie specjalny numer pisma SGGW
„Agricola”. Wydanie obydwu publikacji sfinansowane zostanie przez JM Rektora SGGW.
Członkowie Komisji Zakładowej na zebraniu w dniu 29 września br. otrzymają do wglądu projekt okładki
publikacji zawierającej wygłaszane referaty.
2. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 15 września br. Jacek Bujko
przygotował propozycję pisma z uwagami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW do nowego
Regulaminu i arkusza oceny nauczycieli akademickich. Treść pisma wypracowana została na podstawie
dyskusji i uwag do Regulaminu zgłoszonych przez członków związku.
W piśmie pozytywnie oceniamy ustalenie przez poszczególne jednostki, znanej przed okresem ocenianym
bezwzględnej liczby punktów decydującej o ocenie negatywnej.
W zakresie działalności naukowej wnioskujemy o przyznanie punktów za liczbę cytowań prac, które ukazały
się w dłuższym niż oceniany dwuletni okres (np. 2-3 kolejny okresy) tak, aby opublikowana praca mogła
zaistnieć w literaturze naukowej i mieć czas na cytowania.
Uważamy, ze nadal na tle innych aktywności niedoceniana jest dydaktyka.
Ankieta preferuje działania głównie samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (promotorstwo i
recenzowanie prac dyplomowych, uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych, nauczanie za granicą,
prowadzenie zajęć w języku angielskim, zdobywanie grantów dydaktycznych). Nie uwzględnia natomiast
liczby przeprowadzonych godzin dydaktycznych, opracowywania nowych kierunków studiów i programów
przedmiotów. W ocenie nie ma wyszczególnienia i punktowania żadnych wskaźników jakości kształcenia co
jest naszym zdaniem niezgodne z Ustawą i działaniami MNiSzW.
W proponowanym regulaminie zrezygnowano z punktowanej oceny aktywności pracownika przez
bezpośredniego przełożonego, którego rolę sprowadzono jedynie do oceny nauczyciela akademickiego w
zakresie przestrzegania praw autorskich i wyrażania innych nie punktowanych uwag. Uważamy, że
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bezpośredni przełożony najlepiej powinien znać możliwości, postępy i zaangażowanie w prace podległych
pracowników i Jego punktowana ocena powinna mieć istotny wpływ na końcową ocenę pracownika.
Wnosimy również o zwiększenie uprawnień Uczelnianej Komisji Oceniającej, do której składane są
odwołania nauczycieli akademickich od oceny negatywnej. Uważamy, że Uczelniana Komisja Oceniająca
powinna mieć prawo do uzasadnionej i umotywowanej zmiany decyzji Komisji niższego szczebla albo co
najmniej dysponować pulą punktów, które mogłaby przyznać w wyniku przeprowadzonego postępowania
odwołującego.
3. 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 propozycję objęcia ochroną sześciu członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW. Troje członków Prezydium nie wymaga szczególnej ochrony związkowej:
Halina Pajnowska od 1 października br. przeszła na emeryturę, Bożena Waszkiewicz-Robak od
1 października 2015 roku zrezygnowała z pracy w Uczelni, a Piotr Niebuda korzysta z ochrony jako
Zakładowy Inspektor BHP.
Cztery pozostałe osoby wskazane przez Pana Przewodniczącego to członkowie Komisji Zakładowej : Piotr
Jurka, Tomasz Juźko i Maria Kupczyk oraz członek Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel związku w
Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi – Bartłomiej Bartyzel.
Członkowie Prezydium poparli wniosek Pana Przewodniczącego w sprawie szczególnej ochrony członków
zwiazku. Imienna lista członków NSZZ Solidarność” SGGW podlegających szczególnej ochronie w okresie
od 1 października 2015 do 30 września 2016 zatwierdzona zostanie na najbliższym zebraniu Komisji
Zakładowej.
4. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że Msza Święta inaugurująca nowy rok akademicki odprawiona zostanie w
niedzielę 4 października br. o godz. 18.00 w Kościele pw. Świętej Katarzyny w Warszawie. Zachęcał
członków związku do uczestnictwa we Mszy Świętej.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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