Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 29 września 2015r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 22 września br. Jacek Bujko przedstawił
członkom Komisji Zakładowej propozycję pisma z uwagami do nowego Regulaminu i arkusza oceny
nauczycieli akademickich. Treść pisma przyjęta wcześniej przez członków Prezydium KZ wypracowana
została na podstawie dyskusji i uwag do Regulaminu zgłoszonych przez członków związku.
Po zapoznaniu się z treścią pisma i uzupełnieniu go uwagami dotyczącymi działalności dydaktycznej
członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali treść pisma, które
skierowane zostanie do Władz Rektorskich SGGW.
Pismo w załączeniu.
2. Szczególna ochrona członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko przedstawił imienną lista członków NSZZ Solidarność” SGGW podlegających szczególnej
ochronie w okresie od 1 października 2015 do 30 września 2016 zatwierdzoną na zebraniu Prezydium w dniu
22 września br.
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 Prezydium 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 Komisji Zakładowej poparli stanowisko Prezydium i jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie
w sprawie szczególnej ochrony w/w członków zwiazku.
3.Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” złożyła jedna osoba zatrudniona w Dziale
Gospodarczym Nr 3. Wniosek dotyczył zapomogi losowej związanej z bardzo trudną sytuacja materialną.
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku popieranego przez Przewodniczącą Koła
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
4. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowską złożyła jedna osoba w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW.
W głosowaniu jawnym członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie przyjęli Ją w poczet członków naszego
Związku.
5. Jubileusz 35-lecia NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Małgorzata Herudzińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego przedstawiła Członkom Komisji
Zakładowej stan przygotowań i szczegóły organizacyjne uroczystości. Przypomniała, że uroczystość
odbędzie się 27 października br. i przebiegać będzie zgodnie programem zaakceptowanym wcześniej przez
Komisję Zakładową:
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godz. 14.00 Msza Święta odprawiona Kościele pw. Świętej Katarzyny
Dalsza część 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” .
Poinformowała, że rozesłane zostały zaproszenia do Gości, członków i sympatyków naszego Związku.
Małgorzata Herudzińska przypomniała również, 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 zaakceptowali projekt okładki publikacji zawierającej wygłaszane referaty.
6. Informacje z posiedzenia Senatu SGGW w dniu 28 września br.
Pan Rektor poinformował o dodatnim stanie konta Uczelni.
Członkowie Senatu zatwierdzili ramowy plan pracy Senatu na rok akademicki 2015/2016.
Podjęto Uchwały w następujących sprawach:
* zgłoszenia „Wniosku o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na rok 2016”
w jednostce: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Wartość wnioskowanej kwoty wynosi 5 985 000,00 zł . Kwota będzie pochodziła ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez udziału srodków własnych SGGW w Warszawie.
* szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
* wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.
*zgłaszania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Zgłoszono kandydaturę prof. dr hab. Piotra Stypińskiego oraz dr inż. Mariusza Maciejczaka na członka
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
*uchwalenia Regulaminu przyznawania Medalu Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.
Medal przyznawany jest przez Senat Uczelni po zaopiniowaniu wniosku przez Senacką Komisję ds. Historii
i Odznaczeń. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje Rektorowi i Radom Wydziałów SGGW.
Rocznie mogą być przyznane nie więcej niż trzy Medale. Medal ma charakter honorowy i można go
otrzymać tylko raz.
* uchwalenia Regulaminu przyznawania Medalu „200 lat – od Marymontu do Ursynowa”.
Wyróżnienie honorowe w formie pamiątkowego Medalu zostało ustanowione przez Senat SGGW dla
upamiętnienia Jubileuszu 200 lat od powstania Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej na
ziemiach polskich Uczelni rolniczej, której spadkobiercą i kontynuatorem jest Szkoła Głowna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje Rektorowi, Kanclerzowi i Radom
Wydziałów SGGW. Medalem wyróżniane są osoby fizyczne i instytucje, które położyły szczególne zasługi
dla budowy pozycji i autorytetu SGGW w kraju i poza jego granicami.
* uchwalenia Regulaminu przyznawania Statuetki „200 lat – od Marymontu do Ursynowa”.
Prawo do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia statuetką przysługuje Rektorowi, Kanclerzowi i Radom
Wydziałów. Statuetka wyróżniane są osoby fizyczne lub instytucje, , które położyły szczególne zasługi dla
budowy pozycji i autorytetu SGGW w kraju i poza jego granicami.
Członkowie Senatu rozpatrzyli dwa wnioski o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa SGGW.
Promotor dr hab. Jarosław Gołębiewski przedstawił wniosek o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa SGGW
prof. dr hab. Andrzejowi Czyżewskiemu – wybitnemu uczonemu w zakresie ekonomii rolnej.
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Drugi wniosek o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa SGGW prof. dr hab. Jerzemu Wiklinowi przedstawił
promotor prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Podkreślił wielkie zasługi prof. J. Wiklina dla rozwoju nauki w tym
ekonomii rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zasługi dla rozwoju SGGW a szczególnie dla rozwoju
Wydziału Nauk Ekonomicznych.
Członkowie Senatu jednogłośnie poparli obywa wnioski.

7. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko przypomniał członkom Komisji Zakładowej, że w niedzielę 4 października br. o godz.
18.00 w Kościele Św. Katarzyny odprawiona zostanie Msza Św. inaugurująca rok akademicki 2015/2016
w naszej Uczelni. Zachęcał członków Związku do uczestniczenia we Mszy Świętej.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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