Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 20 października 2015r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Organizacja obchodów jubileuszu 35-lecia NSZZ SGGW.
Małgorzata Herudzińska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego po raz ostatni omówiła wszystkie
szczegóły organizacyjne związane z uroczystymi obchodami Jubileuszu w dniu 27 października br.
Przypomniała program obchodów Jubileuszu i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych punktów uroczystości. Zwróciła się z prośbą o pomoc przy przygotowaniu - montażu
wystawy w dniu 26 października.
Jacek Bujko zwrócił się do członków Komisji Zakładowej i Przewodniczących Kół z apelem o udział w
uroczystości i popularyzację uroczystych obchodów Jubileuszu 35-lecia powstania NSZZ „ Solidarność” w
SGGW wśród członków, sympatyków i przyjaciół naszego Związku.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” złożyła jedna zatrudniona w Dziale
Gospodarczym Nr 3. Wniosek dotyczył zapomogi losowej w związku z kosztami poniesionymi na zakup
podręczników dla dwójki dzieci. Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją materialną
Wnioskodawczyni, w głosowaniu jawnym ( Tak – 10 osób, Nie-0, Wstrzymujący się -5 osób) przyznali Jej
zapomogę w wysokości 200,00 zł.
3. Zmiana w treści Statutu SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Marii Wesołowskiej – przedstawicielki Związku w
Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury informacje o proponowanych zmianach w Statucie Uczelni. Zmiany
wynikają z obowiązującej od dnia 22 września br. Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie Ustawy o
rachunkowości oraz niektórych innych ustaw i dotyczą zmienionych zasad wyboru podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych. Wyboru audytora może dokonywać jedynie organ uprawniony do
zatwierdzania sprawozdań finansowych czyli Senat. Wyboru nie może dokonywać kierownik jednostki,
który natomiast jest zobligowany jest do zawarcia umowy o badanie z wybranym audytorem.
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z projektem zmian do Statutu SGGW podjęli Uchwałę
akceptującą proponowane zmiany.
4. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.
Jacek Bujko poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 16 października br. dyskutowany był nowy
Regulamin oceny nauczyciela akademickiego. Przypomniał, że do Władz Rektorskich przesłane zostały
uwagi do Regulaminu oceny opracowane i przyjęte przez Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW
na zebraniu w dniu 29 września br.
Odnosząc do naszych uwag członkowie Komisji nie poparli propozycji dotyczącej jednakowej na całej
Uczelni liczby punktów w przypadku oceny za działalność organizacyjną i dydaktyczną. Zdaniem członków
Komisji to Rady Wydziałów poszczególnych jednostek mają największe kompetencje do ustalenia
wymogów i poziomu punktów tej oceny w swoich jednostkach.
Nie uwzględniono również naszej uwagi dotyczącej punktowej oceny aktywności pracownika przez
bezpośredniego przełożonego. Punkty przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Oceniające, które mogą
konsultować swoje decyzje z bezpośrednim przełożonym (uwzględnić jego opinie i stanowisko przy
konkretnej ocenie pracownika).
W zakresie działalności naukowej wnosiliśmy o wydłużenie okresu cytowań, za które miedzy innymi
przyznawane są punkty do 2-3 okresów oceny. Członkowie Komisji, po dyskusji, zdecydowali o całkowitym
usunięciu zapisu o ograniczeniach czasowych tych cytowań.
W zakresie działalności dydaktycznej nie dodano wprawdzie punktów za przeprowadzone godziny
dydaktyczne czy przygotowanie nowych kierunków studiów czy przedmiotów ale zwiększono 3- krotnie
liczbę punktów przyznawanych przez Komisje Wydziałowe za te dodatkowe aktywności, nie uwzględnione
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w proponowanej punktacji. Zgodzono się z uwagą, że nauczyciel akademicki, który uzyskał pozytywną
ocenę Komisji Hospitacyjnej i pozytywne opinie w ankietach studenckich nie może uzyskać oceny
negatywnej za działalność dydaktyczną.
Odnosząc się do naszej uwagi dotyczącej zwiększenia kompetencji Uczelnianej Komisji ds. Oceny
Pracowników stwierdzono zgodnie z opinią prawnika, że Komisja Uczelniana jako organ wyższego szczebla
może na podstawie obecnego regulaminu zmienić decyzję Wydziałowej Komisji Oceniającej.
5. Sprawy wniesione
Maria Kupczyk poinformowała o posiedzeniu Rektorskiej Komisji Socjalnej, na którym omawiany był
projekt nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SGGW. Proponowany
Regulamin uwzględnia uwagi i zalecenia sformułowane wyniku przeprowadzonej kontroli przez Audytora
Wewnętrznego SGGW. Stwierdziła, że wysokości świadczeń uwzględniają zgłaszane wcześniej przez
Związek propozycje. Zwróciła uwagę na zapis dotyczący kierunków wykorzystania środków z Funduszu –
dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji w tym
zakresie zgłosiła konieczność dopisania do Regulaminu zapisu:
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie konkretnych zadań w posiadanych przez SGGW
obiektach socjalnych, każdorazowo uzgadnianych z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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