Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 5 stycznia 2016 r.
Zebranie otworzył Przewodniczący KZ – Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków
Związku.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 15 grudnia 2015 roku
Jacek Bujko przygotował pismo, które jest odpowiedzią na przesłane nam przez Pana prof. Wiesława
Bielawskiego sprawozdanie z realizacji trzeciego etapu podwyżek w 2015 roku.
W piśmie prosimy Pana Rektora o:
- uzupełnienie otrzymanych informacji o medianę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich
i wynagrodzeń na stanowiskach nienauczycielskich,
- wyjaśnienie wysokiej, naszym zdaniem, kwoty ( ok. 123 245 zł ), która nie została wykorzystana na
wzrost wynagrodzeń
pomimo zapisu w Porozumieniu gwarantującego pełne wykorzystanie
przyznanych limitów.
Wnioskujemy o dodatkowe rozdysponowanie powstałych oszczędności pomiędzy uprawnionych
pracowników, a jeżeli jest to niemożliwe to przeznaczenie ich na wzrost wypłacanej w 2016 roku
„ trzynastki”.
Zwracamy się również z prośbą o uszczegółowienie informacji o podwyżkach przyznanych lub
planowanych w Leśnym i Rolniczych Zakładach Doświadczalnych ( zasady przydziału podwyżek, ich
wysokość).
W piśmie dziękujemy Władzom Rektorskim za dobrą trzyletnią współpracę przy ustalaniu zasad
wprowadzenia kolejnych etapów podwyżek i sprawną ich realizację.
4. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarnosc” SGGW.
Złożone zostały dwa wnioski o zapomogę losową w związku z długotrwałą chorobą i zasiłek
statutowy z powodu śmierci członka rodziny.
Członkowie Prezydium po wysłuchaniu uzasadnienia do wniosku o zapomogę losową
w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyznali jednorazową zapomogę w wysokości 400,00 zł.
Przyjęli również do wiadomości informację o przyznaniu zgodnie z Regulaminem zasiłku
statutowego w wysokości 400,00zł.
5. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich
i stypendiów doktoranckich .
Dotychczas zagadnienia będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia uregulowane były w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich . Konieczność wydania nowego rozporządzenia
związana jest przede wszystkim z uchyleniem przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego.
W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie możliwości przedłużenia studiów
doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
W celu podniesienia jakości opieki naukowej na studiach doktoranckich przewiduje się dodanie
przepisu regulującego możliwość zmiany opiekuna naukowego zarówno na wniosek doktoranta jak
i kierownika tych studiów. Zaproponowano również, aby powołanie kierownika studiów
doktoranckich wymagało uzyskania przez rektora Uczelni albo dyrektora jednostki naukowej
pozytywnej opinii zarówno od rady jednostki prowadzącej studia doktoranckie jak i właściwego
organu samorządu doktorantów.
Projekt rozporządzenia określa też analogicznie w stosunku do dotychczasowych wymogi, jakie
muszą spełniać nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi prowadzący zajęcia na studiach
doktoranckich ( posiadanie aktualnego dorobku naukowego opublikowanego w okresie ostatnich
5. lat albo osiągnięć artystycznych z okresu ostatnich 5. lat).
Projekt rozporządzenia uwzględnia doświadczenia wynikające ze stosowania dotychczas
obowiązujących przepisów, które nie budziły watpliwosci interpretacyjnych.
W szczególności zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące:
- minimalnej wysokości zwieszenia stypendium doktoranckiego,
- trybu przyznawania stypendium doktoranckiego,
- wzoru legitymacji doktoranta.
Z treścią projektu Rozporządzenia zainteresowani członkowie Zwiazku mogą zapoznać się w
sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko

