Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 26 stycznia 2016 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu
19 stycznia br. do Władz Rektorskich skierowane zostało pismo z uwagami Komisji Zakładowej do projektu
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Pan prof. Wiesław Bielawski przekazał nasze pismo do Sekcji Socjalnej SGGW.
25 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Komisji Zakładowej ( Jacek Bujko, Tomasz
Kondraszuk i Maria Kupczyk) z Panią prof. Alina Daniłowską- Przewodniczącą Rektorskiej Komisji
Socjalnej, na którym omówione zostały proponowane przez nas zmiany do projektu Regulaminu ZFŚS.
Szczególna uwaga poświecona była sprawozdawczości z wydatków Funduszu i wprowadzeniu zasady, że
sprawozdanie finansowe ze stanu Funduszu zawiera te same pozycje co prowizorium i preliminarz wydatków
zgodnie z przedstawionym przez nas wzorem zapisu załączonym do Regulaminu.
W spotkaniu uczestniczyła również Pani mgr Jolanta Dołomisiewicz – zastępca kwestora SGGW oraz Pani
mgr Maria Matysiak-Pituch – kierownik Sekcji Socjalnej.
2. Przyjęcie nowych członków w poczet NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowską
złożyła jedna osoba. Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjęli Ją w poczet członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
3. Zapomogi dla członków NSZz „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyła pracownica Działu
Gospodarczego Nr 3. Wniosek dotyczył zasiłku statutowego w związku z urodzeniem dziecka.
Członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości informacje o przyznaniu statutowego w wysokości 400,00
zł.
4. Informacje z posiedzenia Senatu Akademickiego w dniu 25stycznia br.
Członkowie Senatu zapoznali się z analizą realizacji Strategii SGGW do roku 2020, którą przedstawił
dr hab. M. Pietrzak , prof. SGGW – Wiceprzewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
Przedstawiona została realizacja Strategii w zakresie pięciu obszarów tematycznych: Doskonalenie
kształcenia, doskonalenie badań naukowych, współpraca i umiędzynarodowienie, rozwój transferu wiedzy do
gospodarki, finanse i administracja. Każdemu tematowi przyporządkowane są odpowiednie mierniki. Analiza
wartości tych mierników, porównanie wartości bieżącej z wartością historyczną pozwala na określenie
stopnia realizacji strategii, wskazanie osiągnięć i trudności w zakresie realizacji strategii.
Wśród osiągnięć Komisja wskazała miedzy innymi na:
- systematyczny wzrost liczby, rangi i widoczności publikacji pracowników SGGW,
- wzrost aktywności konferencyjnej pracowników i doktorantów,
-wysokie i rosnące środki pozyskiwane w ramach coraz liczniejszych projektów realizowanych we
wspólpracy z gospodarką,
- wzrost liczby międzynarodowych projektów badawczych i srodków pozyskiwanych w ich ramach,
- rozwój zasobów bibliotecznych zwłaszcza elektronicznych,,
- wzrost przychodów i poprawa efektywności kosztowej owocujące wzrostem nadwyżki Uczelni.
Trudności w realizacji strategii to:
- pogarszająca się jakość kandydatów na studia I stopnia,
- słaby wizerunek w zakresie kształcenia praktycznego – zwłaszcza u studentów ostatniego roku i
absolwentów,
- wciąż zbyt rzadkie hospitacje zajęć i niedostateczny poziom wsparcia technikami kształcenia na odległość,
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- niska i pogarszająca się terminowość obron doktoratów,
- późne awanse naukowe,
- brak uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale
Zastosowań Informatyki i Matematyki,
- malejący udział przychodów spoza dotacji podstawowej.
Z materiałami dotyczącymi analizy realizacji Strategii do roku 2020 przedstawionymi na posiedzeniu Senatu
członkowie NSZZ „ Solidarność” SGGW mogą zapoznać się w sekretariacie Związku.
Członkowie Senatu przyjęli uchwały w następujących sprawach:
- korekty planu rzeczowo- finansowego na rok 2015,
- zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem „Kompleksowa ochrona północnowschodniej populacji żubra w Polsce” ze środków pochodzacych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
Ponadto wysłuchali informacji o działalności Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium
wychowania fizycznego i Sportu, które przedstawił prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor ds.
Dydaktyki.
Aktualny stan i perspektywy rozwoju Wydziału nauk o Żywieniu człowieka i Konsumpcji przedstawiła prof.
dr hab. Krystyna Gutkowska –Dziekan Wydziału.

5. Sprawy wniesione
* Krystyna Małachowska – przedstawicielka Związku w Komisji ds. Historii i Odznaczeń poddała pod
rozwagę członków Prezydium sprawę wystąpienia do Władz Rektorskich z wnioskiem o uhonorowanie
„Medalem 200-lecia SGGW” dra Szczepana Marczyńskiego – pierwszego przewodniczącego Komisji
Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Członkowie Prezydium w pełni poparli wniosek. Ustalono, że pismo w tej sprawie przygotuje Jacek Bujko.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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