Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 1 marca 2016r.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
zgodnie z załączoną listą obecności.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko , powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący przekazał członkom Prezydium KZ informacje o uruchomieniu na stronie
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem,
którego można nadsyłać uwagi i propozycje zmian dotyczące deregulacji ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Po podaniu imienia i nazwiska użytkownik może wskazać konkretny przepis, który wymaga
usprawnienia lub usunięcia a następnie zaproponować rozwiązanie.
Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie do 15 marca br.
Nad propozycjami zmian wybranych zapisów prawa, które przekazane będą do Ministra Jarosława Gowina
pracuje również Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność.”
Jacek Bujko poinformował również, że w zwiazku z rozpoczynającymi się w uczelniach publicznych
procedurami wyborczymi władz uczelni na kadencję 2016 – 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wydało Komunikat w sprawie wyborów, w którym przypomina o obowiązujących w tym zakresie
przepisach.
Czytamy w nim miedzy innymi:
*Rektor Uczelni publicznej może zostać powołany w drodze wyborów albo konkursu i musi być zatrudniony
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, a kandydat do objęcia funkcji rektora powinien posiadać co
najmniej stopień naukowy doktora, natomiast szczególowe wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów, a
także warunki i tryb przeprowadzenia konkursu powinny być określone w statucie Uczelni.
*Do konkursu na rektora może przystąpić nauczyciel akademicki, który w roku przeprowadzenia konkursu
nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego roku życia.
*Prorektorzy w Uczelni publicznej powołani są w drodze wyborów albo w drodze konkursu a ich liczba,
sposób powołania, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania
konkursu winny być określone w statucie. W przypadku kandydata na prorektora ds. studenckich istotne jest
również spełnienie wymogu uzyskania zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów organie
dokonującym wyboru lub w Komisji rozstrzygającej konkurs.
*Kandydat do objęcia funkcji rektora powinien posiadać pełna zdolność do czynności prawnych nie może
także być karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem o
udzieleniu kary dyscyplinarnej.
*Z kandydowaniem na funkcję publiczną rektora i prorektora uczelni publicznej wiąże się obowiązek
złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z innymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Oświadczenie lustracyjne, bez względu na wynik wyborów składa się w chwili wyrażenia zgody na
kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a organem właściwym do przedłożenia
oświadczenia lustracyjnego rektora i prorektora uczelni publicznej jest minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego.
Z pełnym tekstem komunikatu MNiSzW można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa lub w
sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „ solidarność” SGGW.
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W dalszej części zebrania dyskutowana była sprawa włączenia się Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”
SGGW do dyskusji z kandydatami na funkcję rektora w SGGW. Pan Przewodniczący przypomniał, że
otrzymalismy z Krajowej Sekcji Nauki propozycję wzoru Ankiety kandydata o wybieralnych władz Uczelni,
która rozesłana została do Przewodniczących Kół w poszczególnych jednostkach z prośbą o
przedyskutowanie i sformulowanie pytań ( zagadnień ), które po opracowaniu skierujemy do kandydatów na
funkcje rektora.
Ze względu na niewielki na razie odzew ze strony Przewodniczących Kół ustalono, że prośba o włączenie
się do dyskusji z kandydatami na rektora zostanie rozesłana powtórnie.
Na ze braniu Prezydium w dniu 8 marca br. ostatecznie ustalimy pytania, które w imieniu Komisji
Zakładowej NSZZ „: Solidarność” zadamy na spotkaniu z kandydatami na rektora.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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