Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 5 kwietnia 2016 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie członków Związku.
Pan Przewodniczący podziękował członkom naszej organizacji zaangażowanym prace nad przygotowaniem i
zorganizowaniem tegorocznego Spotkania Wielkanocnego NSZZ „ Solidarność” SGGW.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Deregulacja Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Jacek Bujko poinformował, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji oraz w Biuletynie informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
został zamieszczony projekt Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw.
Projekt nowelizacji Ustawy ma charakter deregulacyjny, ograniczający liczbę obowiązków sprawozdawczobiurokratycznych nałożonych na uczelnie. Odbiurokratyzowanie funkcjonowania Uczelni pozwoli na
usprawnienie działalności w zakresie prowadzonych badań naukowych jaki i jakości kształcenia.
Przedstawiony projekt przewiduje między innymi uproszczenie działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
modyfikację procedury awansów stanowiskowych, które będą mogły odbywać się bez wprowadzania
konkursów. Zmiany wprowadza również w związku z ocenami i sprawozdaniami. Procedura ocen
pracownika została ujednolicona ( raz na cztery lata). Eliminuje konieczność przekazywania do MNiSzW
między innymi uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu, czy informacji o dodatkowych miejscach
zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
Zawiera również przepisy mające na celu poprawę jakości kształcenia na studiach doktoranckich.
Doprecyzowuje przepisy dotyczące procesów tworzenia, likwidacji i przekształcania publicznych uczelni
zawodowych.
Konsultacje projektu potrwają do dnia 21 kwietnia br. Projekt wymaga pilnego procesowania ze względu na
konieczność wprowadzenia proponowanych regulacji z dniem 1 października 2016 roku.
Z treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej:
http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy_projekty/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwiewyzszym-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
Pan Przewodniczący zaapelował do członków Prezydium o zapoznanie się z treścią projektu i przedstawienie
uwag na następnym zebraniu Prezydium. - 12 kwietnia br.
Jacek Bujko przypomniał, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad
opracowaniem nowej Ustawy, która powinna powstać w ciągu trzech lat. Pierwszym etapem jest ogłoszony
na początku marca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs „Ustawa 2.0” na założenia do
Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Konkurs, którego adresatem jest szkolnictwo wyższe wyłonić ma
trzy zespoły eksperckie, których zadaniem będzie przygotowanie szczegółowych założeń do Ustawy oraz
przeprowadzenie szerokich konsultacji środowiskowych. Każdy z zespołów otrzyma grant do wysokości
300000 zł. Efekty konkursu- konkurencyjne programy założeń wraz z wnioskami płynącymi z konsultacji
posłużą jako punkt wyjścia do stworzenia nowej Ustawy.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”
propozycje zmian wybranych zapisów prawa, szczególnie w zakresie spraw pracowniczych, które
skierowane zostały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Materiały te rozesłane zostały do członków
Komisji Zakładowej i Przewodniczących Kół w poszczególnych jednostkach z prośbą o zapoznanie się
z nimi oraz o przedstawienie własnych uwag i propozycji zmian do zapisów Ustawy.
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2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba z Wydziału
Rolnictwa i Biologii. Wniosek dotyczył zasiłku statutowego z tytułu zgonu członka rodziny.
Członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości informacje o przyznaniu zasiłku statutowego w wysokości
400,00 zł.
3. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przyjętymi przez Komisję
Zakładową wnioskowaliśmy do Władz Rektorskich o dodatkowe rozdysponowanie niewykorzystanej kwoty
przeznaczonej na podwyżki pomiędzy uprawnionych pracowników. Wnosiliśmy o przeprowadzenie
uzupełniających podwyżek w jednostkach, w których niewykorzystana kwota przekraczała 1000 złotych.
Niewykorzystana kwota na wzrost wynagrodzeń wyniosła w skali Uczelni ponad 123 tyś. zł w tym ponad 33
tyś. zł. na Wydziałach.
Władze Rektorskie przychyliły się do naszego wniosku i podwyżki takie zostały przeprowadzone. Wyjątek
stanowi Wydział Medycyny Weterynaryjnej, na którym niewykorzystana kwota wyniosła 9340,30 zł.
Decyzję o nie przeprowadzeniu podwyżki uzupełniającej do pełnego wykorzystania przyznanych limitów na
trzeci etap podwyżki Pan Dziekan uzasadnia wcześniejszym wzrostem wynagrodzeń pracowników
Wydziału.
Po krótkiej dyskusji członkowie Prezydium uznali, że zgodnie z Porozumieniem w sprawie poprawy
wynagrodzeń w 2015 r. całkowita kwota zwiększająca dotację Uczelni w roku 2015 przeznaczona była na
zwiększenie wynagrodzeń osobowych. Dlatego też niewykorzystana kwota z przyznanego limitu na
podwyżki dla pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej powinna być rozdysponowana na te
podwyżki zgodnie z Porozumieniem z dnia 10 czerwca 2015 roku.
4. Sprawy wniesione
* Bartłomiej Bartyzel poinformował, że Rzecznik ds. Mobbingu SGGW skierował do Rektorskiej Komisji
ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w SGGW sprawę pracownika Uczelni dotyczącą działań mobbingowych
stosowanych przez kierownika jednostki.
*Jacek Bujko poinformował, że otrzymał opracowanie pt. „ Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”.
Podtytuł: Warunki pracy osób ze stopniem doktora zatrudnionych na polskich uczelniach .
Raport NOU
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Wydawnictwo: Nowe Otwarcie Uniwersytetu
Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa: 2016.
Z raportem można zapoznać się w sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”SGGW
*Jacek Bujko przypomniał, że w dniu 23 kwietnia br. podczas 80. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej
na Jasną Górę zostanie odprawiona Msza święta dziękczynna za 200 lat kształcenia rolniczego na ziemiach
polskich - od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie.
Zachęcał członków Zwiazku do udziału w uroczystości.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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