Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 26 kwietnia 2016r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko - Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Komisji.
Jacek Bujko poinformował członków Komisji Zakładowej o przeprowadzonej w poszczególnych
jednostkach podwyżce uzupełniającej, w wyniku której rozdysponowana została niewykorzystana kwota
z limitu przyznanego na trzeci etap wzrostu wynagrodzeń pracowników Uczelni. Podwyżki przeprowadzone
zostały w jednostkach, w których niewykorzystana kwota przekraczała 1000,00 zł w skali roku.
Pan Przewodniczący poinformował również o dwóch projektach ustaw, do których Prezydium KZ
opracowało uwagi, które skierowaliśmy do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Wyraziliśmy naszą
opinię w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych i deregulacyjnego projektu
Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
Jacek Bujko przypomniał również, 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.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „ Solidarność” przesłała nam 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.
Pan Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji Zakładowej i członków Związku w poszczególnych
jednostkach o aktywne włączenie się w prace nad nową ustawą i przekazanie do Prezydium wszelkich uwag
do aktualnie obowiązującej Ustawy i propozycji zmian zapisów w nowotworzonym akcie prawnym.
Zasugerował powstanie zespołu, który zajmie się opracowaniem takich uwag. Na razie do zespołu zgłosiła
się Maria Wesołowska, wsparcie obiecał Piotr Jurka.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy :
1. Rozliczenie Zakladowego Funduszu Środków Socjalnych SGGW
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pani mgr Grażyny Majewskiej – Kwestor SGGW
sprawozdanie finansowe za rok 2015 dotyczące Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Z zestawienia odpisów na ZFŚS i wypłat świadczeń dla pracowników, emerytów i ich dzieci wynika, że na
koncie ZFŚS na dzień 31 grudnia 2015 roku było 7 998 155,92 zł.
Ze szczegółami zestawienia członkowie NSZZ „ Solidarność” SWGW mogą zapoznać się w sekretariacie
Związku.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” złożyły dwie osoby. Wnioski
dotyczyły regulaminowych zasiłków statutowych.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW przyjęli do wiadomości informację o
przyznaniu zasiłków statutowych w wysokości 400, 00 zł.
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3. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność”
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba z grupy pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli Ją w poczet członków naszego
Związku.
4. Sprawy personalne
Jacek Bujko poinformował, że do Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność’ zwróciła z prośbą o pomoc i
wsparcie w reprezentowaniu w sporze z pracodawcą pracownica naszej Uczelni, która otrzymała karę
upomnienia. Ponieważ nie zgadza się z nałożoną karą,
wnosi sprzeciw do JM. Rektora. Kwestionuje w
szczególności podstawę wymierzenia kary, niewspółmierność kary do przewinienia oraz naruszenie trybu
wymierzenia kary.
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi na piśmie ustalili, że
przedstawiciele Związku ( Jacek Bujko i Piotr Niebuda) spotkają się z Panem Kanclerzem w celu
wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie uznając uzasadnienie sprzeciwu za słuszne będziemy wnosić o anulowanie
nałożonej kary upomnienia.
5. Informacje z posiedzenia Senatu SGGW w dniu 25 kwietnia br.
Senat rozpoczęło otwarte żałobne posiedzenie poświęcone pamięci zmarłego 7 kwietnia 2016 roku prof. dr
hab. Zygmunta Przychodzenia – Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w latach 2006 -2008.
Senat uczcił również pamięć zmarłych w ostatnim czasie: prof. dr hab. Włodzimierza Oniśko –
emerytowanego pracownika Wydziału Technologii Drewna i prof. dr hab. Andrzeja Stołyhwo z Wydziału
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
JM Rektor przekazał informacje o dodatnim stanie konta Uczelni.
Pan Rektor poinformował również o udziale delegacji społeczności akademickiej SGGW
w 80. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę. Była to szczególna uroczystość otwierająca
obchody centralne 200-lecia kształcenia rolniczego na ziemiach polskich. W Bazylice jasnogórskiej
Kardynał Kazimierz Nycz koncelebrował Mszę Świętą dziękczynną za 200 lat SGGW.
W pielgrzymce wzięła udział ponad dwustuosobowa grupa społeczności akademickiej naszej Uczelni.
Członkowie Senatu wysłuchali informacji o działalności naukowo badawczej, którą przedstawił
prof. Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki.
Dotacja na działalność statutowa wyniosła w 2015 roku 10 638 439 zł i była mniejsza od dotacji w 2012 r. –
11 628790 zł.
Liczba projektów badawczych finansowanych przez NCN wyniosła 65 ( w 2012 roku -234).
Środki z realizacji tych projektów zmniejszyły się z 11 483 489 zł w 2012 r. do 7 157 390 zł w 2015 r.
Przychody z KZL zmalały z 6 918 993 zł w 2012 r. do 4 895 940 zł w 2015 r.
W latach 2012-2015 nastąpił wzrost liczby punktów za publikacje z IF z 11.027 w 2012 r. do 16.179 w 2015.
Wzrosła również liczba punktów w przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego.
Liczba nadanych stopni doktora pozostaje na podobnym poziomie w 2015 r. -71, w 2012 r. – 74.
Zmalała liczba nadanych stopni doktora habilitowanego z 31 w 2012 r. do 17 w 2015 r.
Zmalała też liczba uzyskanych tytułów naukowych profesora z 13 w 2012 r. do 6 w 2015 r.
Zmniejszyła się liczba słuchaczy studiów podyplomowych z 2137 osób w 2012 r. do 2042 osoby w 2015r.
Prof. dr hab. Marek Szyndel przedstawił informacje o współpracy międzynarodowej SGGW.
W 2015 roku współpraca międzynarodowa realizowana była na podstawie 412 umów i porozumień w tym:
- 83 umowy o wspólpracy naukowo dydaktycznej,
- w ramach programu Erasmus+ 229 porozumień z 184 uczelniami europejskimi i 16 porozumień
z uczelniami spoza UE,
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- 6 porozumień w ramach programu Erasmus Mundus z uczelniami i instytucjami naukowymi z ponad 40
krajów,
- 78 umów i porozumień dotyczących międzynarodowych projektów badawczych .
W minionym roku podpisano 8 ogólnych umów uczelnianych w sprawie wspólpracy badawczej i wymiany
akademickiej i 5 międzynarodowych umów wydziałowych.
Biuro Wspólpracy Międzynarodowej i jednostki uczelniane realizowały 27 projektów dydaktycznych .
Znaczna grupę programów stanowiły projekty w ramach programu:
Erasmus+ -7 projektów, Erasmus Mundus – 6 projektów i Tempus – 4 projekty.
W 2015 r. rozpoczęto tez realizacje nowej akcji unijnego programu Erasmus+- wymiana z krajami spoza UE.
Za granicę skierowano 1349 pracowników i studentów naszej Uczelni oraz 106 studentów – uczestników
praktyk zagranicznych.
SGGW odwiedziło 147 gości z 24 krajów, w tym na koszt strony polskiej -140.
Na Uczelni zorganizowano łącznie 43 konferencje międzynarodowe. Najwięcej takich konferencji
zorganizował Wydział Nauk Ekonomicznych – 7 i Wydział Medycyny Weterynaryjnej -6.
Członkowie Senatu podjęli uchwały w następujących sprawach:
- przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: „Centrum
Medycyny Regeneracyjnej oraz jego realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 -2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczorozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo- rozwojowa jednostek naukowych.
Szacowana wartość projektu wynosi 67 653 450 zl. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi
52 964 045, 13 zł. Pozostała część kwoty będzie wkładem własnym Wnioskodawcy.
Projekt będzie realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w szczególności w Katedrze Chorób
Dużych Zwierząt z Kliniką i stanowi kolejny etap tworzenia ultranowoczesnego potencjału badawczorozwojowego SGGW.
- zmiany Uchwały Nr 86-2014/2015 Senatu Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia
25 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i
studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2016/2017.
Ponadto członkowie Senatu podjęli decyzje w sprawie przyznania Medalu „ 200 lat – od Marymontu do
Ursynowa”.
Wyrazili też zgodę na zawarcie umów o współpracy pomiędzy SGGW a:
- Instytutem Wykorzystania Zasobów Przyrodniczych Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku
(Memorandum of Understanding),
- Wołogdską Państwową Akademią Rolnictwa i Mleczarstwa, Wołogda, Rosja (MoU),
- Państwową Akademią Rolniczą w Samarze, Rosja (MoU),
- Goon International College Kuala Lumpur, Malezja (MoU),
- Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe, Ukraina,
- University of Florida, Gainesville, USA,
- “EUTRANSINFECT-network” - konsorcjum 17 uczelni weterynaryjnych i innych instytucji Europy
Środkowej i Wschodniej.
Członkowie Senatu wysłuchali też informacji o elektronicznym zarządzaniu dokumentami w SGGW, którą
przedstawił mgr W. Motelski –Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych.
Dr hab. Arkadiusz Orłowski przedstawił informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału
Zastosowań Informatyki i Matematyki.
6. Sprawy wniesione
* Maria Wesołowska przypomniała o konieczności zgłoszenia przedstawicieli NSZZ „ Solidarność” SGGW
do Organów Kolegialnych SGGW na następną kadencję 2016- 2020.
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Ustalono, że na najbliższym zebraniu Prezydium KZ sprawa zostanie przedyskutowana i przygotowana
imienna lista naszych przedstawicieli przedstawiona zostanie członkom Komisji Zakładowej na zebraniu w
dniu 24 maja br.
* Jacek Bujko poddał pod rozwagę członków Komisji Zakładowej spotkanie z nowo-wybranymi Władzami
naszej Uczelni. Po krótkiej dyskusji ustalono, że poprosimy Władze Rektorskie o spotkanie po przerwie
wakacyjnej, już po rozpoczęciu kadencji nowych Władz Rektorskich.
*Jacek Bujko przypomniał, że 27 kwietnia o godz. 14.00 w auli Kryształowej odbędzie się zebranie
wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego
w celu wyboru 6. przedstawicieli do Senatu SGGW.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko

4

