Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 27 września 2016r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko - Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Komisji. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że po wakacyjnej przerwie
członkowie KZ wypoczęci, z nową energią przystąpią do pracy w nadchodzącym roku akademickim.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy zaproszenie na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która odbędzie 29 września 2016 roku w Auli
Kryształowej. Wykład inauguracyjny: „Badania epidemiologiczne a zdrowie populacji czyli jak być
pozytywnie aktywnym w systemie ochrony zdrowia” wygłosi gen. bryg. prof. dr hab. Grzegorz Gierelak.
Zachęcał członków Komisji Zakładowej do udziału w uroczystości.
Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” otrzymała również zaproszenia na uroczystości inauguracyjne
roku akademickiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i na Wydziale Nauk Społecznych.
Pan Przewodniczący będzie reprezentował naszą organizację na uroczystości na WBiIŚ. W uroczystości
inauguracji roku akademickiego na WNS wezmą udział Maria Wesołowska i Maria Kupczyk.
Jacek Bujko zaprosił również członków Komisji Zakładowej do uczestnictwa we Mszy Świętej z okazji
Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
która odprawiona zostanie 2 października br. o godz. 18.00 w Kościele Św. Katarzyny przy ul. Fosa17.
Duszpasterstwo Akademickie Stolicy zaprasza na Centralną Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017.
Msza Święta odprawiona zostanie 9 października 2016 r. o godz. 19.00 w Kościele Św. Anny.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy :
1. Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”
Informacje z WZD przedstawił Jacek Bujko. Zebranie odbyło się w dniach 22-25 września 2016 r.
w Poznaniu. Gośćmi WZD byli :
JM Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. Tomasz Łodygowski,
Ryszard Proksa – Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych,
Jarosław Lange - Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska
Informacje o działalności KSN NSZZ „ Solidarność” i jej organów od 25 maja 2014 r. do chwili obecnej
przygotował i przedstawił Bogusław Dołęga - Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki. Delegaci mogli
również zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności finansowej KSN NSZZ” Solidarność” za okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 roku.
Ze szczegółami tych informacji członkowie NSZZ „ Solidarność” SGGW mogą zapoznać się w sekretariacie
naszej organizacji
W trakcie obrad WZD dyskutowane były wszystkie najistotniejsze sprawy dla środowiska nauki i
szkolnictwa wyższego dotyczące między innymi:
*strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, która w wieloletniej perspektywie powinna wyznaczać jego
zadania powiązane z realną wizją zasad finansowania,
*Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawieranego przez reprezentatywne związki zawodowe z
MNiSzW,
*Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,
* zmiany modelu awansu naukowego,
* zatrudnienia nauczycieli akademickich - podstawową formą zatrudnienia nauczycieli akademickich
powinno być zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania.
* poziomu wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym, który powinien być odnoszony do aktualnego średniego
wynagrodzenia w kraju w proporcjach wynagrodzeń : 3 ( profesorowie) ; 2 ( adiunkci) : 1,25 (asystenci)
:1,25 ( inni pracownicy),
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*Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który powinien być naliczany zgodnie z zapisami ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym,
*Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego –należy przywrócić demokratyczny wybór przedstawicieli całego
środowiska w tym również doktorów.
Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad Walnego Zebrania Delegatów’Poznań 2016 zamieszczone
zostanie na naszej stronie internetowej po otrzymaniu z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” złożył pracownik Działu
Gospodarczego Nr 3. Wniosek dotyczył jednorazowej zapomogi losowej w związku z trudną sytuacją
materialną.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW po zapoznaniu się z uzasadnieniem do
wniosku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
5. Informacje z posiedzenia Senatu SGGW w dniu 26 września 2016r.
Członkowie Senatu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim okresie pracowników Uczelni.
JM Rektor –prof. dr hab. Wiesław Bielawski poinformował o pierwszym w kadencji 2016-2020 posiedzeniu
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się 9 października br. w
Politechnice Warszawskiej z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
Gowina. Pan minister przedstawił założenia dotyczące strategii i zmian planowanych w obszarze nauki i
szkolnictwa wyższego. Opublikowana została też Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej
dla uczelni akademickich oraz zawodowych.
Członkowie Senatu zatwierdzili ramowy plan pracy Senatu na rok akademicki 2016/2017, który przedstawił
Pan Rektor. Wysłuchali sprawozdania podsumowującego z przeprowadzonych w SGGW wyborów do
Władz Uczelni i poszczególnych wydziałów, które przedstawiła prof. dr hab. Katarzyna NiemirowiczSzczytt- Przewodniczaca Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat podjął uchwały w sprawie powołania senackich i uczelnianych komisji na kadencję 2016 – 2020.
Jacek Bujko przypomniał, ze zgłaszaliśmy naszych przedstawicieli do pracy w tych komisjach. We
wszystkich komisjach z wyjątkiem Międzywydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników ( do której też
zgłaszaliśmy przedstawiciela naszego związku) mamy swoich przedstawicieli.
Maria Wesołowska przypomniała, że w poprzedniej kadencji mieliśmy przedstawiciela w tej Komisji i nie
jest dla niej jasne dlaczego w skład tak ważnej dla pracowników Jednostek Międzywydziałowych Komisji
nie powołano przedstawiciela zgłoszonego przez NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko zwróci się w tej sprawie o wyjaśnienie do JM Rektora.
Ponadto członkowie Senatu przyjęli uchwały w następujących sprawach:
* przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu po roboczym tytułem: Zintegrowana
strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej oraz jego realizacji ze srodków
pochodzacych z Programu Strategicznego „ Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”- BIOSTRATEG,
* przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu po roboczym tytułem:
„Poszukiwanie i doskonalenie technologii tradycyjnych fermentacji w przetwórstwie żywności na małą
skalę” oraz jego realizacji ze środków pochodzących z Programu Strategicznego „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo”- BIOSTRATEG,
* przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: „Opracowanie
technologii i standardów restytucji mokradeł po eksploatacji torfu z uwzględnieniem zdalnych metod
monitoringu” oraz jego realizacji ze środków pochodzących z Programu Strategicznego „Środowisko
naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
2

* przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: „Opracowanie
innowacyjnego narzędzia do poprawy efektywności produkcji mleka wykorzystywanego w zrównoważonej
produkcji serów podpuszczkowych z określeniem możliwości zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych”
oraz jego realizacji ze środków pochodzących z Programu Strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i
leśnictwo” – BIOSTRATEG.
*przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: „Podniesienie
efektywności wykorzystania azotu poprzez otoczkowanie nawozów (w szczególności mocznika) powłokami
biodegradowalnymi z możliwością zastosowania dodatków ograniczających straty azotów” oraz jego
realizacji ze środków pochodzących z Programu Strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo
i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
* przygotowania i zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczym tytułem: „Opracowanie
metodyki obliczeń przepływów charakterystycznych w zlewniach niekontrolowanych dla potrzeb
projektowania, zarządzania zasobami wodnymi i decyzji administracyjnych” oraz jego realizacji ze środków
pochodzących z Programu Strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
Jacek Bujko poinformował członków Senatu o liście dra Szczepana Marczyńskiego – pierwszego
Przewodniczącego KZ NSZZ „ Solidrnośc” SGGW skierowanym do Władz Uczelni. Dziękując za
wyróżnienie medalem 200-lecia SGGW, dr Szczepan Marczyński wyraża ogromne zdziwienie, że zarówno
w czasie uroczystości wręczenia medali jak i w wydanej z okazji jubileuszu Historii SGGW nie ma
informacji o powstaniu i działaniu NSZZ „Solidarność” SGGW, o wpływie uczelnianej „Solidarności” na
dobre zmiany w SGGW po wrześniu 1980 roku. Do listu dołączony jest egzemplarz wydawnictwa „ 25 lat
NSZZ Solidarności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” wydanego w 2005 roku, w którym
zamieszczony jest artykuł „Przyczółki wolności” opisujący powstanie i działalność legalnej i podziemnej
uczelnianej „Solidarności”.
Z treścią listu Pana dra Sz. Marczyńskiego jak również z treścią w/w artykułu można zapoznać się na stronie
internetowej NSZZ „ Solidarność” SGGW.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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