Informacje z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 4 października 2016 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1.Walne Zebranie Delegatów NSZZ „ Solidarność” Regionu Mazowsze.
Jacek Bujko poinformował, że w dniu 12 października br. w Warszawie odbędzie się XXXII
Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze. Naszymi delegatami są Maria Wesołowska
i Tomasz Kondraszuk.
Maria Wesołowska zaproponowała, by przedstawić projekty uchwał i stanowisk do przyjęcia
przez WZD Regionu Mazowsze w sprawach bardzo ważnych dla nauki szkolnictwa wyższego.
Jacek Bujko zapoznał członków Prezydium z przygotowanymi przez Marię Wesołowską
projektami uchwał w następujących sprawach:
* przywrócenia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i nauki rangi ciała reprezentującego – na
demokratycznych zasadach - ogół pracowników nauki i szkolnictwa wyższego,
* wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe,
*odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach wyższych,
* ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,
* wprowadzenia do porządku prawnego Zaleceń Europejskiej Karty Naukowca,
* naruszeń prawa pracy w szkołach wyższych.
Członkowie Prezydium po niewielkich poprawkach zaakceptowali treść projektów uchwał i
stanowisk, które przedstawione zostaną przez nasza delegatkę do przyjęcia przez Walne Zebranie
Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.
Jacek Bujko bardzo serdecznie podziękował Marii Wesołowskiej za przygotowanie w/w
projektów.
2. Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz
zawodowych.
Jacek Bujko przypomniał, że we wrześniu br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przedstawiło Koncepcje nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich
i zawodowych.
Zaproponowano w nim zmniejszenie składników podziału dotacji do czterech:
studencko-doktoranckiego, kadrowego, badawczego i umiędzynarodowienia. Istotnie zwiększona ma
być waga składnika kadrowego. Stała przeniesienia ma być zredukowana do poziomu 0,5 (aktualnie
0,65). Uwzględniona ma być również dostępność nauczycieli akademickich dla studentów
i doktorantów. Negatywny wpływ na podział dotacji wynikający ze składnika studenckodoktoranckiego będzie miała zbyt duża ( lub zbyt mała) liczba studentów i doktorantów.
W podziale dotacji uwzględniona zostanie jakość uczelni mierzona średnią kategorią jednostek
naukowych wchodzących w skład Uczelni.
Jacek Bujko poinformował, że propozycje podziału dotacji dla Uczelni przesłał do niektórych członków
Komisji Zakładowej z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami i sformułowanie uwag.
Uwagi do projektu do nowej koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej przesła Tomasz
Kondraszuk i Piotr Jurka.
Na ich podstawie Pan Przewodniczący opracował uwagi Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”
SGGW do koncepcji nowego algorytmu podziału dotacji dla uczelni, które skierowane zostały do
Władz Rektorskich naszej Uczelni i do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
Uwagi w załączeniu.
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3. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisji Zakładowej
skierował do Pana Kanclerza pismo z prośbą o zatarcie kary upomnienia udzielonej pracownikowi
obsługi w dniu 20 kwietnia 2016 roku za nie wykonanie poleceń przełożonego. Podstawą
wymierzenia kary, w naszej opinii, był raczej niejednoznacznie sformułowany zakres obowiązków
niż zła wola pracownika.
Pan Kanclerz przychylił się do naszej prośby.
*Jacek Bujko poinformował, że na uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziału
Budownictwa i Inżynierii Środowiska uhonorowany został Medalem 70-lecia Wydziału.
Członkowie Prezydium z satysfakcja przyjęli do wiadomości tę informację.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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