Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 11 października 2016 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, powitał przybyłych na
zebranie członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych.
Jacek Bujko przypomniał, że we wrześniu br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło
Koncepcję nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich i zawodowych.
Sprawa dyskutowana była na poprzednim zebraniu
Zaproponowano w niej między innymi
- zmniejszenie liczby składników podziału dotacji do czterech: studencko-doktoranckiego, kadrowego,
badawczego i umiędzynarodowienia,
- zwiększenie wagi składnika kadrowego,
- zredukowanie stałej przeniesienia 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 studencko-doktoranckiego 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.
Sprawa nowego algorytmu dyskutowana była na poprzednim zebraniu. Jacek Bujko i Tomasz Kondraszuk
opracowali uwagi do Koncepcji nowego podziału dotacji podstawowej, które przesłane zostały do Władz
Rektorskich naszej Uczelni i do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
Z uwagami Komisji Zakładowej można zapoznać się na naszej stronie internetowej.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy pismo z Uwagami Konferencji Rektorów Szkół Polskich dotyczące
dokumentu „ Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla Uczelni akademickich oraz
zawodowych”.
Proponowane zmiany algorytmu podziału dotacji podstawowej Rektorzy uznają „ za wyraz dążenia do stworzenia
warunków sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia oraz zachęcających uczelnie do podejmowania
zdecydowanych działań projakościowych”.
Wątpliwości budzi natomiast zbyt szybkie tempo wprowadzania zmian. Zaproponowane zmiany powinny być
wprowadzane stopniowo, powinny być rozłożone na najbliższe 2-3 lata.
Ze szczegółami uwag KRASP członkowie NSZZ „Solidarność” mogą zapoznać mogą się w sekretariacie Komisji
Zakładowej.
2.Przyjecie nowych członków do NSZZ „Solidarność’ SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły dwie osoby zatrudnione w Jednostce Międzywydziałowej SGGW.
Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym nad każdą kandydaturą jednogłośnie przyjęli
Wnioskodawców w poczet członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
3. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował o pierwszym kadencji 2016-2020 zebraniu Senackiej Komisji ds. Statutu i
Struktury, które odbyło się 10 października br.
Członkom Komisji wręczone zostały nominacje. Pracom Komisji w tej kadencji przewodniczyć będzie
prof. dr hab. Henryk Runowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.
W najbliższym czasie prace Komisji skoncentrowane będą nad zmianami w Statucie SGGW wynikającymi
z konieczności dostosowania zapisów Statutu do znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym.
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* Pracownik Jednostki Międzywydziałowej Uczelni zgłosił problem dotyczący rozliczania godzin
dydaktycznych w jednostce. Zdaniem pracownika nieprawidłowości dotyczą rozliczenia godzin
dydaktycznych, które według planu przypadałyby w okresie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela
akademickiego ( np. choroby).
Pracownik powołuje się do Uchwałę NR 93 – 2014/2015 Senatu SGGW z dnia 22 czerwca 2015 roku, w
której w punkcie 2. zapisano:
„W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego
godziny zajęć dydaktycznych , wynikające z pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, które
wg planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się dla celów ustalenia liczby zajęć
dydaktycznych, jako godziny przepracowane.”
Do Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” zwrócono się również o pomoc w wyjaśnieniu sprawy awansu
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych
Członkowie Prezydium po wysłuchaniu nauczyciela akademickiego i po dyskusji ustalili, że w sprawie
rozliczenia godzin dydaktycznych w Jednostkach Międzywydziałowych, Pan Przewodniczący zwróci się do
Pana mgr inż. Zbigniewa Wagnera – Kierownika Biura Spraw Studenckich .
O wyjaśnienie zasad awansu pracowników zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych zwrócimy
się do Władz Uczelni.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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