Informacje z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 25 października 2016 r.
Zebranie otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, powitał przybyłych na zebranie członków
Związku.
Jacek Bujko poinformował, że jak co roku otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wychowanków SGGW
zaproszenie na Mszę Św. za poległych i zmarłych członków społeczności akademickiej SGGW, która
odprawiona zostanie 27 października br o godz. 18.30 w Kościele Akademickim św. Anny na Krakowskim
Przedmieściu.
Otrzymalismy również zaproszenie na uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 10
listopada br. W programie uroczystości przewidziano między innymi:
- Wspomnienie : „ Prof. Zbigniew Muszyński (1912-1991) , Rektor SGGW, patriota i człowiek”, które
przedstawi prof. Leszek Żukowski – emerytowany pracownik Wydziału Technologii Drewna, Prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
- Apel poległych poświecony członkom społeczności akademickiej poległym i pomordowanym w wojnach
1918-1920 i 1839-1945.
Ustalono, że podobnie jak w latach ubiegłych przedstawiciele naszej organizacji wezmą udział
w uroczystościach i złożą kwiaty pod tablicami upamiętniającymi poległych i pomordowanych
Pracowników i Studentów SGGW.
W dalszej 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, w której
zaproponowano 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 kilkakrotnie na zebraniach Prezydium.
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”.
We współpracy z Komisjami Zakładowymi NSZZ „Solidarność” takich Uczelni jak : Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Łódzki, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
oraz Krajową Sekcją Szkół Artystycznych NSZZ „ Solidarność” wypracowana została opinia do projektu
rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych
i niepublicznych. Opinia przesłana została do Pani dr hab. Teresy Czerwińskiej – Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z w/w opinią 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”.
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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. Informacja z Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „ Solidarność” Regionu Mazowsze.
Maria Wesołowska – nasza delegatka na WZD Regionu poinformowała, że 12 października br w Wyższej
Szkole Menadżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie odbyło się XXXII Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.
Sprawozdanie z działalności Regionu w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 sierpnia 2016 roku
przedstawił Andrzej Kropiwnicki – Przewodniczący Zarządu Regionu. Omówił finanse Regionu , pomoc
ekspercko-prawną świadczoną przez Region, działalność Działu Szkoleń, Rozwoju, Informacji i Promocji.
Maria Wesołowska przypomniała, że zgodnie z ustaleniami naszej Komisji Zakładowej przedstawiła
delegatom do przyjęcia projekty uchwał w sprawach bardzo ważnych dla środowiska szkolnictwa wyższego.
I chociaż jak stwierdziła nasza delegatka : Nauka i szkolnictwo wyższe to tematyka niezbyt popularna wśród
delegatów to udało się przyjąć stanowiska w następujących sprawach:
* naruszeń prawa pracy w szkołach wyższych,
* przywrócenia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki rangi ciała reprezentującego – na zasadach
demokratycznych ogól pracowników nauki i szkolnictwa wyższego
*podniesienia nakładów na szkolnictwa wyższe,
*w sprawie odpisu na ZFŚS w szkołach wyższych,
*wprowadzenia do porządku prawnego zaleceń Europejskiej Karty Naukowca,
* Ponadzakładowych Układów Zbiorowych.
Jacek Bujko serdecznie podziękował Marii Wesołowskiej za prace nad przygotowaniem treści w/w
stanowisk oraz za zaangażowanie i znakomite reprezentowanie naszych interesów w Regionie Mazowsze.
3.Przyjecie nowych członków do NSZZ „Solidarność’ SGGW.
Deklaracje członkowską złożyła jedna osoba.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli Ją w poczet członków NSZZ
„ Solidarność” SGGW.
4. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Maria Wiśniewska - Przewodnicząca Koła Emerytów złożyła wniosek o zapomogę losową dla
wieloletniej członkini NSZZ „Solidarność” SGGW.
W październiku Pani przewróciła się i doznała skomplikowanego złamania prawej ręki. Ręka operacyjnie
została złożona. Powrót do sprawności wymaga jednak szybkiej, specjalistycznej i codziennej rehabilitacji,
która niestety nie jest refundowana przez NFZ. Skromna emerytura naszej członkini nie pokrywa tych
kosztów, stąd wniosek Pani Przewodniczacej Koła Emerytów o pomoc i wsparcie finansowe dla Niej.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym przyznali jednorazową zapomogę losową w
wysokości 400,00 zł.
3. Sprawy wniesione
* Członkowie Komisji Zakładowej ustalili, że uroczystość upamiętniająca powstanie „Solidarności” w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się 13 grudnia br.
Uroczystość rozpocznie Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności", następnie odbędzie się złożenie
kwiatów pod tablicą rocznicową Solidarności SGGW w pawilonie I przy ul. Rakowieckiej 26/30.
Zaproponowano, by uroczystość zakończyła projekcja filmu związanego tematycznie z obchodami.
Rozważano dwa tytuły:
„Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” – film w reżyserii Antoniego Krauzego i „ Zawrócony” – film w
reżyserii Kazimierza Kutza.
Po dyskusji członkowie Komisji Zakładowej wybrali drugi tytuł.
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Po ustaleniu szczegółów obchodów uroczystości przygotowane i rozesłane zastaną zaproszenia na
uroczystość.
*Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” SGGW w Organach Kolegialnych naszej Uczelni poinformowali
o pierwszych w tej kadencji zebraniach poszczególnych Komisji:
- dr inż. Jakub Gawron o zebraniu Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.
W tej kadencji pracom Komisji przewodniczyć będzie prof. dr hab. Marek Szyndel.
Nominacje wręczył członkom Komisji JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski.
Członkowie Komisji otrzymali również materiały dotyczące: Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla
Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o kartę
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
- dr Tomasz Szara o zebraniu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania, której w tej kadencji
przewodniczy Pani prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.
Członkom Komisji wręczono nominacje . Przedstawione zostało również sprawozdanie z rekrutacji na studia
na rok akademicki 2016/2017. Poruszona została także sprawa koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji
podstawowej uczelni.
- dr hab. Tomasz Zielenkiewicz – o zebraniu Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i
Dydaktycznych, której w tej kadencji przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Motyl.
Członkowie Komisji otrzymali materiały dotyczące Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla
Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o kartę
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Przewodniczący Komisji przedstawił Projekt rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej do 2020 roku.
Z przedstawionych materiałów wynika, że kadra nauczycieli akademickich w SGGW jest kadra starzejącą się
o małej dynamice rozwoju. Należy podjąć skuteczne działania w celu odwrócenia tego trendu poprzez:
- zwiększenie efektywności kształcenia młodych doktorów na studiach doktoranckich oraz skrócenie okresu
uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
Ze szczegółami przedstawionego Projektu członkowie Komisji Zakładowej Mogą zapoznać się w
sekretariacie związku
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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