Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 24 października 2017 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 26 października br. o godz. 18.30 w Kościele Akademickim św. Anny na Krakowskim
Przedmieściu.
Otrzymaliśmy również zaproszenie na uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się
9 listopada br. W programie uroczystości przewidziano między innymi:
- Wspomnienie : „Profesor dr hab. nauk weterynaryjnych Kazimierz Krysiak Rektor SGGW w latach
1955–1962” – wygłosi prof. dr hab. Marta Kupczyńska (autorzy wykładu: prof. dr hab. Marta Kupczyńska
i prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński, Wydział Medycyny Weterynaryjnej )
- 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. Pomoc dla studentki pierwszego roku pochodzącej z Ukrainy.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium KZ w dniu 17 października br. Jacek Bujko
poinformował obecnych członków Komisji Zakładowej o stanowisku Prezydium w sprawie wsparcia
finansowego dla studentki pierwszego roku Wydziału Rolnictwa i Biologii na kierunku Inżynieria
Ekologicznej.
Z naszą organizacją skontaktowała się Przedstawicielka NSZZ „Solidarność’ Politechniki Warszawskiej,
zaangażowana t w Akcję „Kresy w potrzebie”, w ramach której KZ NSZZ PW wspiera kształcą się w
polskich placówkach młodzież pochodzącą z Kresów. Przedstawicielka NSZZ „Solidarność” PW zwróciła
się do nas z prośbą o rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego dla studentki pochodzącej z Ukrainy,
która przez ostatnie trzy lata uczyła się w Kolegium Św. Stanisława Kostki a aktualnie jest studentką naszej
Uczelni.
Członkowie Prezydium KZ po dyskusji i uwzględnieniu stanowiska Pani Haliny Pajnowskiej – Skarbnika
KZ postanowili wesprzeć studentkę kwotą 200,00 zł miesięcznie.
Obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie zaakceptowali decyzję Prezydium KZ.
2. Wybory Władz Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2018-2022.
Jacek Bujko przypomniał, że w marcu 2018 roku kończy się kadencja obecnych Władz naszej organizacji.
Do przeprowadzenia wyborów Władz Organizacji Związkowej na kadencję 2018-2022 konieczne jest
powołanie Komisji Wyborczej.
Wybory Władz kończącej się kadencji zorganizowała i przeprowadziła pięcioosobowa Komisja w składzie:
Małgorzata Herudzińska, Piotr Jurka, Maria Kupczyk, Halina Pajnowska i Jan Wiśniewski.
Członkowie Komisji Zakładowej uznali, że liczba członków Uczelnianej Komisji Wyborczej jest
wystarczająca i podjęli Uchwałę w tej sprawie.
Zaproponowano skład Komisji: Małgorzata Herudzińska
Jakub Gawron
Maria Kupczyk
Halina Pajnowska
Tomasz Zielenkiewicz
Do przeprowadzenia głosowania w sposób tajny wyłoniono Komisję Skrutacyjną w składzie:
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Maria Wesołowska, Maria Wiśniewska i Aleksandra Orzeszko-Rywka.
W wyniku głosowania, którym oddano 11 głosów ważnych, wszyscy wskazani wyżej kandydaci na
członków Komisji Wyborczej uzyskali po 11 głosów poparcia.
Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW przedstawił wniosek o zapomogę
losową wieloletniej, bardzo aktywnej członkini NSZZ „Solidarność” SGGW.
Od 2016 roku jest Ona bardzo poważnie chora. Leczenie wymaga wielu kosztownych konsultacji
specjalistycznych, stąd wniosek Pana Przewodniczącego o pomoc i wsparcie finansowe dla członkini
naszego Związku.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości
400,00 zł.
4. Informacja ze spotkania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność” z Jarosławem Gowinem.
14 października br. w gmachu Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
”Solidarność” odbyło się spotkanie z Jarosławem Gowinem - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Zakładowych z kilku ośrodków akademickich.
Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność’ SGGW reprezentował Jacek Bujko.
Pan Przewodniczący przypomniał, że przedłożone projekty Ustaw są efektem prawie dwuletnich prac
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie tego okresu przeprowadzono konkurs finansowany
ze środków przeznaczonych na naukę, którego celem było opracowanie projektów założeń nowej Ustawy.
Narodowy Kongres Nauki we wrześniu br., na którym prezentowana była nowa Ustawa poprzedzały
konferencje zorganizowane w wielu ośrodkach akademickich.
Na spotkaniu z Panem Ministrem przedstawiciele NSZZ „ Solidarność” podkreślili, że pomimo tak
finansowanego konkursu oraz wielomiesięcznych dyskusji nie została przeprowadzona obiektywna i
dogłębna analiza aktualnego stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, w oparciu, o którą reforma
powinna być realizowana.
Negatywnie oceniono podtrzymywanie braku zgody na przywrócenie zapisów dotyczących możliwości
zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, w których minister posiada zdolność układową.
W ustawie koniecznie powinien znaleźć się zapis o zawieraniu PUZP dla pracowników uczelni publicznych
nadzorowanych przez właściwego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który stanowiłby podstawę
indywidualnych umów o pracę, uprawnień pracowniczych do wynagrodzenia i świadczeń związanych z
pracą, a także roszczeń w tym zakresie.
Największy mankament Ustawy to brak sprecyzowanego wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe
do poziomu zobowiązań międzynarodowych . Zwłaszcza niepokoi brak wzrostu nakładów na bieżącą i
statutową działalność Uczelni. Skąd brać pieniądze na zmiany organizacyjne, czy np. finansowanie Rady
Uczelni. Żadna, a zwłaszcza tak poważna reforma nie ma szans powodzenia bez zwiększenia nakładów a
zapowiadany wzrost finansowania w roku 2018 (1 mld zł) pójdzie przede wszystkim na naukę (700 mln)
prawdopodobnie zwiększając pulę grantów.
Proponowane zintegrowanie strumieni finansowania szkolnictwa wyższego i nauki może przynieść korzyści
z zastrzeżeniami, że poziom dotychczasowych strumieni finansowania i ich wzrost zostanie precyzyjnie
określony harmonogramem z odniesieniem do PKB, a przede wszystkim dotacja dydaktyczna podstawowa
oraz tzw. dotacja statutowa, będą przekazywane uczelniom według jasno określonych, oddzielnych
algorytmów podziału tych dotacji.
Nie do przyjęcia jest propozycja powoływania rady uczelni. Ustawowe zapisy dotyczące rady uczelni, są de
facto opresyjnym wyrazem projektodawców w stosunku do samorządności każdej wspólnoty akademickiej.
Rada uczelni mając ustawowe kompetencje dotyczące zarządzania uczelnią, gospodarką finansową
i polityką kadrową może okazać się być ciałem szkodliwym - odbierającym autonomię uczelni (istnieje
realne zagrożenie, że w uchwalanej strategii uczelni rada może blokować pewne kierunki badań naukowych
(np. niekorzystne dla jakichś korporacji lub grup interesów), ograniczać dostęp do niektórych zawodów
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poprzez np. warunki przyjęć (np. liczbowe) na studia, manipulować uruchamianiem lub likwidacją pewnych
kierunków kształcenia z motywów np. politycznych czy ideologicznych itp.
Propozycja powołania rady uczelni stoi w sprzeczności z deklarowaną na początku projektu Ustawy troską
o „wolności badań naukowych, wolności nauczania oraz autonomię społeczności akademickiej”.
Wprowadzając odniesienie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych wybranych grup zawodowych do płacy
minimalnej autorzy projektu nie dostrzegają ciągle aktualnego żądania KSN NSZZ „ Solidarność”–
odnoszenia przeciętnych wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym do średniej płacy w gospodarce. Już dzisiaj
najlepsi absolwenci uczelni nie podejmują pracy na uczelni ze względu na niski poziom wynagrodzenia,
a pozostawienie tych wynagrodzeń na obecnie nadal niskim poziomie stanowi zagrożenie dla utrzymania
wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych grup do tej pory definiowana była jako
wielokrotność „kwoty bazowej”, teraz (Art. 145) ma to być wielokrotność wynagrodzenia minimalnego (dla
profesora trzykrotność). Jeżeli jest to wynagrodzenie minimalne w skali kraju, oznacza to znaczne obniżenie
standardów (które nota bene nie były do tej pory spełniane). Propozycja jest nie do przyjęcia. Należy
domagać się wielokrotności (co najmniej 3: 2:1,25) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” stwierdza potrzebę reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
W projektach Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce i Ustawy wprowadzającej Ustawę z dnia
16 września 2017roku wiele rozwiązań jest słusznych, lecz szereg budzi wątpliwości i wymaga poważnych
zmian. Środowisko związkowe NSZZ „Solidarność” wyraża opinię, że przedstawiony przez Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego projekt w tym kształcie, jest nie do zaakceptowania.
Przedstawiciele NSZZ” Solidarność” domagali się przedłużenia okresu konsultacji projektu Ustawy
i podkreślali konieczność modyfikacji zapisów zawartych w projekcie zapewniających warunki
właściwego rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
5. Sprawy wniesione
* Członkowie Komisji Zakładowej ustalili, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą
rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego
w1981r. odbędzie się 12 grudnia br.
Po ustaleniu szczegółów obchodów uroczystości przygotowane i rozesłane zastaną zaproszenia na
uroczystość.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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3. Sprawy wniesione
* Członkowie Komisji Zakładowej ustalili, że uroczystość upamiętniająca powstanie „Solidarności w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się 12 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.
Po ustaleniu szczegółów obchodów uroczystości przygotowane i rozesłane zastaną zaproszenia na
uroczystość.

Protokół sporządziła
Maria Kupczyk

Akceptacja
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