Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 22 maja 2018 r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Jego Magnificencji Rektora SGGW – prof. dr hab.
Wiesława Bielawskiego pismo z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian w Statucie
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przyjętych Uchwałą Senatu SGGW w Warszawie z
dnia 23 kwietnia 2018 r.
Zmiany dotyczą załącznika Nr 1. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów w SGGW i Załącznika Nr 6.
Zasady zatrudniania, zwalniania i awansowania nauczycieli akademickich w SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że projektowane zmiany dyskutowane i przyjęte były przez Senacką Komisję ds.
Statutu i Struktury i Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych.
Stwierdził, że w odniesieniu do obowiązujących dotychczas kryteriów wprowadzone zmiany zwiększają
znacznie wymagania w stosunku do nauczycieli akademickich ubiegających się o awans.
Celem proponowanych zmian, zdaniem Władz Uczelni, jest zmobilizowanie nauczycieli akademickich do
aplikowania o granty, do publikowania w wysoko-punktowanych czasopismach co powinno skutkować
podniesieniem pozycji SGGW w środowisku szkół wyższych oraz zatrzymaniem spadku Uczelni w rankingach.
Jacek Bujko przypomniał treść proponowanych zmian.
Członkowie Komisji Zakładowej zwrócili uwagę na fakt, że wprowadzenie nowych, zaostrzonych kryteriów
w tak szybkim tempie może znacznie spowolnić proces awansowania nauczycieli akademickich gotowych do
zmiany stanowiska według obowiązujących dotychczas zasad. Już teraz do Komisji Zakładowej zgłaszają się
nauczyciele akademiccy spełniający wymagane kryteria z wyjątkiem np. trzymiesięcznego stażu naukowego za
granicą, czy też zakończonej i obronionej rozprawy doktorskiej w przypadku awansu na stanowisko profesora
SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że w trakcie rozmów z Władzami Uczelni uzyskał wstępną akceptację przesunięcia
wymogu dotyczącego stażu naukowego o pół roku.
Przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zwrócił uwage na fakt, że obrona rozprawy doktorskiej
nie zależy często od opiekuna rozprawy. Studenci studiów doktoranckich mają prawo do wydłużenia czasu
studiów i często z tego prawa korzystają.
Zwrócił również uwage na zapis w ust.14 pkt 2. Warunek pozytywnej oceny dorobku naukowego dokonywanej
przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem naukowym wydaje się być zbędny ponieważ nadanie tytułu
profesorskiego wymagało już pozytywnych prezencji dorobku dokonanych przez pięciu recenzentów.
Zdaniem przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Biologii wymagania dotyczące podniesienia poziomu i liczby
dobrych publikacji są słuszne.
Przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych uważa, że proponowane, znacznie podwyższone wymagania
dotyczące awansu nauczycieli akademickich nie powinny mieć miejsca, opóźnią i to znacznie postępowania
awansowe, mogą tez spowodować odpływ pracowników naukowo- dydaktycznych do innych jednostek.
Po dyskusji pod głosowanie członków Komisji Zakładowej poddana została uchwala następującej treści:
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW, rozumiejąc konieczność podniesienia poziomu
naukowego SGGW poprzez wzrost wymagań awansowych nauczycieli akademickich zaproponowanych w
Uchwale Nr 49-2017/2018 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23
kwietnia 2018 r. aprobuje zmiany w Statucie wynikające z tej Uchwały.
Jednocześnie, ze względu na brak możliwości szybkiego przygotowania i odbycia trzymiesięcznego
zagranicznego stażu naukowego, który do tej pory nie był wymagany przy awansie na stanowisko profesora
uczelnianego, Komisja Zakładowa wnioskuje o roczne vacatio legis we wprowadzeniu tego wymogu (ust.11
pkt 5).
Podobnie, ponieważ obrona doktoratu nie jest wyłącznie zależna od promotora, zwłaszcza w
jednostkach nie prowadzących studiów doktoranckich lub nie mających prawa do doktoryzowania,
proponujemy pozostawienie dotychczasowego warunku otwartego a nie pozytywnie zakończonego doktoratu
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przy ubieganiu się o awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego SGGW
(ust.11, pkt 8).
Wydaje się także, że warunek pozytywnej oceny dorobku naukowego dokonanej przez co najmniej
dwóch recenzentów z tytułem naukowym, w tym jednego spoza SGGW przy postępowaniu o stanowisko
profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego (ust.14, pkt 2) jest zbędny i niepotrzebnie zwiększa koszty
postępowania, ponieważ nadanie tytułu profesorskiego wymagało już pozytywnych ocen tego dorobku
dokonanych przez pięciu niezależnych recenzentów i zatwierdzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Zwracamy jeszcze uwagę, że tak wyśrubowane kryteria awansowania nauczycieli akademickich w
SGGW, jak w proponowanej Uchwale, mogą przynieść skutki odwrotne do zamierzonych, w postaci
wydłużonego postępowania awansowego lub przechodzenie pracowników z dużym dorobkiem i pozytywnymi
ocenami do innych Uczelni stosujących łagodniejsze kryteria. Dlatego wnioskujemy o uważne, coroczne
monitorowanie skutków wprowadzanych zmian w Statucie SGGW.
W głosowaniu jawnym Uchwała została przyjęta ( Za – 12 osób, Przeciw -2 , Wstrzymujący - 1 osoba).
Uchwała Komisji Zakładowej przekazana zostanie Władzom Rektorskim naszej Uczelni.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Nagrody Rektorskie dla Dziekanów Wydziałów.
Jacek Bujko przekazał członkom Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW stanowisko
Prezydium Komisji Zakładowej w sprawie Nagród Rektorskich przyznawanych Dziekanom poszczególnych
Wydziałów.
Nagrody za działalność organizacyjną przyznawane są dziekanom co roku.
Z naszych obserwacji wynika, że są to nagrody pierwszego stopnia czyli najwyższe Nagrody Rektorskie i
na ogół nie zależą od kondycji, w jakiej znajduje się konkretny Wydział ani od opinii pracowników, czy
Rad Wydziału.
W sytuacji, kiedy w Uczelni podnoszone są wymagania wobec nauczycieli akademickich ubiegających
się o awans i czyni się wszelkie starania dla podniesienia pozycji SGGW w środowisku szkół wyższych
oraz zatrzymania spadku Uczelni w rankingach, nagradzanie dziekanów Wydziałów (często pełniących
swoją funkcję drugą kadencję), które w ostatniej parametryzacji uzyskały gorszą ocenę i kategorię niższą
niż poprzednio, uważamy za nieuzasadnione. Tym bardziej, że pełnienie funkcji dziekana wynagradzane
jest dodatkiem funkcyjnym, zmniejszeniem pensum dydaktycznego i często wynagrodzeniem zasadniczym
wyższym od innych pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach.
Zaznaczyć należy również, że nagrody organizacyjne dla dziekanów przyznawane są z 2% odpisu na
nagrody, zmniejszają więc środki na najważniejsze, naszym zdaniem, nagrody za osiągnięcia naukowe.
Uważamy, że Nagrody Rektorskie powinni otrzymywać nauczyciele akademiccy, których przede wszystkim
osiągnięcia naukowe, a następnie dydaktyczne czy organizacyjne mają największy wpływ na pozycję,
finansowanie i ocenę zewnętrzną SGGW.
W głosowaniu jawnym obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie poparli stanowisko
Prezydium.
Pismo w sprawie nagród dla dziekanów zostanie przekazane Władzom Rektorskim SGGW.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba – emerytowany
pracownik Biblioteki Głównej. Wniosek dotyczył zapomogi losowej w związku z dużymi kosztami
ponoszonymi na leczenie choroby przewlekłej.
Członkowie Komisji Zakładowej po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku przyznali
jednogłośnie zapomogę w wysokości 400, 00 zł.
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3. Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
W dniach 18 - 19 maja w Falentach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”. Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022.
Przewodniczącym KSN został kolega Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego.
Wybrano również 35. członków Rady Sekcji i 5. członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym
został Józef Bancewicz.
Delegaci wypracowali również stanowisko w sprawie projektu Ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i
nauce – List otwarty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NZZ „ Solidarność”,
Warszawa – Falenty , 18 maja 2018 r.
List otwarty zamieszczony jest na stronie internetowej naszej Organizacji w zakładce Aktualności.
4. Sprawy wniesione
* Tomasz Kondraszuk poinformował o posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Finansowych, na której
przedstawione zostało Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finasowego za rok 2017.
Uczelnia zakończyła rok 2017 zyskiem netto wynoszącym ponad 11 mln zł.
Przedstawione zostało również rozliczenie finansowe poszczególnych jednostek. Najtrudniejsza sytuacja
finansowa jest na dwóch wydziałach : Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Zastosowań Informatyki i
Matematyki, które zakończyły rok 2017 znacznym zadłużeniem.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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