Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 25 lutego 2020r.
Jacek Bujko zapoznał członków Komisji Zakładowej z Uchwałą Senatu w sprawie
organizacji i terminarza wyborów na kadencje 2020-2024.
Wybory w naszej Uczelni trwać będą w okresie od 30 marca do 27 maja br.
30 marca – 1 kwietnia 2020 r. -

Wybór elektorów ze wszystkich grup pracowniczych
oraz spośród studentów i doktorantów.

21 kwietnia 2020 r.

-

ZGŁASZANIE PRZEZ ELEKTORÓW
KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
REKTORA

22 kwietnia 2020 r.

-

Zgłaszanie przez elektorów kandydatów do pełnienia
funkcji rektora w przypadku, gdy w terminie I żaden z
kandydatów na Rektora nie otrzymał co najmniej 10%
ważnie oddanych głosów elektorów

do 22 kwietnia 2020 r. -

ZGŁOSZENIE PRZEZ RADĘ UCZELNI
KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
REKTORA

27 kwietnia 2020 r.

-

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu w sprawie
opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji Rektora.

6 maja 2020 r.

-

Spotkanie kandydatów do pełnienia funkcji Rektora
z pracownikami oraz studentami i doktorantami.

12 maja 2020 r.

-

WYBÓR REKTORA

19 maja 2020 r.

-

WYBÓR REKTORA – II termin

26 - 27 maja 2020 r.

-

Wybory do Senatu

Jacek Bujko poinformował również, że Uczelniane Kolegium elektorów liczyć będzie 200
osób w tym :
- 90 osób z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub
profesora
uczelni,
- 50 osób z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
- 40 osób z grupy studentów i doktorantów,
- 20 osób z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pan Przewodniczący poinformował również, że Sejm RP nie wprowadził nowelizacji do
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym pozwalającej na kandydowanie w wyborach na
funkcję rektora osobom, które w momencie wyborów mają skończone 67 lat.
Na posiedzeniu Senat Akademicki podjął Uchwalę w sprawie Korekty planu rzeczowofinasowego na rok 2019 i utworzenia odpisu na Własny Fundusz stypendialny na 2019 rok.
Zatwierdził również plan inwestycji, modernizacji oraz remontów i konserwacji na rok 2020.

W dalszej części zebrania członkowie Komisji Zakładowej rozpatrzyli wniosek o zapomogę
losowa złożony przez emerytowanego pracownika z Wydziału Rolnictwa i Biologii. Pani
zwraca się o pomoc w związku z bardzo wysokimi kosztami ponoszonymi na leczenie i
rehabilitację.
Członkowie Komisji Zakładowej po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem o wniosku
przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
W związku z planowanym spotkaniem członków Komisji Zakładowej z Władzami Rektorskimi
dyskutowano zagadnienia do poruszenia w trakcie spotkania:
1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich
- działalność organizacyjna ( 10pkt. -zbyt wysoka liczba, w wielu przypadkach dla osób
nie pełniących funkcji może okazać się nie do zdobycia)
- ocena indywidualna ( roczna)
2. Wynagrodzenia pracowników Uczelni.
- bardzo znaczne różnice w wynagrodzeniach zasadniczych nauczycieli akademickich
zatrudnionych na takich samych stanowiskach,
- wysokie wynagrodzenia zasadnicze w najbardziej zadłużonej jednostce,
- wynagrodzenia minimalne - jaka jest liczba pracowników otrzymujących takie
wynagrodzenie z podziałem na nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników?
3. Awanse pracowników zatrudnionych w Studium WFiS i Studium PNJO.
4. Finansowanie jednostek, podział srodków pomiędzy Instytuty i Wydziały.
5. Sprawy bieżące.
Wstępnie ustalono że zaproponujemy Władzom Rektorskim spotkanie na marcowym
posiedzeniu KZ.
Maria Kupczyk,
Jacek Bujko

