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Jego Magnificencja
Rektor SGGW
Prof. dr hab. Alojzy Szymański,
Przewodniczący Senatu SGGW
Szanowny Panie Rektorze!
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW zwraca się, na ręce Pana Rektora, do Wysokiego
Senatu SGWW w sprawie uchwały, tradycyjnie podejmowanej na majowym lub czerwcowym posiedzeniu
Senatu „w sprawie pensum dydaktycznego”. Wnosimy o:
1. przywrócenie pensum dydaktycznego dla adiunkta i asystenta w wymiarze 210 godzin rocznie.
2. zaliczanie do godzin realizowanych w roku akademickim 2012/13 godzin z tytułu promotorstwa
prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
3. ustalenie jednolicie dla SGGW tzw. przeliczników za zajęcia prowadzone w soboty i niedziele.
Uzasadnienie
Podniesienie wymiaru godzin dydaktycznych dla adiunktów i asystentów wprowadzone zostało
Uchwałą Senatu z dn. 29 maja 2006 roku. Związek Zawodowy „Solidarność” ( oraz wielu niezrzeszonych w
związkach zawodowych nauczycieli akademickich SGGW) protestował przeciwko tej Uchwale, która ze
względu na oszczędności zmieniała warunki zatrudnienia i wynagradzania tylko jednej grupie
pracowników. Uważaliśmy i nadal uważamy, że było to rażąco krzywdzące posuniecie pogarszające
warunki pracy bez jakiegokolwiek ekwiwalentu za zwiększenie ciężaru pracy. Uchwała była kolejnym
krokiem w procesie tzw.„oszczędności” w SGGW, który miał doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej
poszczególnych jednostek kosztem jednej tylko grupy pracowników. Minęło sześć lat od wprowadzenia
Uchwały. Okres ten nie przyniósł poprawy sytuacji materialnej nauczycieli akademickich, nie nastąpiły
żadne znaczące podwyżki wynagrodzeń, które rekompensowałyby stale rosnące koszty utrzymania.
Natomiast zwiększone obciążenie dydaktyką grup asystentów i adiunktów nie pozostaje bez znaczenia dla
rozwoju naukowego tych pracowników. Zabiera bowiem czas na prowadzenie intensywnych badań
naukowych, śledzenie bieżącej literatury naukowej i publikowanie szczególnie w czasopismach wysoko
punktowanych. Bez badań na wysokim poziomie, bez znaczących publikacji, odpowiedniej liczby cytowań
niemożliwe będzie uzyskanie kolejnych stopni naukowych.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest społecznością nauczycieli
akademickich, do których należy wspomniana wyżej grupa pracowników; jest ich miejscem pracy, w
którym nie chcieliby czuć się pokrzywdzeni. A tak czuli się po wprowadzeniu przytoczonej wyżej Uchwały
Senatu. Dlatego też uważamy, że konieczna jest zmiana przepisów w Uchwale Senatu i wprowadzenie w
nowym roku akademickim pensum dydaktycznego dla asystentów i adiunktów w wymiarze 210 godz.
rocznie.
Ad 2 i 3. Kilkuletnia praktyka wynagradzania nauczycieli akademickich za promotorstwo oraz za
prowadzenie zajęć w soboty i niedziele (przejście z wynagradzania w postaci zaliczenia godzin
promotorstwa do pensum do wynagradzania finansowego oraz „uwolnienie” przeliczników ) wskazuje, że
jest to system niesprawiedliwy. Ta sama praca wykonywana na różnych wydziałach jest różnie
wynagradzana.

Ad 2. Wynagrodzenie za promotorstwo jednej pracy dyplomowej poniżej 100 zł. czy 200 zł. jest rażąco
niskie; w żaden sposób
nie oddaje rzeczywistego wkładu zaangażowania i pracy nauczyciela
akademickiego. Zdajemy sobie natomiast sprawę, że wymaga namysłu i ustalenia taka regulacja tej kwestii,
by nie dochodziło do zjawisk niedopuszczalnych np. pensum w całości wypełnione promotorstwem.
Ad 3. Proponujemy by zgodnie z Kodeksem Pracy art.1511 (za prace w niedziele i święta i w dniu wolnym
od pracy pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia)
przelicznik wynosił 2.
Z wyrazami szacunku

Do wiadomości
Członkowie Senatu SGGW,
Pracownicy SGGW

