Protokół nr 3 - 2018/2019
z posiedzenia Senatu Akademickiego SGGW
w dniu 26 listopada 2018 r.
Obecni na posiedzeniu:
Rektor:

prof. dr hab. W. Bielawski

Prorektorzy:

prof. dr hab. M. Binek
prof. dr hab. K. Tomala
prof. dr hab. K. Banasik
prof. dr hab. M. Zasada

Dziekani:
prof. dr hab. Z. Wyszyński, dr hab. M. Bańbura, prof. dr hab. H. Żybura,
prof. dr hab. W. Wakuliński, dr hab. inż. E. Koda, prof. dr hab. K. Krajewski, prof. dr hab.
W. Olech-Piasecka, dr hab. J. Gołębiewski, prof. dr hab. M. Słowiński, prof. dr hab.
K. Gutkowska, dr hab. inż. T. Nurek, dr hab. J. Wyleżałek, dr hab. A. Orłowski
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
prof. dr hab. P. Stypiński, prof. dr hab. T. Motyl, dr hab. T. Moskalik, prof. dr hab.
M. S. Szyndel, prof. dr hab. inż. J. Kubrak, dr hab. P. Kozakiewicz, prof. dr hab. J. Niemiec,
prof. dr hab. H. Runowski, prof. A. Lenart, prof. dr hab. M. Jeżewska - Zychowicz, dr hab. K.
Chrobak, dr hab. A. Prokopenya
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr N. Drejerska, dr inż. L. Gawron, dr inż. A. Gendek, dr inż. L. Hejduk, dr inż. M. Sobczak
Przedstawiciele pracowników naukowo-technicznych:
mgr inż. E. Krajewska, R. Wierzbicka
Przedstawiciele pracowników administracji:
mgr inż. M. Rumowska, inż. A. Krzyżanowski
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Przedstawiciel doktorantów:
mgr A. Onopiuk
Przedstawiciele studentów:
K. Nalewczyńska

Uczestniczący w posiedzeniu z głosem doradczym:
Kanclerz - dr inż. W. Skarżyński
Dyrektor Biblioteki Głównej - dr J. Sandecki
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” – dr inż. J. Bujko
Przewodnicząca ZNP - dr M. Flacha

Zaproszeni:
Dyrektor Ekonomiczny – mgr W. Motelski
Dyrektor Techniczny - mgr inż. J. Dadacz
Sekretarz Rektora – mgr A. Czerniawski
Kierownik Biura Spraw Osobowych - mgr M. Miedzierska
Kierownik Biura Nauki i Projektów – dr inż. A. Szczykutowicz
Kierownik Biura Spraw Studenckich - mgr inż. Z. Wagner
Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej – mgr inż. K. Specjalska
Przedst. Zespołu Radców Prawnych – mgr I. Misala
Dyrektor Wydawnictwa SGGW - mgr Jan Kiryjow
Rzecznik SGGW – dr K. Szwejk
Z – ca Kwestora – mgr A. Kamińska

Nieobecni:
prof. dr hab. inż. A. Lisowski, dr inż. M. Marcinkowska-Lesiak (uspr.), A. Szaruga,
H. Jarosławska, K. Kwiatkowska, K. Kania, A. Śnieć, P. Piątkiewicz, W. Dryzek, R. Cirocki,
A. Błaszczak, mgr W. Barun, mgr inż. P. Florczuk-Kołomyja
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Porządek obrad:
Porządek obrad:

1. Informacja Rektora.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Komisji
Wyborczej. Referuje Rektor.
3. Rozpatrzenie wniosków:
a/ Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o wyrażenie zgody na
wmurowanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia prof. dr. hab. J. Prończuka
w budynku Wydziału na II piętrze w korytarzu Katedry Kształtowania Środowiska,
Zakładu Przyrodniczych Podstaw Inżynierii Środowiska.
b/ Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
o uhonorowanie zasług prof. dr. hab. A. Sadowskiego pamiątkową tablicą
wmurowaną przed wejściem na I piętro budynku nr 37.
c/ Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
o uhonorowanie zasług dr. K. Pliszki pamiątkową tablicą wmurowaną przed
wejściem na I piętro budynku nr 37.
Referuje Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab.
A. Lenart.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z AB Technologie Sp. z o.o.
w Warszawie umowy na czas oznaczony powyżej 5 lat w drodze przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu powierzchni pomocniczej, znajdującej się w Pawilonie nr 1
przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie. Referuje Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K.
Banasik.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy SGGW a Belarusian State
Academy of Agriculture (BSAA). Referuje Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. M. Zasada.
6. Informacja o działalności Wydawnictwa SGGW. Referuje Dyrektor Wydawnictwa
mgr J. Kiryjow.
7. Sprawy bieżące.
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8. Zatwierdzenie

protokołu

nr

2

-

2018/2019

z

posiedzenia

Senatu

w

dniu

29 października 2018 r.
9 . Wolne wnioski.
Rektor W. Bielawski zaproponował rozszerzenie porządku obrad Senatu o dodatkowy punkt:
„5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia moratorium dla
Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.”

Senat zaakceptował rozszerzony dzienny porządek obrad.

Na wniosek Rektora Senat powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:
dr inż. A. Gendek, mgr inż. M. Rumowska, inż. A. Krzyżanowski

Ad. 1. Informacja Rektora.
Rektor W. Bielawski przypomniał, iż 29 listopada br. odbędzie się uroczystość nadania tytułu
Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Zbigniewowi W. Kundzewiczowi, wybitnemu uczonemu
w zakresie hydrologii oraz wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji
doktorów.
W dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się wręczenie listów gratulacyjnych dla osób,
które przepracowały co najmniej 20 lat w SGGW.
W dniu 8 grudnia 2018 r. w Auli Kryształowej o godz. 11.30 odbędzie się przedświąteczne
spotkanie z seniorami.
Rektor W. Bielawski zaprosił zebranych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 17
grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Auli Kryształowej.
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W dniu 27 listopada 2018 r. w Auli Kryształowej odbędzie się Gala Agrobiznesu oraz
poprzedzające ją VIII Konfrontacje „Drogi do Agrosukcesu” – cykl spotkań na wybranych
Wydziałach Uczelni.
Rektor W. Bielawski poinformował, iż w związku z przejściem na emeryturę dr. hab.
W. Walkiewicza, nowym członkiem Senatu – przedstawicielem prof. i dr hab. Wydziału Nauk
Społecznych został dr hab. K. Chrobak.
Rektor W. Bielawski przypomniał, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania Medalu Instytutu
Agronomicznego w Marymoncie wnioski o przyznanie medalu wraz z uzasadnieniem należy
kierować do Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń w formie pisemnej do dnia 31 grudnia.
Pozytywnie zaopiniowane wnioski przez Senacką Komisję ds. Historii i Odznaczeń
przekazywane są do decyzji Senatu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje Rektorowi oraz
Radom Wydziałów SGGW. Rocznie mogą zostać przyznane nie więcej niż 3 medale. Medal
ma charakter honorowy i można go otrzymać tylko raz. Przyznawany jest osobom fizycznym
i ośrodkom naukowym za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Komisji
Wyborczej.
Rektor W. Bielawski poinformował, iż odwołuje się ze składu osobowego Uczelnianej
Komisji Wyborczej mgr Irenę Mioduszewską oraz mgr inż. Wioletę Sobczak. Jednocześnie
wygasa mandat członka Komisji dr Jacka Krzemińskiego. Do składu osobowego powołuje się
mgr inż. Joannę Kushnir – sekretarz Komisji, mgr inż. Arkadiusza Matuszewskiego oraz
Romanę Wierzbicką.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) podjął uchwałę o treści:

Uchwała Nr 17 - 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej, powołanej
Uchwałą nr 13 – 2015/2016 z dnia 26 października 2015 r.
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Na
podstawie
§
60
pkt
5
Statutu
Szkoły
Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz ust. 18–20 Załącznika Nr 2 „Regulamin
wyborów
w
SGGW”
Statutu
Szkoły Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co
następuje:
§1
Odwołuje się ze składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej, powołanej Uchwałą Nr
13 – 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26
października 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej niżej wskazane
osoby:
a) mgr Irenę Mioduszewską – Sekretarza Komisji,
b) mgr inż. Wioletę Sobczak (przedst. doktorantów).
§2
Stwierdza się, iż wygasł mandat członka Komisji, dr Jacka Krzemińskiego.
§3
Powołuje się do składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej na miejsce osób,
o których mowa w § 1 i § 2, niżej wskazane osoby:
a) mgr inż. Joannę Kushnir – sekretarz Komisji,
b) mgr inż. Arkadiusza Matuszewskiego (przeds. doktorantów).
c) Romanę Wierzbicką.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3. Rozpatrzenie wniosków:
a) Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o wyrażenie zgody
na wmurowanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia prof. dr. inż.
J. Prończuka w budynku Wydziału na II piętrze w korytarzu Katedry
Kształtowania Środowiska, Zakładu Przyrodniczych Podstaw Inżynierii
Środowiska.
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Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż prof. dr inż. Józef Prończuk urodził się 1 lipca 1911 r. w Kamionce
w powiecie Białystok, wówczas w zaborze rosyjskim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie w 1937 r. i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w 1950 r. Podstawą utrzymania i kształcenia się była praca zawodowa
w: Wojewódzkim Towarzystwie Rolniczym w Białymstoku (1928-1931), Wydziale
Powiatowym w Białymstoku (1937-1939), Centralnej Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej
w Warszawie (1947-1950). Zaczynał jako pomocnik inspektora hodowlanego, następnie był
inspektorem łąkarstwa, w końcowym etapie organizatorem i kierownikiem działu poradnictwa
żywieniowego bydła na całą Polskę. Następny okres życia Profesora (1950-1978) to lata kariery
naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej. W latach 1950-1954 pracował w Centralnym Biurze
Studiów i Projektów Wodnych Melioracji oraz w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych
w Warszawie. W 1953 r. podjął pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Katedrze
Uprawy Łąk i Pastwisk na Wydziale Rolniczym. W 1960 r. uzyskał stopień naukowy doktora
nauk rolniczych. W latach 1962-1970 był organizatorem i kierownikiem Katedry
Przyrodniczych Podstaw Melioracji, a w latach 1970 – 1978 dyrektorem Instytutu
Przyrodniczych Podstaw Melioracji na Wydziale Melioracji Wodnych. Tytuł naukowy
profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1966 r., a profesora zwyczajnego w 1976 r. W pracy
naukowej zajmował się łąkarstwem, przyrodniczymi podstawami melioracji, a następnie
ekologią rolniczą i ochroną środowiska. Z tego zakresu opublikował 52 prace naukowe i 76
popularnonaukowych.

Był

autorem

lub

współautorem

ponad

200

opracowań

niepublikowanych, tj. prac studialnych, ekspertyz i opinii wykonanych do realizacji projektów
melioracji i zagospodarowania łąk w dolinach rzeki Narwi, Liwca, Dunajca, Wisły, Odry oraz
wielu obszarów łąkowych na Kurpiowszczyźnie i na Mazurach. Do najbardziej wyróżniających
Jego osiągnięć naukowych należy „Typologiczny podział łąk polskich na niżu". Typologia ta
znalazła stałe miejsce w nauce i praktyce. Obecnie po 70 latach po jej opublikowaniu jest
powszechnie stosowana do bonitacji użytków zielonych. Na szczególną uwagę zasługują Jego
prace dotyczące zmian naturalnych siedlisk i zbiorowisk łąkowych po odwodnieniu i rolniczym
zagospodarowaniu. Udowadniał w nich, że w działalności melioracyjnej wymagane jest
myślenie ekologiczne i etyczne, które w następnych latach zostało podjęte przez meliorantów
i przyczyniło się do wyłonienia dyscypliny naukowej kształtowanie środowiska, obecnie
ochrony i kształtowania środowiska w ramach nauk rolniczych. Profesor prowadził zajęcia
dydaktyczne głównie na Wydziale Melioracji Wodnych z łąkarstwa, ekologii rolniczej
i rolniczego zagospodarowania terenów zmeliorowanych. Był prodziekanem ds. dydaktyki na
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Wydziałach: Rolniczym i Melioracji Wodnych. W latach 1966-1970 uczestniczył w pracach
Senatu SGGW. Wypromował wielu magistrów i doktorów. Profesor Józef Prończuk przez
wiele lat uczestniczył w pracach Komitetu Gospodarki Wodnej, Komitetu Melioracji,
Łąkarstwa i Torfoznawstwa (przewodniczący), Komitetu Uprawy Roślin, Komitetu Ekologii
i Prezydium Komitetu „Człowiek i Środowisko” Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Rad
Techniczno-Naukowych przy Ministrze Rolnictwa i Komisji Planowania Gospodarczego,
członkiem Rad Naukowych Instytutów: Melioracji i Użytków Zielonych, Ochrony Środowiska,
Ekologii i Gospodarki Komunalnej. Brał udział w pracach: Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (przewodniczący Sekcji Łąkarskiej),
Wojewódzkich Radach Naukowo-Technicznych w Warszawie i w Białymstoku, Solidarności
Wiejskiej, PAX, Kółek Rolniczych. Profesor Józef Prończuk otrzymał między innymi: Krzyż
Kawalerski „Polonia Restituta", Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW”, Złotą Odznakę Honorową SITWM.
Profesor Józef Prończuk zmarł 10 lutego 2017 r. przeżywszy 105 lat. Swoim życiem dał
przykład jak godnie żyć i osiągnąć w trudnych warunkach sukces zawodowy i naukowy.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałami i jednomyślnie zaopiniowała wniosek.
Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę, iż jubileusz 100-lecia urodzin pana prof. odbył się
w Centrum Wodnym.
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. E. Koda dodał, iż
prof. J. Prończuk był również żołnierzem Armii Krajowej i wydostał się z konwoju jadącego
do Katynia. Prof. J. Prończuk wydał trzy tomy poezji.
Prof. dr hab. P. Stypiński zwrócił uwagę, iż cała rodzina prof. J. Prończuka była związana
z Uczelnią.
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. E. Koda
poinformował, że fundatorem tablicy pamiątkowej jest prof. dr hab. H. Pawłat przy niewielkim
współudziale pracowników Zakładu Przyrodniczych Podstaw Inżynierii Środowiska.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) zaakceptował wniosek Rady
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW na drugim piętrze w korytarzu
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Katedry Kształtowania Środowiska, Zakładu Przyrodniczych Podstaw Inżynierii
Środowiska.

b) Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
o uhonorowanie zasług prof. dr. hab. A. Sadowskiego pamiątkową tablicą
wmurowaną przed wejściem na I piętro budynku nr 37.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż Andrzej Witold Sadowski urodził się 14 lutego 1931 roku w Warszawie.
Dyplom inżyniera ogrodnika uzyskał w 1953 r., a magistra w 1954 r. Będąc na kursie
magisterskim pracował już jako asystent w Katedrze Sadownictwa SGGW. Po ukończeniu
studiów pracował przez dwa lata jako agronom w Zespole PGR w Starej Wsi k. Grójca. W 1956
r. został skierowany na aspiranturę do Akademii Rolniczej im. Timiriazewa w Moskwie, gdzie
w 1960 r. uzyskał stopień kandydata nauk rolniczych. Po powrocie do Polski ponownie podjął
pracę w Katedrze Sadownictwa SGGW, kolejno jako adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny
i profesor zwyczajny. Stopień docenta nauk rolniczych uzyskał w 1968 r., a tytuł profesora
w 1980 r. Na przełomie 1960 i 1961 odbył staż naukowy w Rutgers University (USA). W latach
1975-1978 pracował jako profesor w Colegio de Postgraduados w Chapingo, w Meksyku.
Profesor Sadowski podejmował szereg oryginalnych tematów badawczych, których realizacja
miała duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Jego autorytet naukowy oraz społeczne
podejście do współpracy międzynarodowej i wielkie osobiste zaangażowanie w tym zakresie,
uczyniły Profesora Ambasadorem polskiego sadownictwa. Skupiał wokół siebie grupę
młodych pracowników naukowych i doktorantów, którym - poza ukierunkowaniem pod
względem naukowym ułatwiał kontakty krajowe i zagraniczne, pozyskiwanie funduszy na
badania oraz sympozja i konferencje w wiodących jednostkach badawczych na świecie.
Wypromował 8 doktorów i niemal 80 magistrów, w tym 5 w College Postgraduates w Chapingo
(Meksyk). W swojej działalności naukowej był zwolennikiem szerokiej międzynarodowej
współpracy, w którą szczególnie angażował partnerów z Niemiec, Białorusi, Litwy, Łotwy,
Estonii, Rosji i Węgier. Powodowany wielką troską o rozwój polskiego sadownictwa delegował
studentów na kilkumiesięczne praktyki zawodowe do dobrze prosperujących gospodarstw
sadowniczych w Niemczech. Szwajcarii i Kanadzie. Był niestrudzenie zaangażowany w rozwój
Sadu Doświadczalnego w Wilanowie, który służy praktycznemu nauczaniu zawodu sadownika.
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Wyniki pracy eksperymentalnej wykreowały Profesora na wybitnego specjalistę w zakresie
nawożenia i zmian biochemicznych zachodzących na styku środowisko glebowe i roślina,
uznanego eksperta w kraju i za granicą. Efektem pracy badawczej było autorstwo lub
współautorstwo 135 oryginalnych prac twórczych i 97 komunikatów naukowych,
6 podręczników

lub

poradników

i

130

publikacji

popularnonaukowych.

Badania

i opublikowane wyniki były najczęściej pracami pionierskimi, otwierającymi nowe kierunki
i inspirującymi wielu badaczy. Przy takim podejściu do pracy twórczej uzyskiwane przez
Profesora wyniki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a Jego prace były publikowane
w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Działalność ta znalazła twórczy
odzew także u producentów owoców, dla których Profesor był niepodważalnym autorytetem.
W czasie wieloletniej pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Profesor pełnił różne
funkcje kierownicze. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Ogrodniczego, a także
wieloletnim kierownikiem Katedry Sadownictwa. Poza Uczelnią - przez 9 lat pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego

Sekcji

Sadowniczej

Międzynarodowego

Towarzystwa

Nauk

Ogrodniczych (FSHS). Wymiernym efektem tego była specjalna sesja i wykład upamiętniający
Jego działalność na VIII Międzynarodowym Sympozjum Mineralnego Odżywiania Roślin
Sadowniczych w 2017 roku, które odbyło się we Włoszech. Profesor Andrzej Sadowski został
odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Otrzymał też Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW". Wśród
szczególnych wyróżnień było uhonorowanie Profesora najwyższą godnością akademicką zaszczytnym tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Św. Stefana w Gödöllő (Węgry). Zmarł 23 czerwca 2014
roku.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałami i jednomyślnie zaopiniowała wniosek.
Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr. hab. K. Tomala poinformował, iż jest wychowankiem
prof. A. Sadowskiego. Profesor wytyczał nowe kierunki, zdobywał środki na wyjazdy
zagraniczne dla młodych naukowców. Kładł bardzo duży nacisk na upraktycznienie wyników
badań.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) zaakceptował wniosek Rady
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu o uhonorowanie
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zasług prof. dr. hab. A. Sadowskiego pamiątkową tablicą wmurowaną przed wejściem na
I piętro budynku nr 37.

c) Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
o uhonorowanie zasług dr. K. Pliszki pamiątkową tablicą wmurowaną
przed wejściem na I piętro budynku nr 37.

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż Kazimierz Pliszka urodził się 29 czerwca 1935 r. we wsi Zarzecze w powiecie
niżańskim. W roku 1958 uzyskał tytuł inżyniera ogrodnika na Wydziale Ogrodniczym SGGW,
a dwa lata później - tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa. Od grudnia 1956 r. do października
1960 r. dr Pliszka odbywał staż w Zakładzie Aklimatyzacji i Hodowli Roślin Sadowniczych
w Skierniewicach, po którym w listopadzie 1960 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze
Sadownictwa SGGW. W grudniu 1960 r. został delegowany na staż naukowy i studia
doktoranckie do USA, gdzie specjalizował się w zakresie nowych odmian krzewów
jagodowych oraz stosowania herbicydów w uprawach ogrodniczych. W 1965 r. tamtejszy
uniwersytet - Rutgers the State University w stanie New Jersey, nadał Mu stopień doktora nauk
ogrodniczych na podstawie rozprawy „The Response of Three Varietes of Strawberries
to DCPA and Diphenamid", w której zajmował się wrażliwością odmianową truskawki na
uszkodzenia herbicydowe. Po obronie powrócił do kraju i został awansowany na stanowisko
starszego asystenta, a w 1966 r. na stanowisko adiunkta. Doktor Kazimierz Pliszka był
wieloletnim pracownikiem Katedry Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, nauczycielem i promotorem prac magisterskich (wypromował ponad 50
magistrantów), człowiekiem wielkich horyzontów, autorem wielu podręczników, książek
i artykułów, niezwykle zaangażowanym we wprowadzenie borówki wysokiej do uprawy
w Polsce. Inicjator, pionier badań nad rozmnażaniem, wymaganiami agrotechnicznymi
i hodowlą nowych odmian tego gatunku. Praktyczne efekty jego oryginalnych badań
rozszerzone następnie przez innych naukowców były podstawą do zakładania pierwszych
amatorskich, a następnie komercyjnych profesjonalnych upraw tej nowej dla Polski rośliny.
Dzięki temu obecnie Polska zajmuje 4 miejsce w produkcji tych atrakcyjnych owoców. W 1975
roku dr Kazimierz Pliszka został powołany na kierownika pola naukowego. Wyniki
uzyskiwane przez dr. Pliszkę cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród producentów.
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Obecnie nasz kraj jest zaliczany do wiodących producentów w Europie z powierzchnią plantacji
szacowaną na około 7000 ha, z których owoce znajdują zbyt na zagranicznych rynkach.
W czasie pracy w SGGW dr Pliszka nawiązał wiele kontaktów naukowo-dydaktycznych
w zagranicznych ośrodkach akademickich, które zaowocowały możliwościami wyjazdów dla
młodszych pracowników katedry. Utrzymywał bliskie i partnerskie stosunki z zespołami
naukowymi w USA, Kanadzie, Chinach i wielu krajach europejskich. Jego wiedza teoretyczna
i praktyczna oraz życzliwość dla ludzi zjednywały Mu liczne rzesze słuchaczy, którzy darzyli
Go szacunkiem i poważaniem. Należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W czasie 40-letniej pracy w SGGW uczestniczył w pracach Rady Wydziału oraz Senatu
SGGW. Był opiekunem biblioteki Wydziału Ogrodniczego, prezesem Rady Oddziałowej ZNP
i członkiem Zespołu Doradczego ds. RZD w Krobowie k. Grójca. Poza Uczelnią, jako
przewodniczący Zespołu ds. Badań Borówek Uprawnych Międzynarodowego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych (ISHS) integrował badaczy borówek na całym świecie, był także
honorowym członkiem Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej w Polsce, które
obecnie nosi jego imię. Osiągnięcia dr. Pliszki jako badacza, nauczyciela akademickiego,
wychowawcy młodszej kadry, a także jako propagatora nowoczesności w sadownictwie były
doceniane i wyróżnione ponad 20 nagrodami i odznaczeniami. Najważniejsze z nich to udział
w trzech nagrodach zespołowych ministra nauki, w tym za podręcznik „ Pomologia" oraz za
osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych nad rozmnażaniem i selekcją odmian borówki
wysokiej, jej adaptacją do warunków klimatycznych Polski, a także liczne nagrody rektora.
Został wyróżniony między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką
Honorową „Za Zasługi dla SGGW". Zmarł 19 lipca 2008 r.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń prof. dr hab. A. Lenart
poinformował, iż Komisja zapoznała się z materiałami i jednomyślnie zaopiniowała wniosek.
Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. K. Tomala zwrócił uwagę, iż dr K. Pliszka był
nazywany „Borówkowym Królem”. Dzięki dr. K. Pliszce Polska stała się wiodącym
producentem borówek w Europie.
W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) zaakceptował wniosek Rady
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu o uhonorowanie
zasług dr. K. Pliszki pamiątkową tablicą wmurowaną przed wejściem na I piętro budynku
nr 37.
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ab Technologie
Sp. z o.o. w Warszawie umowy na czas oznaczony powyżej 5 lat w drodze przedłużenia
okresu obowiązywania umowy najmu powierzchni pomocniczej, znajdującej się
w Pawilonie nr 1 przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie.

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr. hab. K. Banasik poinformował, iż uchwała dotyczy
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony powyżej 5 lat w drodze przedłużenia
okresu obowiązywania umowy najmu powierzchni biurowej o łącznej powierzchni 169,5 m 2
w budynku zwanym dalej „Pawilon nr 1”, posadowionym na nieruchomości gruntowej
zabudowanej, położonej przy ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie oraz jednego miejsca
postojowego na tejże nieruchomości, zawartej dnia 3 grudnia 2013 r. z AB Technologie Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 30, do dnia 30 listopada 2023 r.
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansowych prof. dr hab. H. Żybura
poinformował, iż Senacka Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną uchwałę.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) podjął uchwałę o treści:

Uchwała nr 18 – 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z AB Technologie Sp. z o.o. w Warszawie umowy
na czas oznaczony powyżej 5 lat w drodze przedłużenie okresu obowiązywania umowy
najmu powierzchni biurowej, znajdującej się w Pawilonie nr 1 przy ul. Rakowieckiej
26/30 w Warszawie (02-528)

Na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Gospodarowania Nieruchomościami Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 83/2010 Rektora
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SGGW z dnia 31 grudnia 2010 (ze zmianami), Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyraża zgodę na zawarcie
umowy na czas oznaczony powyżej 5 lat w drodze przedłużenia okresu obowiązywania
umowy najmu powierzchni biurowej o łącznej powierzchni 169,5 m2 w budynku, zwanym
dalej „Pawilon nr 1” posadowionym na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy
ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie (02-528) (działka nr 14/6 o powierzchni 4.3898 ha
z obrębu o numerze 146505_8.0102, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy –
Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
o numerze KW WA2M/ 00137924/ 3) oraz jednego miejsca postojowego na tejże
nieruchomości, zawartej dnia 3 grudnia 2013 roku z AB Technologie Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-528) przy ul. Rakowieckiej 30, KRS 0000458614, NIP 525-255-31-90,
REGON 146650236, do 30 listopada 2023 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się JM Rektorowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy SGGW a Belarusian
State Academy of Agriculture (BSAA).
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. M. Zasada poinformował, iż
umowa ta jest inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych. Białoruska Państwowa Akademia
Rolnicza została złożona w 1840 roku i obecnie ma status wiodącej uczelni w białoruskim
systemie edukacji. Jest największą uczelnią o kierunku rolno-przemysłowym wśród krajów
Wspólnoty Niepodległych Państw i Europy. Proces kształcenia na Uczelni jest ciągle
doskonalony. Obecnie w Akademii uczy się prawie 13 tys. studentów na 9 wydziałach i 26
specjalnościach. Uczelnia zajmuje czołowe miejsce w Białorusi w rozwoju stosunków
międzynarodowych, aktywnie współpracuje z wiodącymi uczelniami w Niemczech, Chinach,
Polsce, Słowacji, Szwecji, Rosji, Ukrainie, Azerbejdżanie i Kazachstanie. Obecnie na Uczelni
studiuje ponad 440 cudzoziemców z Niemiec, Chin, Nigerii, Syrii, Azerbejdżanu, Rosji,
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Ukrainy i Turkmenistanu. Pierwsze kontakty z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą
w Gorkach, Katedra Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
podjęła w 2017 roku. Zaproszono wówczas dwóch pracowników Uczelni z Białorusi na
Warszawskie Dni Logistyki, które odbyły się w dniach 18-19 maja 2017 roku. W ramach
współpracy przygotowano opracowania naukowe do Zeszytów Naukowych SGGW
w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki. W celu rozwoju współpracy, dnia 10
października 2018 r. na Uczelni w Gorkach zorganizowano międzynarodowe seminarium na
temat: „Perspektywy współpracy uczelni wyższych Polski i Białorusi w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego”. Podczas seminarium dyskutowano na temat możliwości podjęcia
współpracy w takich obszarach jak wymiana studentów, wymiana pracowników, wspólne
badania, wspólne seminaria, konferencje i publikacje.
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. M. S. Szyndel
poinformował, iż wniosek uzyskał jednomyślną aprobatę członków Komisji.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”)
wyraził zgodę na zawarcie Memorandum of Understanding z Belarusian State
Agricultural Academy (BSAA).

Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia moratorium
dla Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna na Wydziale Technologii Drewna Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik poinformował, iż wpłynął wniosek
Dziekana Wydziału Technologii Drewna w sprawie moratorium na dalsze istnienie Katedry
Mechanicznej Obróbki Drewna, zaopiniowany przez Zespół Radców Prawnych. Z dniem
1 października 2018 r. Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna utraciła statutowe podstawy
swego istnienia w myśl § 24 ust. 5 Statutu SGGW, tj. liczba samodzielnych pracowników
Katedry wynosi obecnie jeden (jedna osoba z tytułem naukowym, brak doktorów
habilitowanych).
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr. hab. K. Banasik poinformował, iż uchwała dotyczy
wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia moratorium na okres 3 lat dla Katedry Mechanicznej
Obróbki Drewna na Wydziale Technologii Drewna.

16
Przewodniczący Komisji ds. Statutu i Struktury prof. dr hab. H. Runowski poinformował,
iż członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Spośród 20 osób
w głosowaniu wzięło udział 11 osób. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną.
Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. K. Krajewski poinformował, iż
z Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna wywodzi się Wydział Technologii Drewna. Obecnie
jeden z pracowników Katedry przygotowuje się do habilitacji. Są też zatrudnione 3 osoby –
adiunkci.
Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę, iż wyrażenie opinii dotyczącej udzielenia moratorium
odbywa się na obecnie na podstawie Statutu, który obowiązuje jeszcze do 30 września 2019 r.

W głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie (41 gł. „za”) podjął uchwałę o treści:

Uchwała Nr 19 - 2018/2019
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia moratorium dla Katedry Mechanicznej
Obróbki Drewna na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:
§1
Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pozytywnie opiniuje wniosek
o moratorium na okres 3 lat dla Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna na Wydziale
Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Ad. 6. Informacja o działalności Wydawnictwa SGGW.
Dyrektor Wydawnictwa SGGW mgr J. Kiryjow poinformował, iż w bieżącym roku
uczelniana oficyna opublikuje 132 tytuły książek i czasopism o sumarycznej objętości około
1150 ark. wyd. w łącznym nakładzie około 18 500 egz. W porównaniu z poprzednim rokiem
wydanych zostanie o 50% więcej skryptów, pozostałe rodzaje publikacji będą na poziomie
nieco większym niż w 2017 roku. Najwięcej prac zrealizowanych zostanie dla Wydziału Nauk
Ekonomicznych (51 tytułów książek i czasopism) oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska (17 tytułów), najmniej zaś dla wydziałów: Rolnictwa i Biologii oraz Inżynierii
Produkcji – tylko po dwa tytuły. Do planu skryptów i podręczników na 2018 rok wydziały
zgłosiły w sumie 28 propozycji, z których złożono w Wydawnictwie zaledwie 8. Co roku
Dziekani poszczególnych wydziałów otrzymują pisemne informacje o wyczerpanych
nakładach publikacji dydaktycznych, o które pytają studenci i które polecają prowadzący
zajęcia, jednak bardzo rzadko zdarza się, aby wydziały zgłaszały potrzebę dodruków bez zmian
lub wznowień ze zmianami. W pismach wysyłanych do Dziekanów na początku listopada br.
skierowana została prośba o rozważenie możliwości wznowienia w 2019 roku w sumie 32
tytułów podręczników oraz skryptów. Na początku października 2018 r. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło warunki pierwszego konkursu pn.: „Program wsparcia
czasopism naukowych”. Aż 17 redakcji naszych czasopism złożyło takie wnioski. Trudno
liczyć na to, aby wszystkie miały szansę powodzenia. W projekcie mowa jest o wsparciu
zaledwie 500 tytułów w skali kraju. Obecnie lista B z liczbą punktów od 1 do 15 to prawie
2500 tytułów. Potrzeby w zakresie usług poligraficznych realizowane są w dwóch drukarniach
wyłonionych w drodze przetargów nieograniczonych. Współpraca z drukarnią ze Szczecina
przebiega bez większych zakłóceń. Problemy są z drukarnią z Krakowa, która nie realizuje
w terminie zleceń. Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać zostanie wypowiedziana umowa
i trzeba będzie zorganizować nowy przetarg.
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Rektor W. Bielawski zapytał o dalsze losy Wydawnictwa w związku z nową ustawą
o szkolnictwie wyższym. Zwrócił uwagę, iż punktacja za monografie będzie zależała od tego
gdzie została wydana. Poinformował, iż kilka osób zwróciło się z prośbą o wydanie monografii
poza Uczelnią.
Dyrektor Wydawnictwa mgr J. Kiryjow poinformował, iż Wydawnictwo SGGW śledzi na
bieżąco aktualną sytuację. Z pozyskanych informacji wynika, iż Wydawnictwo powinno
znaleźć się na liście w grupie wydawnictw „lepszych”. Obecnie przed ukazaniem się
rozporządzenia z podziałem na „lepsze” i „gorsze” żadne wydawnictwa nie mogą dać
gwarancji, że znajdą się w „lepszej” grupie.
Rektor W. Bielawski poinformował, iż trwają dyskusje nad projektem rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji. Zwrócił również uwagę, iż
zarówno w naukach ekonomicznych jak i naukach społecznych niezbędne jest wydawanie
książek, monografii do uzyskania stopni naukowych.
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. M. Binek poinformował, iż z programu wsparcia dla
czasopism wynika, że ok. 500 tytułów wejdzie na listę Ministra, zgodnie z którą znajdujące się
tam publikacje będą mogły uzyskać ok. 20 pkt, niektóre wyżej. Planowane jest, aby w obszarze
nauk społecznych było 120 tytułów, rolniczych 30 tytułów oraz nauk ścisłych i przyrodniczych
również 30 tytułów. Wydawnictwa na liście Ministra min. 80 pkt, natomiast spoza listy to tylko
5 pkt. Istnieją również propozycje, aby wszystkie wydawnictwa uniwersytecie znalazły się na
liście Ministra.
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik zwrócił uwagę, iż na blogu Manuela
Kulczyckiego pojawił się przewodnik dla redaktorów czasopism z uwzględnieniem zmian
w ustawie 2.0. Poinformował, iż na Uczelni czasopisma są często prowadzone przez
redaktorów – pracowników badawczo-dydaktycznych, nie mających odpowiedniego
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przygotowania profesjonalnego. Gdyby w Wydawnictwie była osoba koordynująca,
wydawanie czasopism byłoby tańsze w skali Uczelni i o wiele bardziej efektywne.
Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki dr hab. A. Orłowski zapytał,
czy jakieś czasopisma z listy A znalazły się na opublikowanej liście?
Rektor W Bielawski poinformował, iż obecnie nie istnieje żadna oficjalna lista czasopism
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. K. Krajewski zwrócił uwagę, iż
Wydawnictwo działa na zasadzie samofinansowania. Czy w oparciu o przychody
Wydawnictwo inwestuje we wznowienia tych najbardziej poczytnych tytułów.
Dyrektor Wydawnictwa mgr J. Kiryjow wyjaśnił, iż wydawanie książek w nakładach
poniżej 1500 egzemplarzy jest deficytowe. Przychody są symboliczne i nie pokrywają kosztów
związanych z ich wydaniem. Klika lat temu Ministerstwo dofinansowywało podręczniki kwotą
1300 zł do jednego arkusza wydawniczego przy nakładzie 1500 egzemplarzy, to oznacza że
eksperci ocenili, iż wydawanie tego typu nakładów i mniejszych jest deficytowe. Nie można
mówić, że Wydawnictwo zarabia na sprzedaży, odzyskuje tylko część poniesionych kosztów
na wydanie podręczników. Jeśli za recenzję zapłacono 1000 zł, a książka została wydana w
nakładzie 1000 egz. to recenzja w jednym egz. wyniesie 1 zł. Jednak często jest tak, że poziom
wydanych egz. wynosi 100- 200 sztuk.
Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. K. Krajewski zapytał o wznowienia
podręczników, dodruku. Jeżeli w takich sytuacjach cena jest ustalana w taki sposób, że sprzedaż
jest deficytowa, to nie jest dobra kalkulacja.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. J. Gołębiewski zwrócił uwagę, iż sprawa
publikacji jest bardzo ważna dla Wydziału. Prace nad listą Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa
Wyższego wywołały ogromną burzę w wydawnictwach. W PWN cena za wydanie monografii
ok. 250 stron dochodzi do 30 tys. zł. Bardzo niepokojące są sygnały o ograniczeniu listy tylko
do 10 punktowanych wydawnictw. Zaznaczył, iż konieczna jest dalsza profesjonalizacja
Wydawnictwa, żeby wspierało zespoły redakcyjne. Odniósł się także do projektu POWER,
który ma stworzyć jednolity proces redakcyjny dla obsługi wydawnictw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. W. Olech-Piasecka zapytała, czy nie
można zaproponować za zgodą autorów podręczników, skryptów, aby były one dostępne
bezpłatnie dla studentów w formie pdf. Zapobiegnie to deficytowemu wydawaniu wznowień.
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Dyrektor Wydawnictwa mgr J. Kiryjow poinformował, iż w ubiegłym roku wydano ok. 10
tytułów wznowień nie prosząc Wydziałów o dofinansowanie. Koszt wydania wznowienia to
tylko koszt druku, bez kosztów redakcyjnych. Cena również została ustalona na dostępnym
poziomie dla studentów. Wyjaśnił również, iż sprawa zamieszczania podręczników w formie
pdf jest skomplikowana. Najpierw potrzebne są zgody autorów bądź spadkobierców, aby
wersja elektroniczna była powszechnie dostępna. Ponadto zwrócił uwagę, iż lepszym
rozwiązaniem byłoby ewentualne zamieszczanie skryptów w systemie HMS, do którego po
zalogowaniu mają dostęp tylko określone osoby.
Rektor W. Bielawski poinformował, iż w przezłości Katedra Biochemii opracowała skrypt,
który został zamieszczony w internecie. Po pewnym czasie okazało się, że ukazały się
podręczniki, które były plagiatem zamieszczonego skryptu.
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. M. Binek poinformował, iż wydawnictwa, które publikują
recenzowane monografie naukowe są podstawowym elementem kształtowania polityki
naukowej. Aktualnie zarówno wydawnictwa, jak i czasopisma, które mają ambicje wejść na
listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego muszą spełnić określone warunki. Odnośnie
czasopism sformułowano 10. Jednym z nich jest obowiązek, aby rady redakcyjne złożone były
z zagranicznych członków. Jeżeli chodzi o wydawnictwa to 80 pkt otrzymuje monografia
opublikowana w wydawnictwie, które stosuje zasady etyki publikacyjnej oraz posiada ustaloną
procedurę recenzji dla wszystkich monografii. Dodatkowo, aż 200 pkt jest uzyskiwane za
monografie opublikowane w wydawnictwie, a 300 pkt dla nauk humanistycznych, społecznych
i teologicznych, których monografie wnoszą istotny wpływ na rozwój światowej nauki, a także
wydawnictwo prowadzi politykę przyczyniającą się do upowszechnienia monografii w skali
światowej, uznane jest przez środowisko naukowe za wiodące z uwzględnieniem pozycji
zajmowanej w wykazach klasyfikujących oraz stosuje jednolite standardy kwalifikowania
monografii naukowych do publikacji nie uzależnionych od wniesienia opłaty za publikacje
monografii. Poinformował również, iż zakłada się, że ok. 5 dyscyplin może być przypisanych
do jednego czasopisma.
Ad. 7. Sprawy bieżące.
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. J. Wyleżałek serdecznie zaprosiła na
międzynarodową konferencję naukową pn. „Uniwersytet jako środek kultury intelektualnej
narodu” organizowanej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, która
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odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 9.00. Patronat honorowy nad uroczystością objął
Prezydent RP Andrzej Duda.
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu prof. dr hab.
W. Wakuliński zapytał o koszty uzyskania przychodu. Senat przyjął uchwałę, która
zobowiązuje pracowników do prowadzenia wykazu prac twórczych, a Dziekanów do
archiwizacji tego wykazu. Czy jest dostępny wzór do tego wykazu ?
Rektor W. Bielawski poinformował, iż niedawno odbyła się Konferencja Rektorów Szkół
Polskich w Krakowie i jednym z punktów obrad była sprawa związana z 50% akademickich
kosztów uzyskania przychodu. Premier J. Gowin w piśmie skierowanym do Ministra Finansów
stwierdził, iż ustawa daje podstawę do tego aby każdy pracownik akademicki miał prawo do
korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Do dnia dzisiejszego Minister Finansów nie
udzielił odpowiedzi na ww. pismo. Na przełomie listopada i grudnia ma odbyć się spotkanie
z Ministrem Finansów oraz przedstawicielami KRASP-u w tej sprawie.
Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. H. Żybura zwrócił uwagę, iż pracownicy, którzy
na początku roku złożyli oświadczenie, że w danym roku będą prowadzili działalność do której
przysługują 50% koszty uzyskania przychodów było podstawą do odliczania tych kosztów
uzyskania na Uczelni. Dziekani, aby posiadać dokumentację powinni mieć takie oświadczenie
pracowników. W przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, na pracowniku spoczywa
odpowiedzialność, aby udowodnić, czy rzeczywiście wykonał zadeklarowane dzieła.
Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. K. Krajewski zwrócił uwagę, iż
odnotowuje się wysoki odsetek „nic nie robienia” przez nauczycieli akademickich sięgający
kilkudziesięciu procent.
Rektor W. Bielawski poinformował, iż jeżeli spotkanie z Ministrem Finansów dojdzie do
skutku to jest bardzo prawdopodobne, że jako Wiceprzewodniczący KRSP weźmie w nim
udział.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” dr inż. J. Bujko wyjaśnił, że z jego informacji wynika,
iż do 7 grudnia ma odbyć się spotkanie informacyjne w powyższej sprawie. Zaznaczył również,
iż według Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego za dni urlopowe oraz inną
usprawiedliwioną nieobecność np. z powodu choroby również liczy się 50% kosztów uzyskania
przychodu.

24
Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę, iż Premier J. Gowin oświadczył, że nie będzie żadnej
nowelizacji ustawy 2.0 w obecnej kadencji. Przypomniał, że nie ma jeszcze Rozporządzenia
o ewaluacji. Dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
A. Dańda poinformował, iż trwają prace, aby za dwa lata – 2017-2018 było brane pod uwagę
jedno n, punktacja pozostałaby taka sama jak obecnie, pozostałe 2 lub 3 lata – 2 n lub 3 n
z punktacją za najlepsze czasopismo 200 pkt. Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę, iż ostatnie
dwa lata będą miały największy wpływ na ewaluację.
Rektor W. Bielawski poinformował ponadto, że w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Statutu i Struktury, na które zostali zaproszeni wszyscy Dziekani związane ze
zmianami i przystosowania Statutu SGGW do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Ad. 8. Zatwierdzenie protokołu nr 2 – 2018/2019 z posiedzenia Senatu w dniu 26
października 2018 r.
Senat zatwierdził protokół nr 2-2018/2019 z posiedzenia Senatu z dnia 26 października 2018 r.
Ad. 9. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
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