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Porządek obrad: 

Część I  

 

Otwarte żałobne posiedzenie Senatu poświęcone pamięci zmarłego dnia 4 października 2018 

roku prof. dr. hab. Janusza Lewandowskiego – Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 

w latach 1990-1996. 

 

Część II  

1. Informacja Rektora. 

2. Informacja nt. rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019. Referuje Prorektor 

ds. Dydaktyki prof. dr hab. K. Tomala. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Senackich 

i Uczelnianych. Referuje Rektor. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością położoną 

w Biskupicach w gminie Brwinów. Referuje Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. 

K. Banasik. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i zgłoszenia w przetargu oferty usługi 

badawczej pt. „Usługa badawcza opracowania metod wykorzystania produktów ubocznych 

z przetwórstwa płodów rolnych” oraz jej realizacji w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, w konkursie 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa 

i konsorcja przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa, priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa. Referuje Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik. 

6. Informacja o działalności Biblioteki Głównej im. W. Grabskiego. Referuje Dyrektor 

Biblioteki Głównej dr J. Sandecki.  

7. Sprawy osobowe: 

a/ Wniosek Dziekana Wydziału Leśnego o mianowanie prof. dr. hab. Stanisława 

DROZDOWSKIEGO na stanowisko profesora na czas nieokreślony w Katedrze 

Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym. Referuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. 

M. Binek. 

b/ Wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

o zatrudnienie dr hab. Dominiki Elżbiety GUZEK na stanowisku profesora SGGW 
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na czas nieokreślony w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji na Wydziale 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zatwierdzenie protokołu nr 1 - 2018/2019 z posiedzenia Senatu w dniu  

24 września 2018 r. 

10. Wolne wnioski. 

 

 

Część I  

Otwarte żałobne posiedzenie Senatu poświęcone pamięci zmarłego dnia 4 października 2018 

roku prof. dr. hab. Janusza Lewandowskiego – Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 

w latach 1990-1996. 

Rektor W. Bielawski serdecznie powitał żonę Pana profesora Marię Lewandowską oraz syna 

Piotra Lewandowskiego. 

Rektor W. Bielawski z wielkim smutkiem poinformował, że dnia 4 października 2018 roku 

zmarł prof. dr hab. Janusz Lewandowski. Wieloletni, emerytowany nauczyciel akademicki 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-

Rolniczego w latach 1981-1987. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w latach 1990-

1996. Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW. 

Wybitny specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej. Członek Senatu 

SGGW, Przewodniczący Komisji Senackich ds. Gospodarczo-Finansowych. Przewodniczący, 

członek wielu rad i towarzystw naukowych. Autor licznych publikacji naukowych, artykułów, 

monografii i podręczników akademickich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Wyróżniony Złotą Odznaka Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Zasłużony pedagog 

i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.  

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. J. Gołębiewski poinformował, iż Profesor 

dr hab. Janusz Lewandowski, urodził się w 1934 roku w powiecie sieradzkim. W 1953 r. 

ukończył Państwowe Liceum Handlowe w Sieradzu i przez rok pracował w dziale księgowości 

PNZ (późniejsze PGR). Studia rozpoczął w roku 1954 na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 

SGGW (wówczas jeszcze nazywał się Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Rolnictwa), 

który ukończył w 1959 r. Odbył staż zawodowy w RZD w Oborach w Pracowni Ekonomiki 
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i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. Od lutego 1960 r. został zatrudniony w Katedrze 

Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (kierowanej przez Prof. R. Manteuffla) na 

Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, w której pracował do przejścia na emeryturę w 2004 r. 

Rozwój naukowy prof. dr hab. Janusza Lewandowskiego wiąże się z uzyskiwaniem kolejnych 

stopni i tytułu naukowego. W roku 1966 na macierzystym Wydziale uzyskał stopień doktora 

na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Wpływ produkcji zwierzęcej na wyniki produkcyjne 

i dochodowość rolniczej spółdzielni produkcyjnej”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał 

w 1975 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Rola produkcji pozarolniczej 

w ekonomice spółdzielczych gospodarstw rolnych. Tytuł profesora nauk ekonomicznych został 

Mu nadany w roku 1996. Stanowiska profesora SGGW uzyskał: nadzwyczajnego w 1991 r., 

zaś zwyczajnego – w 1999 roku. 

W pracy naukowej, wśród głównych zainteresowań Profesora, można wymienić kilka 

kierunków. Pierwszy to ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, zwłaszcza 

indywidualnych i spółdzielczych. Drugą grupę zagadnień, można określić jako ekonomika 

produkcji zwierzęcej i gospodarka paszowa. Na obu tych polach badawczych w kręgu 

zainteresowań Profesora dominowało poszukiwanie dróg poprawy efektywności 

gospodarowania w przedsiębiorstwach prywatnych (indywidualnych i spółdzielczych). Jako 

miejsca poprawy efektywności wskazywał zwłaszcza kształtowanie przez kierowników 

odpowiedniej skali produkcji zwierzęcej (wielkości pogłowia) oraz racjonalizację gospodarki 

paszowej. Poglądy te mają obecnie charakter powszechny. W poszukiwaniu sposobów 

poprawy efektywności gospodarowania wymieniamy głównie te właśnie elementy. 

Jako trzeci nurt zainteresowań Profesora Janusza Lewandowskiego można uznać 

pozarolniczą działalność w przedsiębiorstwach rolniczych, zwłaszcza w RSP. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż badania te prowadził w latach 70. można uznać, iż był pionierem badań nad 

dywersyfikacją działalności gospodarstw rolniczych. Profesor wskazywał na ekonomiczną 

konieczność i społeczną celowość rozwijania różnych form działalności w przedsiębiorstwach 

rolniczych, nie tylko związanych z rolnictwem. Uważał, że szczególnie przydatna jest 

działalność pozarolnicza w gospodarstwach relatywnie większych, o charakterze 

spółdzielczym. Przebieg procesów gospodarczych potwierdził słuszność tych ocen, bowiem 

lepsze efekty ekonomiczne osiągały RSP o zdywersyfikowanej działalności od spółdzielni 

czysto rolniczych. 

Czwartym obszarem zainteresowań Profesora, już w latach 90, stała się efektywność 

kredytowania rolnictwa. Kierując większym zespołem Profesor poszukiwał oddziaływania 

kredytu, zwłaszcza preferencyjnego, na rozwój gospodarstw o różnych kierunkach produkcji, 
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zmiany obszarowe, rodzaje inwestycji, a także wyniki ekonomiczne kredytobiorców. 

Wskazywał na użyteczność tej formy narzędzia, jakim są kredyty preferencyjne, 

w kształtowaniu procesów gospodarczych zgodnych z kierunkami polityki rolnej, a zwłaszcza 

ich przydatność we wspieraniu rozwoju gospodarstw rolniczych. Prof. dr hab. Janusz 

Lewandowski ma poważne osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych. Nie tylko przez 

lata zachęcał młodych adeptów nauki do podnoszenia kwalifikacji, ale także bezpośrednio pod 

Jego kierunkiem stopień doktora uzyskało 6 osób. Był recenzentem w 13 przewodach 

doktorskich, 8 habilitacyjnych i w 5 postępowaniach o tytuł profesora. Był wielokrotnie 

recenzentem dorobku kandydatów do stanowisk profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, 

członkiem i przewodniczącym komisji dotyczących przewodów habilitacyjnych i o tytuł 

profesora. Można więc stwierdzić, że aktywnie oddziaływał na politykę awansu realizowaną 

na Wydziale, a także w skali całego kraju. Bardzo znaczące są osiągnięcia Profesora Janusza 

Lewandowskiego w zakresie dydaktyki. Przez wiele lat prowadził wykłady, ćwiczenia 

i seminaria magisterskie na Wydziałach: Ekonomiczno-Rolniczym, Rolniczym i Nauk 

o Zwierzętach (b. Zootechniczny). Jako Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 

inicjował i prowadził prace nad modernizacją programów studiów i treści nauczania 

przedmiotów. Był współtwórcą kilku studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale.  

Z Jego inicjatywy rozpoczęto kształcenie podyplomowe nauczycieli ekonomiki 

i organizacji rolnictwa ze szkół średnich (w Pszczelinie i w Warszawie). Przygotował program 

nauczania z zakresu ekonomiki i organizacji rolnictwa dla studiów podyplomowych. Jest 

autorem pięciu skryptów oraz innych pomocy dydaktycznych dla studentów i słuchaczy 

studiów podyplomowych.  

Prof. Lewandowski był wielkim przyjacielem młodzieży i wychowawcą setek 

absolwentów SGGW i WSH. Pod Jego kierunkiem tytuł zawodowy magistra uzyskało ponad 

300 osób z Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego i Rolniczego, a także Wyższej Szkoły 

Handlowej w Kielcach. Był recenzentem trudnej już do określenia liczby prac magisterskich, 

egzaminatorem na wielu egzaminach inżynierskich i licencjackich. Szczególnie duże są 

osiągnięcia Profesora Janusza Lewandowskiego w zakresie działalności organizacyjnej. 

Profesor Janusz Lewandowski w latach 1981 – 1987 był Prodziekanem, a w latach 1990 – 1996 

Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, wiodącego w zakresie nauk ekonomiczno-

rolniczych w Polsce. Jako Dziekan Wydziału inicjował badania naukowe i tworzył zespoły 

badawcze uzyskujące granty z KBN i FAPA. Nawiązał współpracę naukową z ośrodkami za 

granicą: w RFN (Bonn, Kilonia), Holandii, Szkocji, USA i innymi. Organizował wymianę 

pracowników i studentów, seminaria oraz konferencje krajowe i międzynarodowe.  
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Profesor był członkiem kilku komisji senackich, w tym przewodniczącym Senackiej 

Komisji Finansowo-Gospodarczej. Przez kilka lat był wicedyrektorem Instytutu Ekonomiki 

i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. Za olbrzymi wkład organizacyjny na rzecz Wydziału 

i Uczelni był wielokrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora SGGW. 

Starał się także działać na rzecz jednostek gospodarczych. Był inicjatorem 

i współautorem pierwszego praktycznego, opracowanego i wdrożonego biznesplanu dla RZD 

Obory (Zakład Doświadczalny SGGW). Prawdopodobnie był to pierwszy wdrożony do 

praktyki w latach 90 biznesplan w branży rolniczej w kraju. Profesor był też współautorem 

projektu restrukturyzacji sektora rolnego Elektrimu. 

Poza Uczelnią Profesor był m.in. członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej 

przy Premierze RP, a także przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Specjalizacji 

Zawodowej Nauczycieli. Był członkiem Sekcji ekonomiki i organizacji rolnictwa, leśnictwa 

i przemysłu spożywczego KBN. Był również Prorektorem Wyższej Szkoły Handlowej 

im. B. Markowskiego w Kielcach. 

Za zasługi dla rozwoju Wydziału i Uczelni Profesor Janusz Lewandowski był 

wielokrotnie nagradzany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wśród nich 

można wymienić między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji 

Edukacji Narodowej, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, czy Złota Odznaka Honorowa 

„Za zasługi dla SGGW”. Prof. Janusz Lewandowski była zawsze zaangażowany w sprawy 

Wydziału oraz Katedry. Pozostanie również w pamięci jako niezwykle ciepły, życzliwy 

i zawsze uśmiechnięty człowiek. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. 

J. Gołębiewski złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłego w imieniu całej społeczności 

pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.  

 

Żona prof. J. Lewandowskiego Maria Lewandowska złożyła serdeczne podziękowania na ręce 

Rektora za możliwość uczestniczenia w żałobnym posiedzeniu Senatu oraz za wszystkie ciepłe 

słowa o zmarłym prof. J. Lewandowskim. Zacytowała fragment III pieśni Horacego …non 

omnis moriar…, które mówią, że niecały umrę. Poprosiła, aby pamięć po mężu była żywa 

długo, ponieważ to co najważniejsze zostaje po człowieku to pamięć.  

 

Senat minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego  

prof. dr. hab. Janusza Lewandowskiego 
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Rektor W. Bielawski podziękował żonie oraz synowi prof. J. Lewandowskiego za udział                                

w żałobnym posiedzeniu Senatu.  

Rektor W. Bielawski otworzył drugą część obrad Senatu SGGW. 

 

Senat minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych: 

W dniu 19 października 2018 roku zmarł prof. dr hab. Edward Bartman wieloletni emerytowany 

nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prodziekan 

Wydziału Ogrodniczego ds. Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni w latach 1976-1978. 

Dyrektor Instytutu Kształtowania Terenów Zieleni na Wydziale Ogrodniczym w latach 1979-

1982. Pełnomocnik Rektora ds. Kształtowania Terenów Zieleni SGGW w latach 1968-1978. 

Kierownik Katedry Projektowania w Architekturze Krajobrazu SGGW. Wybitny specjalista 

w dziedzinie architektury krajobrazu. Członek licznych komitetów, rad i stowarzyszeń 

naukowych. Autor licznych publikacji naukowych, monografii i rozpraw. Odznaczony m. in.: 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem 

Ministra Kultury i Sztuki, Złota Odznaką Ministra Kultury RP, Medalem Zasłużony Kulturze 

„Gloria Artis”, Nagrodą Muzeum Łazienki Królewskie. Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową 

„Za Zasługi dla SGGW” Zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń architektów 

krajobrazu, miłośnika i znawca ojczystego krajobrazu.  

 

Na wniosek Rektora Senat powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:  

dr inż. Arkadiusz Gendek, mgr inż. Ewa Krajewska, mgr inż. Marzanna Rumowska,  

inż. Antoni Krzyżanowski, Romana Wierzbicka. 

 

 

Ad. 1. Informacja Rektora. 

 

Rektor W. Bielawski zaproponował zmodyfikowanie punktu 7 a zaproponowanego porządku 

obrad w poniższym kształcie: „Wniosek Dziekana Wydziału Leśnego o mianowanie prof. 

dr. hab. Stanisława DROZDOWSKIEGO na stanowisko profesora SGGW na czas nieokreślony 

w Katedrze Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym”.  
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Rektor W. Bielawski poinformował, iż Ludowy Zespół Artystyczny SGGW „Promni” zdobył 

pierwsze miejsce w 8 Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski 

wianek”, który odbył się we Włocławku 20 października 2018 r.  

22 października 2018 roku Prezydent m. st. Warszawy przyznał nagrody za najlepsze prace 

dyplomowe, magisterskie oraz doktorskie. Najlepszą praca magisterską została wybrana praca 

studentki SGGW z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu p. Joanny 

Karlikowskiej. Wśród wyróżnionych prac doktorskich znalazła się praca również z Wydziału 

Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu dr. Juliusza Markowskiego. 

Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Gawroński.  

6 listopada 2018 roku o godz. 12.00 odbędą się uroczyste obchody 100 – lecia powstania Legii 

Akademickiej na kampusie UW z udziałem Rektorów Politechniki Warszawskiej, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. 

15 listopada 2018 r. o godz. 13.00 na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się uroczyste 

odczytanie aktu powołania Legii Akademickiej.  

8 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Kryształowej odbędzie się sympozjum „SGGW 

w Stulecie Niepodległości Polski”. Referaty wygłoszą prof. dr hab. Marek M. Drozdowski, 

prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Sławomir Podlaski oraz prof. dr hab. Leszek 

Żukowski. Po sympozjum odbędzie się Apel Poległych członków społeczności akademickiej 

SGGW oraz złożenie kwiatów.  

6 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w Auli Kryształowej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 

Niepodległości odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Uniwersytet jako środek 

kultury intelektualnej narodu”. Jest to wspólny projekt Wydziału Nauk Społecznych SGGW 

z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Rektor W. Bielawski poinformował również, iż w ostatnich dniach brał udział w konferencji 

związanej z obchodami 60 –lecia powstania Państwowego Uniwersytetu Mongolskiego w Ułan 

Bator.  Zwrócił uwagę jak wielkim prestiżem cieszy się SGGW w tym kraju. Podkreślił, że jako 

jedyny (poza Doktorem Honoris Causa) spośród bardzo wielu zaproszonych profesorów 

z całego świata został poproszony o zabranie głosu podczas koncertu galowego, jako 

przedstawiciel uczelni z Europu Zachodniej. 
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Ad. 2. Informacja nt. rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019 

 

Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. K. Tomala przedstawił podsumowanie rekrutacji na 

rok akademicki 2018/2019.  

W roku akademickim 2018/2019 oferta SGGW obejmowała 5789 miejsc. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba miejsc nieznacznie się powiększyła. W roku akademickim 2017/2018 

oferta związana z możliwością podjęcia studiów przez kandydatów na I rok studiów była 

zmniejszona. Wynikało to z liczby 13 studentów, które proponowało Ministerstwo jako 

modelową relację pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi.  

 

Systematycznie z roku na rok zauważalne jest zmniejszenie liczby osób, które rejestrują się 

w Systemie Obsługi Kandydatów. Względem roku poprzedniego liczba kont w SOK 

zmniejszyła się o 435 osób. Zarejestrowanych osób było mniej o 1022.  
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Liczba kandydatów w kolejnych latach ulega zmniejszeniu m. in. z uwagi na mniejszy przyrost 

naturalny. W 2018 roku liczba ta spadła poniżej 14 000 osób.  

 

Największa liczba kandydatów, bo ponad 9 tys. osób, pochodzi z województwa 

mazowieckiego, następne w kolejności jest województwo lubelskie, łódzkie oraz podlaskie. 

Najmniejsza liczba kandydatów pochodzi z województwa opolskiego, lubuskiego oraz 

dolnośląskiego. 
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Na przestrzeni 5 lat liczba kandydatów z bieżącego roku uzyskania matury wynosi blisko 70%. 

W roku 2018 było to 69%. Nieznaczne udziały procentowe stanowili kandydaci, którzy 

uzyskali świadectwo maturalne w latach wcześniejszych, niż jeden rok przed rekrutacją. 

 

 

Osoby przyjęte na studia stacjonarne I stopnia w 84% ukończyły liceum ogólnokształcące,                    

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia liczba osób, które ukończyły liceum 

ogólnokształcące wynosi 67%, technikum 32%. 
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Większość osób przyjmowanych na I rok studiów I i II stopnia stanowią kobiety. Bardzo mała 

różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami przyjętymi na studia zauważalna jest na studiach 

niestacjonarnych I stopnia. Ogólnie w SGGW studiuje więcej kobiet niż mężczyzn.  

 

 

Kandydaci przyjmowani na I rok studiów według kryterium miejsca zamieszkania pochodzą 

głównie z obszarów wiejskich – ok. 40%. Osoby z tego środowiska studiują głównie w trybie 
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niestacjonarnym. W przypadku studentów stacjonarnych, duży odsetek wywodzi się z dużych 

miast i stanowią ok. 30% wszystkich studentów podejmujących naukę w SGGW.  

 

W odniesieniu do studentów przyjmowanych na pierwszy rok studiów, niezależnie, czy są to 

studia stacjonarne, czy niestacjonarne odsetek osób, które już studiowały w SGGW jest 

niewielki i wynosi 10%. Na drugi stopień studiów przyjmowane są głównie osoby, które 

ukończyły w SGGW pierwszy stopień kształcenia – około 70%. 30% osób to studenci, którzy 

przyszli z innych uczelni.  
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Duże różnice widoczne są pomiędzy poszczególnymi kierunkami studiów z uwagi na to, że 

zapisy w rekrutacji w niektórych przypadkach dopuszczają tylko te osoby, które ukończyły 

w SGGW I stopień kształcenia. Są to takie kierunki jak: dietetyka, ekonomia, logistyka. 

 

 

W odniesieniu do studiów niestacjonarnych widoczne są duże zróżnicowania pomiędzy 

osobami kontynuującymi studia II stopnia oraz osobami, które wcześniej studiowały inny 

kierunek studiów. Wyjątkiem jest kierunek finanse i rachunkowość, gdzie w 100% studia są 

kontynuowane.  

 

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia w pierwszym podejściu, na 6 kierunkach studiów 

nie było pełnej obsady, liczba kandydatów była mniejsza niż oferowana liczba miejsc.                              
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W przypadku takich kierunków studiów jak: finanse i rachunkowość, dietetyka, turystyka 

i rekreacja, logistyka, weterynaria, informatyka oraz biotechnologia liczba kandydatów na 

jedno miejsce wynosiła od 5,3 do 9,6 kandydatów na jedno miejsce. 

 

W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia liczba kandydatów była wyraźnie mniejsza 

w odniesieniu do studiów stacjonarnych I stopnia. Największym uznaniem cieszyły się takie 

kierunki studiów jak: finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie oraz informatyka, gdzie 

na jedno miejsce ubiegało się od 2 do 4,5 kandydata na jedno miejsce. W przypadku kierunków: 

gastronomia i hotelarstwo, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia człowieka, 

gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, zootechnika oraz żywienie 

człowieka i ocena żywności liczba kandydatów na jedno miejsce była niższa niż jedna osoba. 
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W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia największym powodzeniem cieszyły się takie 

kierunki studiów jak: zarządzanie – 3,2 kandydata na jedno miejsce oraz finanse 

i rachunkowość – 2,5 kandydata na jedno miejsce. Najmniej popularnym kierunkiem studiów 

była socjologia, gdzie liczba kandydatów na jedno miejsce wynosiła 0,6. W przypadku studiów 

niestacjonarnych II stopnia największa liczba kandydatów na jedno miejsce była na kierunkach: 

finanse i rachunkowość – 3,6, leśnictwo – 2,7, budownictwo – 2,6 oraz zarządzenie 2.0. 

W przypadku kierunków: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, informatyka, 

informatyka i ekonometria oraz rolnictwo i zootechnika liczba kandydatów na jedno miejsce 

była niższa niż 1 osoba.  
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Wypełnienie limitu miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na ogół 

wynosiło niemal 100%. Niepokojąca sytuacja jest na kierunku architektura krajobrazu, gdzie 

wypełnienie limitu miejsc było najniższe i wyniosło tylko 81,2%. 
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W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia odsetek niewypełnionych miejsc jest 

znaczący. Wypełnienie poniżej 80% wystąpiło na takich kierunkach studiów jak: ogrodnictwo, 

rolnictwo, socjologia, żywienie człowieka i ocena żywności, gospodarka przestrzenna, 

inżynieria środowiska oraz dietetyka. Na niektórych kierunkach studiów wypełnienie stanowiło 

powyżej 100%. Największe wypełnienie odnotowano na kierunku technologia drewna oraz 

ekonomia.   

 

W przypadku przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia mniejsze wypełnienie limitu 

odnotowano na takich kierunkach studiów jak: ogrodnictwo, rolnictwo, socjologia, żywienie 

człowieka i ocena żywności, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska oraz dietetyka. 
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W przypadku studentów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia największe wypełnienie 

odnotowano na kierunku leśnictwo (ang.) – studia stacjonarne 155% oraz leśnictwo 170% na 

studiach niestacjonarnych II stopnia. Najmniejsze wypełnienie na studiach stacjonarnych II 

stopnia było na kierunku socjologia i wynosiło tylko 33,3%. Na studiach niestacjonarnych II 

stopnia najmniejsze wypełnienie odnotowano na kierunku hodowla i ochrona zwierząt 

towarzyszących i dzikich – 60%. 

 

W przypadku progów punktowych na studiach stacjonarnych I stopnia, w większości 

kierunków studiów druga i trzecia rekrutacja daje możliwości sięgnięcia po kandydatów 

z lepszym wynikiem maturalnym. Zauważalne są też takie przypadki, gdzie kolejny etap 

postępowania rekrutacyjnego nie daje poprawy. Kwestia ta powinna zostać przeanalizowana 

na poszczególnych Radach Wydziałów oraz na Senackiej Komisji ds. Dydaktyki 

i Wychowania. Być może trzeba będzie wprowadzić trochę wyższy próg punktów SGGW niż 

21 czyli 30% . 
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W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia najniższe średnie progi punktowe w stosunku do 

roku poprzedniego odnotowano na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, ochrona zdrowia 

roślin, technologia drewna, meblarstwo, dietetyka, inżynieria ekologiczna, inżynieria systemów 

biotechnicznych, biologia, bezpieczeństwo żywności oraz inżynieria środowiska.  

 

W przypadku progów punktowych na studiach niestacjonarnych I stopnia są zauważalne takie 

kierunki studiów, na które przyjmowano wszystkich chętnych z uwagi na to, że nie było liczby 

zarejestrowanych przekraczającej ofertę dydaktyczną. Były też takie kierunki studiów, gdzie 

liczba progów wzrastała z każdym kolejnym etapem.  
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Stan przyjętych na dzień 1 października 2018 r. łącznie wyniósł 92,2%. W przypadku studiów 

stacjonarnych I i II stopnia wypełnienie limitu wyniosło ponad 100%. Natomiast w przypadku 

studiów niestacjonarnych zarówno I, jak i II stopnia wypełnienie limitu nie przekroczyło 100%.  

 

 

Na przestrzeni lat 2014-2018 na studiach stacjonarnych I stopnia wypełnienie nieznacznie ulega 

zmianie i kształtuje się w okolicach 100%. W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia 

w stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek wypełnienia limitu miejsc. Zarówno 

studia stacjonarne, jak i niestacjonarne II stopnia w latach 2014-2018 odnotowały wzrost 

wypełnienia limitu przyjęć.  
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W roku 2018 zostało przyjętych o 39 osób więcej względem roku poprzedniego. Wynika to 

z tego, że na studia stacjonarne I stopnia została zwiększona liczba o 18 osób, a na studia 

stacjonarne II stopnia o 37 osób. Na studiach niestacjonarnych I stopnia liczba osób przyjętych 

jest mniejsza o 40 osób względem oferowanych miejsc w stosunku do roku poprzedniego.  

 

 

 

Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. K. Tomala  podziękował członkom Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej za wysiłek i efektywną pracę podczas bieżącej rekrutacji, dzięki której 

wszystko przebiegało prawidłowo. 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna: 

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 

Dr inż. Arkadiusz Gendek – I sekretarz 

Dr hab. inż. Dariusz Wrona – II sekretarz 

Mgr inż. Zbigniew Wagner 

Mgr inż. Sławomir Laskus 

 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” dr J. Bujko zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca 

wskaźnika dostępności nauczycieli akademickich w stosunku do studentów. 
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Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik wyjaśnił, że liczba studentów lekko się 

zmniejsza. Niepokojący jest fakt zmniejszenia liczby nauczycieli akademickich o ponad 50 

osób w ciągu roku. Wyjaśnił również, że Uczelnia zbliża się do wskaźnika SSR=13 - liczby 

nauczycieli studentów do liczby nauczycieli. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 13%. Dane 

potrzebne do wyliczenia algorytmu to liczba studentów na koniec roku, czyli na dzień 31 

grudnia. Jeżeli chodzi o nauczycieli akademickich to średnia będzie ważona z całego roku za 

rok 2018.  

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. J. Wyleżałek poinformowała, iż jeżeli chodzi 

o studentów II stopnia studiów stacjonarnych, na socjologię rekrutuje się 80% studentów 

studiów I stopnia. Niskie wskaźniki wynikają z tego, że studenci III roku I stopnia rekrutowali 

się dwa lata temu na innych zasadach niż obecnie, i w związku z tym III rok studiów I stopnia 

był bardzo mało liczebny. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, na socjologię ubiega się 

2,7 kandydata na jedno miejsce. Kolejne roczniki nie będą już miały niskich wskaźników.  

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki dr hab. A. Orłowski zwrócił 

uwagę, iż kandydaci na kierunek informatyka I stopnia byli przyjmowani z najwyższą 

punktacją – ponad 64%. 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. J. Gołębiewski, poinformował, iż dużo 

zrekrutowanych osób odchodzi do innych uczelni. W październiku ubyło 105 osób. 

Rektor W. Bielawski zauważył, iż obecnie nie jest dużym problemem stosunek liczby 

studentów do liczby nauczycieli akademickich, ponieważ wartość wskaźnika kształtuje się na 

poziomie ok. 13, czyli jest to optimum. Ponadto zmniejszyła się waga tego składnika 

w algorytmie. Zwrócił uwagę, iż powinny zostać zwiększone limity przyjęć na tych 

Wydziałach, gdzie jest duża liczba kandydatów. Kolejnym problemem jest kadra. Obecnie na 

emeryturę odchodzą najbardziej liczne roczniki. Ponadto w ubiegłym tygodniu odbyło się 

pożegnanie osób odchodzących na emeryturę, w tym 20 samodzielnych pracowników. Obecnie 

planowanych jest dużo habilitacji, jednak okres od habilitacji do otrzymania tytułu profesora 

jest długi.  
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Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Senackich 

i Uczelnianych. 

 

Rektor W. Bielawski poinformował, iż zmiany składu osobowego dotyczą Senackiej Komisji 

ds. Historii i Odznaczeń, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

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

 

Uchwała Nr 11 – 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie 

z dnia 29 października 2018 roku 

w sprawie zmiany składu osobowego Senackiej Komisji ds. Historii  

i Odznaczeń powołanej Uchwałą Nr 7 – 2016/2017 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 26 września 2016 roku 

 

Na podstawie § 60 pkt 6) w związku z § 64 ust. 2 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Odwołuje się ze składu osobowego Senackiej Komisji ds. Historii  

i Odznaczeń, powołanej Uchwałą Nr 7 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą 

Nr 45 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 26 marca 2018 roku, Sekretarza Komisji - Panią 

mgr Irenę Mioduszewską. 

2. W miejsce odwołanej Pani mgr Ireny Mioduszewskiej powołuje się na Sekretarza Komisji, 

o której mowa w ust. 1, Panią mgr inż. Joannę Kushnir.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rektor W. Bielawski poinformował, iż do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Nauczycieli Akademickich należy wybrać 1 nauczyciela akademickiego i dwóch studentów 

w głosowaniu tajnym. Do Komisji zostały zgłoszone następujące kandydatury: dr hab. inż. 

D. Komorowska, dr inż. M. Chądrzyński, D. Dobosz, M. Fabjańska, I. Kwas, M. Majda. 

Do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich zostali wybrani: 

dr hab. Dorota Komorowska, Dominika Dobosz oraz Maria Fabjańska. 

 

Uchwała Nr 12 – 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie 

z dnia 29 października 2018 roku 

w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Nauczycieli Akademickich powołanej Uchwałą Nr 12 – 2016/2017 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 26 września 2016 roku 

 

Na podstawie § 157 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Senat 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Odwołuje się  ze składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli 

Akademickich powołanej Uchwałą Nr 12 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 roku, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 

42-2016/2017 Senatu SGGW z dnia 30 stycznia 2017 roku, niżej wskazane osoby: 

a) dr hab. Iwonę Kowalską, prof. nadzw. SGGW, 

b) Katarzynę Kanię, 

c) Bartosza Sławniaka. 

§ 2 

Powołuje się do składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli 

Akademickich na miejsce osób, wskazanych w § 1 niżej wymienione osoby: 

   a) dr hab. inż. Dorotę Komorowską 

   b) Dominikę Dobosz 

   c) Marię Fabjańską 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

 

Uchwała nr 13 - 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej  

ds. Studentów 

powołanej Uchwałą Nr 15 – 2016/2017  

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

z dnia 26 września 2016 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 

 

Na podstawie § 122 ust. 2 i 3 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Odwołuje się ze składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 

powołanej  Uchwałą Nr 15 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie z dnia 26 września 2016 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 43 – 

2016/2017 Senatu SGGW z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 46 – 2017/2018 

Senatu SGGW z dnia 26 marca 2018 r., niżej wymienione osoby: 

 

a) mgr Bartosza Jasińskiego 

b) dr. Wojciecha Hyb 

c) Jagodę Jędrzejewską 

d) Kamila Paradę 

 

2. Powołuje się do składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, na 

miejsce osób, o których mowa w § 1, niżej wymienione osoby: 

 

a) mgr Annę Borkowską 

b) dr Iwonę Pomianek 

c) Karolinę Kwiatkowską 

d) Katarzynę Nalewczyńską 
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§ 3 

Wprowadza się w załączniku do niniejszej Uchwały tekst jednolity Uchwały Nr 15 – 2016/2017 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, ze zmianami 

wprowadzonymi Uchwałą Nr 43 – 2016/2017 Senatu SGGW z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz 

Uchwałą Nr 46 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 26 marca 2018 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 13 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów powołanej  

Uchwałą Nr 15 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
 

(tekst jednolity) 

 

Uchwała nr 15 – 2016/2017 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

 

Działając na podstawie § 122 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów na okres kadencji 2016 - 2020, 

tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r., w następującym składzie: 

 

1) Przewodniczący: prof. dr hab. Irena Ozimek 

2) Sekretarz: mgr Anna Borkowska   

3) Członkowie: 

a) dr hab. Irena Suwara; 

b) dr hab. Piotr Jurka, prof. nadzw. SGGW; 

c) dr hab. Tomasz Mokrzycki; 

d) dr hab. Marzena Wińska-Krysiak; 
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e) dr inż. Małgorzata Wdowska; 

f) dr inż. Witold Bekas; 

g) dr hab. inż. Bogdan Dróżdż; 

h) dr Iwona Pomianek; 

i) Katarzyna Kania; 

j) Aneta Niemyjska; 

k) Maja Urbańska; 

l) Agnieszka Misztal; 

ł) Anna Żebrowska; 

m) Karolina Kwiatkowska; 

n) Robert Cirocki; 

o) Katarzyna Nalewczyńska. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

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

 

Uchwała nr 14 - 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 29 października 2018 r. 

w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Studentów 

powołanej Uchwałą Nr 16 – 2016/2017  

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

z dnia 26 września 2016 r.  

 

Na podstawie § 122 ust. 2 i 3 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

Odwołuje się ze składu osobowego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Studentów, powołanej  uchwałą Nr 16 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r., niżej wymienione 

osoby: 

a) mgr Bartosza Jasińskiego 
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b) Adama Wieczorka 

c) Zuzannę Wrońską 

d) Dariusza Pawlaka 

 

 

§ 2 

Powołuje się do składu osobowego Uczelnianej Odwoławczej Komisji ds. Studentów, na 

miejsce osób, o których mowa w § 1, niżej wymienione osoby: 

 

a) mgr Annę Borkowską 

b) Kacpra Burczaniuka 

c) Dominikę Dobosz 

d) Adriannę Śnieć 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością 

położoną w Biskupicach w gminie Brwinów. 

 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik poinformował, iż uchwała dotyczy 

wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością położoną w Biskupicach w gminie 

Brwinów – działka nr 133/2 z obrębu Biskupice o powierzchni 34,01, poprzez zawarcie umowy 

obligacyjnej – umowy dzierżawy pod umieszczenie wielkoformatowej reklamy typu billboard 

na okres 10 lat. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr. 

WA1P/00047547/4. Uczelnia jest związana z firmą Dawtona umową kontraktacji z dnia 15 

grudnia 2009 r. na czas nieokreślony. Działka nr 133/2 należy do nieruchomości objętej 

przedmiotową umową. Firma Dawtona planuje na działce postawić dużoformatową 

konstrukcję reklamującą produkty własnej produkcji. Zgodnie z Regulaminem 

Gospodarowania Nieruchomościami SGGW w Warszawie oraz zapisami umowy wymagana 

jest zgoda Uczelni na rozporządzenie gruntem celem budowy bilbordu. Firma skierowała 

wniosek na   10 letni okres dzierżawy bilbordu. Sprawa postawienia bilbordu na działce nr 

133/2 była omawiana na Komisji ds. Gospodarowania Nieruchomościami i uzyskała 

pozytywną opinię Komisji. Po uzyskaniu akceptacji Senatu, zostanie zlecona wycena celem 

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

 

 

Uchwała nr 15 – 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 29 października 2018  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością  

położoną w Biskupicach, w gminie Brwinów 

 

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)  w zw. z art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) 

w zw. z § 60 pkt 31 i  § 95 Statutu SGGW oraz w zw. z § 12 ust 1 Regulaminu postępowania 

konkursowego stanowiącego załącznik do Regulaminu gospodarowania nieruchomościami 

SGGW, Senat Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na 

rozporządzenie nieruchomością - działka nr 133/2 z obrębu Biskupice o powierzchni 34,01 ha  

zlokalizowanej w Biskupicach w gminie Brwinów, poprzez zawarcie umowy obligacyjnej - 

umowy dzierżawy pod umieszczenie wielkoformatowej reklamy typu billboard na okres 10 lat. 

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WA1P/00047547/4. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się JM Rektorowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i zgłoszenia w przetargu oferty usługi 

badawczej pt. „Usługa badawcza opracowania metod wykorzystania produktów 

ubocznych z przetwórstwa płodów rolnych” oraz jej realizacji w ramach Programu 
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Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w konkursie 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże 

przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, priorytetu I: Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. 

 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik poinformował, iż uchwała dotyczy 

wyrażenia zgody na przygotowanie i zgłoszenie przez SGGW w przetargu ogłoszonym przez 

firmę Bioagra S.A. z siedzibą w Warszawie oferty usługi badawczej pn. „Usługa badawcza 

opracowania metod wykorzystania produktów ubocznych z przetwórstwa płodów rolnych” 

oraz jej realizacji. Szacowana wartość usługi wynosi 4 624 455 zł. Ponadto SGGW 

zobowiązana będzie odprowadzić od wskazanej kwoty podatek VAT w kwocie 1 063 624,55 

zł. Usługa będzie wykonywana w SGGW przez: Wydział Technologii Drewna, Wydział Nauk 

o Zwierzętach oraz Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu na 

zlecenie firmy Bioagra S.A. realizując projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, w konkursie 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka duże przedsiębiorstwa i konsorcja 

przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa, priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. 

Uczelnia posiada odpowiedni kapitał ludzki oraz infrastrukturę konieczna do zrealizowania 

Usługi. Planowany okres realizacji Usługi od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. 

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansowych prof. H. Żybura poinformował, że 

projekt uchwały był dyskutowany przez członków Senackiej Komisji ds. Finansowych 

i uzyskał akceptację członków Komisji. 

 

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

 

Uchwała nr 16 - 2018/2019 

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

w sprawie przygotowania i zgłoszenia przez SGGW w przetargu ogłoszonym przez firmę 

Bioagra S.A.  z siedzibą w Warszawie oferty usługi badawczej pn. „Usługa badawcza 

opracowania metod wykorzystania produktów ubocznych z przetwórstwa płodów 

rolnych” oraz jej realizacji  
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Na podstawie § 60 pkt 40 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwanej dalej SGGW, 

pozytywnie opiniuje podjęcie czynności mających na celu przygotowanie i zgłoszenie 

przez SGGW w przetargu ogłoszonym przez firmę Bioagra S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Połczyńskiej 97A (01-303 Warszawa), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pond nr KRS 0000218705 oferty usługi badawczej pt. „Usługa 

badawcza opracowania metod wykorzystania produktów ubocznych z przetwórstwa 

płodów rolnych”, zwanej dalej Usługą, oraz jej realizacji.  

  

2. Szacowana wartość Usługi wynosi 4 624 455 zł (słownie: cztery miliony sześćset 

dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych). Ponadto SGGW 

zobowiązana będzie odprowadzić od kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym podatek 

VAT  w kwocie 1 063 624,55 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące 

sześćset dwadzieścia cztery złote 55/100).  

 

3. Usługa będzie wykonywana w SGGW przez: Wydział Technologii Drewna, Wydział 

Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury 

Krajobrazu na zlecenie firmy  Bioagra S.A. realizującej projekt w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w konkursie 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże 

przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe 

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, priorytetu I: Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. 

 

4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada odpowiedni kapitał 

ludzki oraz infrastrukturę konieczną do zrealizowania Usługi. 

 

5. Planowany okres realizacji Usługi: od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r. 

 

 § 2 

Środki wskazane w § 1 na realizację Usługi zostaną przekazane w formie i na zasadach, które 

określi umowa o wykonanie Usługi. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi SGGW. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad. 6. Informacja o działalności Biblioteki Głównej im. W. Grabskiego. 

 

Infrastruktura Sieci Biblioteczno-Informacyjnej SGGW: 

- 674 miejsca dla czytelników; 

- 25 stanowisk komputerowych zapewniających dostęp do katalogowych baz danych; 

- 101 stanowisk z dostępem do Internetu; w czytelniach możliwy jest bezprzewodowy dostęp 

do tego medium; 

- siec zapewnia zdalny dostęp do zasobów elektronicznych, również z domu. 

Funkcje systemu biblioteczno – informacyjnego SGGW: 

- Akademicka książnica tradycyjna; 

- Akademickie centrum komunikacji naukowej; 

- Akademickie centrum dydaktyki bibliotecznej; 

- Akademicki ośrodek komunikacji społecznej. 

Nabytki – zakupy i prenumerata: 

- zakupiono 1 991 wol. książek; 

- z prenumeraty biblioteki sieci otrzymywały łącznie 557 tytułów czasopism, w tym 167 

tytułów czasopism zagranicznych.  

Nabytki – wymiana i dary: 

- otrzymano 960 wol. książek oraz 207 tytułów czasopism, w tym 42 zagranicznych.  
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Katalog zbiorów on – line system ALEPH 

- 217 464 rekordów ogółem w tym: 

- 133 543 rekordów książek, 

- 11 619 rekordów czasopism. 
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Biblioteka cyfrowa: 

- pełnotekstowa baza zarządzeń JM Rektora i uchwał Senatu; 

- pełnotekstowa baza prac doktorskich; 

- pełnotekstiowa baza czasopism wydawanych przez SGGW; 

- pełnotekstowa baza wybranych prac naukowych i podręczników akademickich. 
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Dydaktyka biblioteczna: 

- 5096 osób skorzystało z informacji bibliograficznych, faktograficznych oraz instruktażu 

dotyczącego korzystania z baz danych. 

- 533 osób wzięło udział w zajęciach dotyczących metodologii poszukiwań literatury naukowej.  
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Wykorzystanie zbiorów: 

- 250 707 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach; 

- 160 445 wol. udostępnionych w wypożyczalniach; 

- 197 288 wol. udostępnionych w czytelniach; 

- 502 763 zarejestrowanych wejść do baz; 

- 388 277 pobranych przez użytkowników dokumentów; 

- 45 068 wejścia do biblioteki cyfrowej; 

- 237 832 wejść na stronę internetową biblioteki.  
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Bookcrossing - nieodpłatne przekazywanie książek poprzez pozostawianie ich                          

wokreślonych miejscach, aby ktoś mógł je zabrać, przeczytać i pozostawić w innym podobnym 

miejscu – uczelni, środkach komunikacji itp. W Polsce funkcjonuje od 2012 roku.  

Komunikacja naukowa – procesy produkcji, organizacji, recenzowania, rozpowszechniania 

i archiwizacji wiedzy naukowej. 

Narzędzia zarządzania komunikacją naukową: 

- system biblioteczny Aleph/Primo; 

- Omega PSiR; 

- Perspektywy użyteczności systemu Aleph – projekt e-OMNIS Biblioteki Jagiellońskiej 

i Biblioteki Narodowej. 

Narzędzia upowszechniania i umiędzynarodowienia danych bibliograficznych: 

- Format opisu danych MARC21/RDA/Deskyptory BN; 

- Katalog NUKAT. 

Strukturalny wymiar zarządzania komunikacją naukową: 

- Ludzie; 

- Zasoby niematerialne – układ dynamicznych oddziaływań informacji, wiedzy oraz powiązań 

społecznych i organizacyjnych, które w wyniku wzajemnych interakcji tworzą skumulowaną 

wartość. 

Funkcjonalny wymiar zarządzania komunikacją naukową: 

- Bibliografia – zdefiniowany i ustrukturyzowany wykaz publikacji naukowych; 

- Dorobek naukowy; 

- Dorobek piśmienniczy; sloty publikacyjne 

- Uporządkowane nazewnictwo. 

Procedury komunikacji naukowej – uzyskanie obiektywnego obrazu kapitału intelektualnego 

Szkoły, jako instytucji opartej na wiedzy. 

O poprawnym funkcjonowaniu procesów komunikacji naukowej zadecyduje pięć czynników: 

- Wiarygodność danych; 

- Spójność danych (ustrukturyzowanie danych rozproszonych); 

- Integralność (odwzorowanie) danych; 

- Dostępność danych; 

- Identyfikowanie osób i danych (ORCID/DOI). 
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Prof. dr hab. P. Stypiński zwrócił uwagę na szkolenia dotyczące metodologii i poszukiwań 

informacji naukowych. Po rozmowach z doktorantami wynika, że bardzo pozytywnie oceniają 

te szkolenia. Zapytał o narzędzia, którymi dysponuje biblioteka, które mogą pomóc 

w  zapobieganiu zjawiskom plagiatu. 

Dyrektor Biblioteki Głównej dr J. Sandecki poinformował, iż Biblioteka nie dysponuje na 

chwilę obecną takimi narzędziami.  

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik zwrócił uwagę na zdalne korzystanie 

z zasobów biblioteki i dojścia do baz międzynarodowych. Poinformował, iż kiedyś były duże 

problemy z dostępem. Obecnie od ponad roku nie ma problemu ze zdalnym dostępem do Web 

of Science. Zapytał o ORCID, czy jeśli posiadamy numer zarejestrowany w  SKOPUS, czy 

Biblioteka sama go ściągnie, czy trzeba podawać ten numer.  

Dyrektor Biblioteki Głównej dr J. Sandecki poinformował, iż z uwagi na strukturę, każdy 

uczestnik sam musi dokonać takiej rejestracji w Bibliotece Głównej.  

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik zwrócił uwagę na działalność dydaktyczną 

i jej efekt. W bazie Web of Science jest identyfikator – researcher ID, który mocno ułatwia 

zarządzanie nauką, głównie dziekanom i kierownikom katedr, ponieważ mogą łatwo sprawdzić 

osiągnięcia pracowników. Biblioteka powinna robić takie szkolenia, aby każdy pracownik 

naukowy mógł sobie założyć taki numer.  

Rektor W. Bielawski zapytał, czy dane, które były przedstawiane dotyczą zarówno Biblioteki 

Głównej jak i bibliotek wydziałowych i czy większa aktywność jest zauważalna w Bibliotece 

Głównej, czy bibliotekach wydziałowych.  

Dyrektor Biblioteki Głównej dr J. Sandecki poinformował, iż jest to sieć i dane dotyczą obu 

rodzaju bibliotek. Natomiast większą aktywność zauważyć można w Bibliotece Głównej.  

Rektor W. Bielawski zwrócił uwagę, iż obecnie zmienia się rola i funkcja Biblioteki. Zapytał, 

jaką wizję zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki może przedstawić Dyrektor dr J. Sandecki.  

Dyrektor Biblioteki Głównej dr J. Sandecki poinformował, iż  aktywność Biblioteki będzie 

się przesuwać w stronę wykorzystania zbiorów elektronicznych, które są obecnie bardziej 

powszechne. Trwają prace dotyczące digitalizacji zasobów Biblioteki. Przyszłość Biblioteki 

zależy od przyszłości Uczelni i od tego, czy będą istniały biblioteki wydziałowe. Ponadto 

uruchomione zostały procesy, które doprowadzą do redukcji zatrudnienia na przełomie roku 

lub dwóch lat.  
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Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. M. Binek poinformował, iż staramy się również 

w większym stopniu przesunąć aktywność Biblioteki na rzecz obsługi informacji dotyczącej 

publikacji pracowników SGGW. Chodzi zarówno o ocenę parametryczną jak i ocenę 

indywidualną. Baza Aleph to baza, z której można skorzystać, dotrzeć do określonych 

publikacji. Nie można jednak skorzystać w takim sensie, aby na jej podstawie zbudować 

wizerunek naukowca i Uczelni. Omega PSiR jest to baza wiedzy, z którą Uczelnia wiąże 

przyszłość. Będzie ona umożliwiała transmisję danych z bazy Aleph do bazy Omega PSiR 

z automatycznym dopasowywaniem do profilu każdego pracownika. Biblioteka będzie czuwać 

nad poprawnością danych transmitowanych do POLON-u. Z Biblioteki będą wychodziły 

szybkie i niezbędne informacje dotyczące profilu każdego pracownika oraz jego dorobku 

naukowego.  

Rektor W. Bielawski podziękował za przedstawienie sprawozdania z działalności Biblioteki 

Głównej SGGW. 

 

Ad. 7. Sprawy osobowe. 

   

a/ Wniosek Dziekana Wydziału Leśnego o mianowanie prof. dr. hab. Stanisława 

DROZDOWSKIEGO na stanowisko profesora SGGW na czas nieokreślony 

w Katedrze Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym. 

 

1) Data urodzenia i liczba lat pracy na SGGW: ur. 11 maja 1972 r., 21 lat pracy 

w SGGW (od 1 października 1997 r.) 

2) Data uzyskania stopnia doktora: 18 lutego 2003 r. 

3) Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora: Dr hab.: 

8 kwietnia 2014 r., rozprawa habilitacyjna wyróżniona przez Radę Wydziału Leśnego 

SGGW w Warszawie. Tytuł profesora: 9 lipca 2018 r. 

4) Data mianowania na stanowisko adiunkta: Adiunkta: 1 czerwca 2003 r. Adiunkta 

z habilitacją: 1 maja 2014 r. 

5) Główny obszar badań. Główny obszar badań Kandydata ma charakter 

interdyscyplinarny i wymaga, oprócz wiedzy z zakresu hodowli lasu, także znajomości 

biologii i ekologii roślin, ekologii lasu, aspektów ekologicznych ochrony przyrody oraz 

umiejętności modelowania matematycznego bardzo  złożonych systemów jakimi są 

lasy. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: modelowania matematycznego zjawisk 
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przyrodniczych, rozwoju lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka, 

hodowli lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych 

metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym, selekcji 

populacyjnej drzew leśnych i testowania materiału sadzeniowego wyhodowanego 

w różnych technologiach oraz jego przydatności w warunkach gruntów leśnych, 

porolnych i poprzemysłowych, oraz interakcji gospodarka leśna a ochrona przyrody. 

6) Liczba wdrożeń i patentów. 2 wdrożenia, 19 aplikacji produktu 

7) Liczba monografii naukowych/ i publikacji z listy A MNiSW po uzyskaniu stopnia 

doktora habilitowanego: Kandydat po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 

opublikował 22 publikacje naukowe w czasopismach z listy A o łącznej sumie 574 

punktów wg listy MNiSW obowiązującej w roku publikacji; sumaryczny 

IF wymienionych publikacji to 23,22, ponadto 1 publikacja została przyjęta do druku – 

Sylwan 15 pkt MNiSW, IF 0,623. 

8) Łączna liczba punktów przyznawanych za monografie naukowe i/lub publikacje 

naukowe, które w ciągu ostatnich 4 lat działalności naukowej Kandydata ukazały 

się w czasopismach ogłoszonych przez właściwego ministra ds. szkolnictwa 

wyższego w odpowiednim wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz punktacją za 

monografie naukowe: Łączna liczba punktów Kandydata za publikacje naukowe 

opublikowane w latach 2015-2018 (28 publikacji: 17 z listy A,  3 z listy B oraz 8 

rozdziałów w recenzowanych monografiach): 494 punktów wg punktacji MNiSW 

obowiązującej w roku publikacji, sumaryczny IF 21,61. 

9) Minimalna liczba punktów, ustalona przez Rektora dla stanowiska ostatnio 

zajmowanego przez Kandydata, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w 

sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny 

działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW: 

Minimalna roczna liczba punktów wg zarządzenia Rektora SGGW dla stanowiska 

adiunkta z habilitacją za działalność naukową: 25 punktów 

10) Liczba odbytych w zagranicznych ośrodkach naukowych staży naukowych, 

z których każdy trwał łącznie 3 – miesiące (wymóg będzie obowiązywał od 

01.11.2018 r.): 5-miesięczny staż naukowy w ramach stypendium ufundowanego przez 

Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) w Zakładzie Systemów 

Naturalnych PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research) w Poczdamie, 

Niemcy. 



- 43 - 
 

11) Liczba projektów badawczych, którymi Kandydat kierował lub kieruje, 

realizowanych dzięki środkom uzyskanym w konkursach instytucji finansujących 

badania, takich jak np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska): 

1 projekt badawczy (MNiSW/NCN) NN309 006439: „Modelowanie rozwoju 

drzewostanów zagospodarowanych rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną”, 

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ponadto:  

Projekt badawczy: „Planowanie hodowlane w rębni stopniowej gniazdowej 

udoskonalonej”, finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.  

Projekt badawczy: „Bezzrębowy sposób zagospodarowania Leśnych Gospodarstw 

Węglowych”, finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. 

12) Liczba podręczników autorstwa Kandydata. -  

13) Liczba zakończonych promotorstw przewodów doktorskich: Promotor 1 pracy 

doktorskiej: dr inż. Sławomir Robert Okoń. „Wpływ sposobu odnowienia na wzrost 

i jakość hodowlaną upraw sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na przykładzie 

wybranych obiektów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu”, Wydział 

Leśny,  SGGW w Warszawie, praca doktorska obroniona w 2016 roku. 

Promotor w 2 otwartych przewodach doktorskich oraz opiekun naukowy 2 prac 

doktorskich studentów studiów doktoranckich SGGW i Instytutu Badawczego 

Leśnictwa w Sękocinie. 

14) Pełnione funkcje na Uczelni i poza Uczelnią:  

Deputy Coordinator 1.01.03 – Temperate forest regeneration. IUFRO (International 

Union of Forest Research Organizations), od 1.01. 2016. 

European Forest Institute – przedstawiciel Wydziału Leśnego SGGW. 

Od 2010 roku: - Wiceprzewodniczący Rady Społeczno–Naukowej Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Lasy Janowskie”. 

2010-2013; 2018-2022: Członek Rady Społeczno–Naukowej Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”. 

2016-2020: - Prodziekan ds. Nauki, Wydział Leśny SGGW w Warszawie. 

Członek Uczelnianej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy. 

Członek Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na Studia Doktoranckie. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej ds. Grantów Wewnętrznych Młodych 

Naukowców i Słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Leśnego SGGW. 

15) Wyróżnienia i odznaczenia: 
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2006 r. - Nagroda Rektora SGGW w Warszawie (zespołowa II stopnia za badania 

naukowe). 

2013 r. - Nagroda Rektora SGGW w Warszawie (indywidualna III stopnia za 

osiągnięcia naukowe). 

2015 r. - Nagroda Rektora SGGW w Warszawie (indywidualna II stopnia za osiągnięcia 

naukowe – rozprawa habilitacyjna). 

2015 r. – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  

2017 r. - Nagroda Rektora SGGW w Warszawie (indywidualna III stopnia 

za osiągnięcia naukowe). 

16) Recenzenci i 3 najważniejsze zdania z tych recenzji: 

Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja 

w Krakowie):  

„Moja ocena sylwetki naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej Pana prof. dr hab. 

Stanisława Drozdowskiego jest jednoznacznie pozytywna. Niesłabnąca aktywność 

pracownika akademickiego po uzyskaniu tytułu naukowego pozwala rekomendować 

jednoznacznie Jego kandydaturę do dalszego postępowania awansowego na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego”.  

Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski (SGGW w Warszawie): 

„Dorobek naukowy Kandydata oceniam bardzo wysoko, na ocenę składa się zarówno 

zróżnicowanie tematyki badawczej, propagacja wyników w wysokopunktowanych 

czasopismach naukowych i podczas konferencji oraz ich „przełożenie” na praktykę 

wyrażoną wdrożeniami wyników do gospodarki. Biorąc  pod uwagę poważne 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne chciałbym poprzeć wniosek 

o awansowanie Pana prof. dr hab. Stanisława Drozdowskiego na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego SGGW”.   

17) Wyniki głosowania Rady Wydziału: Rada Wydziału Leśnego  na posiedzeniu w dniu 

9 października 2018 roku w głosowaniu tajnym poparła wniosek o awansowanie prof. 

dr hab. Stanisława Drozdowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (obecnych 

30, oddano 30 głosów, w tym głosów:  tak – 30; nie – 0; wstrzymujących się - 0). 

 

Rektor W. Bielawski poinformował, iż zgodnie z ustawą 2.0 każda osoba, która otrzymała 

tytuł profesora powinna być zatrudniona na stanowisku profesora. Inne uczelnie wprowadzają 

okres 2-3 miesięcy, aby uregulować przepisy wewnętrzne dotyczące zatrudniania profesorów 
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tytularnych nadzwyczajnych. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, gdzie dana osoba 

otrzymuje tytuł profesora i od razu otrzymuje stanowisko profesora zwyczajnego. Natomiast 

profesorowie tytularni nadzwyczajni pozostają w gorszej pozycji. Dlatego też wzorem innych 

uczelni prof. S. Drozdowski zostanie na początku zatrudniony na stanowisku profesora 

uczelnianego.  

 

W głosowaniu tajnym na 52 osoby uprawnione, w głosowaniu wzięło udział 41 członków 

Senatu. Oddano 41 głosów ważnych, w tym: 41 „tak”, 0 „nie”, 0 „wstrzym. się”. 

 

Zatem Senat poparł wniosek Dziekana Wydziału Leśnego o mianowanie prof. dr. hab. 

Stanisława DROZDOWSKIEGO na stanowisko profesora SGGW na czas nieokreślony 

w Katedrze Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym. 

 

 

b/ Wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

o zatrudnienie dr hab. Dominiki Elżbiety GUZEK na stanowisku profesora 

SGGW na czas nieokreślony w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji 

na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. 

 

1) Data urodzenia i liczba lat pracy na SGGW: 08.07.1973 r., lata pracy 9. 

2) Data uzyskania stopnia doktora: 28.04.2010 r. 

3) Data uzyskania stopnia doktora habilitowanego: 06.07.2016 r. 

4) Data zatrudnienia/mianowania na stanowisko adiunkta: 15.12.2010 r. -22.08.2016 

r. od 23.08.2016 r. do chwili obecnej – stanowisko: adiunkt z habilitacją  

5) Główny obszar badań: Uwarunkowania zachowań konsumentów wobec produktów 

spożywczych oraz determinanty wyborów produktów spożywczych; ocena spożycia 

z dietą wybranych składników istotnych w żywieniu konsumentów oraz modyfikacje 

składu produktów spożywczych realizowanych w celu uzyskania produktów 

o charakterze prozdrowotnym.  

6) Liczba wdrożeń i patentów. Liczba patentów – 6. 

7) Liczba monografii naukowych i/lub publikacji naukowych (których autorem lub 

współautorem po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, jest Kandydat do 

zatrudnienia/mianowania), które ukazały się w czasopismach naukowych 
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ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A 

– zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 

posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie 

Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za 

publikacje naukowe w tych czasopismach: Liczba publikacji: 25, liczba punktów: 

680, IF=50,855 

 

L.p 

 

 

Publikacja Liczba 

publikacji 

Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW

* 

Impact 

Factor 

wg roku 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW*

* 

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

1  Animal Science Papers and Reports 1 25 0,725 25 

2  Food Control 1 40 3,486 40 

3  Food Science and Technology 2 15 2x0,833 2x15 

4  
International Journal of Environmental 

Research and Public Health 
2 30 2x2,101 2x30 

5  International Journal of Food Properties 1 25 1,427 25 

6  
International Journal of Food Science & 

Technology 
2 25 2x1,64 2x25 

7  Journal of Consumer Behaviour 1 25 1,481 25 

8  Journal of Food Composition and Analysis 1 35 2,752 35 

9  Journal of Food Process Engineering 2 20 2x1,37 2x20 

10  Journal of Food Processing and Preservation 2 20 2x0,791 2x20 

11  Journal of Food Science and Technology 1 25 1,262 25 

12  
Journal of the Science of Food and 

Agriculture 
1 35 2,463 35 

13  LWT - Food Science and Technology 1 35 2,329 35 

14  Meat Science 1 35 3,126 35 

15  Nutrients 4 35 4x3,550 4x35 

16  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 1 15 0,769 15 

17  World Journal of Gastroenterology 1 25 3,365 25 

Razem 25 - 50,855 680 

* Liczba punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypisana 

publikacji 

** Liczba punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożona 

przez odpowiednią liczbę publikacji 
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W przypadku obszaru nauk społecznych,  liczba monografii naukowych i/lub publikacji 

naukowych (których autorem lub współautorem, po uzyskaniu stopnia doktora 

habilitowanego, jest Kandydat), które ukazały się w czasopismach naukowych 

ogłoszonych w wykazie właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, w części A lub C 

– zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających 

współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazach: Journal Citation 

Reports (JCR), European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą 

punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach. 

8) Łączna liczba punktów przyznawanych za monografie naukowe i/lub publikacje 

naukowe, które w ciągu ostatnich 4 lat działalności naukowej Kandydata ukazały 

się w czasopismach ogłoszonych przez właściwego ministra ds. szkolnictwa 

wyższego w odpowiednim wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz punktacją 

za monografie naukowe: Łączna liczba punktów: 60 

 

L.p 

 

 

Publikacja Liczba 

publikacji 

Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW

* 

Impact 

Factor 

wg roku 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW*

* 

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

1  Handel Wewnętrzny 1 14 - 14 

2  
Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego 
1 6 - 6 

3  Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny 1 14 - 14 

4  

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 

Ekonomika i  Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej 

2 13  2x13 

Razem 5 - - 60 

 

9) Minimalna liczba punktów, ustalona przez Rektora dla stanowiska ostatnio 

zajmowanego przez Kandydata, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora 

w sprawie minimalnej liczby punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej 

oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego 

w SGGW: Działalność naukowa – 40 pkt, działalność organizacyjna – 4 pkt. 
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10) Liczba odbytych w zagranicznych ośrodkach naukowych staży naukowych, 

z których każdy trwał łącznie 3 – miesiące (wymóg będzie obowiązywał 

od 01.11.2018 r.): 1 staż Europejski Leonardo da Vinci w École Supérieure 

d'Agriculture d'Angers, Angers, Francja (3 miesiące); 1 staż w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli (1 miesiąc). 

11) Liczba projektów badawczych, którymi Kandydat kierował lub kieruje, 

realizowanych dzięki środkom uzyskanym w konkursach instytucji finansujących 

badania, takich jak np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska:  

6 realizowanych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych: w 1 – kierownik 

zadania, w 5 wykonawca. 

12) Liczba podręczników autorstwa Kandydata. 6 rozdziałów w monografiach 

(współautor). 

13) Liczba zakończonych promotorstw przewodów doktorskich: 1 przewód 

zakończony nadaniem stopnia w 2018 r.; promotor w 2 otwartych przewodach 

doktorskich. 

14) Pełnione funkcje na Uczelni i poza Uczelnią:  

Kierownik Samodzielnego Laboratorium Chemicznych Badań Żywności, Wydział 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (2015-2016); edytor 

działu (sub-editor) czasopisma z listy JCR (South African Journal of Animal Science – 

20 pkt., IF=0819); Członek Uczelnianej Komisji ds. Oceny Pracowników (powołana 

uchwałą SGGW nr 8 z dnia 26.09.2016) (2016-2020); Członek Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (powołana uchwałą SGGW nr 12 z dnia 

26.09.2016) (2016-2020); Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Oceny 

Nauczycieli Akademickich (2016-2020); Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki 

(2014-2016 oraz 2016-2020); Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia (2015-2016). 

15) Wyróżnienia i odznaczenia: 

4 Nagrody JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, 4 Nagrody JM Rektora SGGW 

za osiągnięcia organizacyjne, 3-krotna wyróżniająca ocena nauczyciela akademickiego, 

4 Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 Nagroda Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

16) Recenzenci i 3 najważniejsze zdania z tych recenzji: 
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Prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji  SGGW w Warszawie, dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: 

technologia żywności i żywienia, specjalność: żywienie człowieka.  

Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, Katedra Technologii Mięsa, Wydział Nauk 

o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: technologia żywności i żywienia, 

specjalność: technologia żywności pochodzenia zwierzęcego. 

Prof. dr hab. D. Rosołowska-Huszcz stwierdziła, że dr hab. Dominika Guzek jest 

pracownikiem nauki o wyjątkowo dynamicznym rozwoju i bardzo znaczącym dorobku 

naukowym. Ma także ważne dokonania w pracy organizacyjnej i dydaktycznej oraz 

dobrze rozwijającą się współpracę z zagranicą. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

osiągnięcia, a także istniejące bardzo dobre rokowania na przyszłość Prof. dr hab. 

D. Rosołowska-Huszcz wyraża opinię, że pani dr hab. Dominika Guzek w pełni 

zasługuje na awansowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz stwierdził, że w okresie 2 lat, jakie minęły od 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego, dr hab. Dominika Guzek znacząco 

powiększyła swój dorobek. Podkreśla również, że uczynione w tak krótkim czasie 

postępy wymagały od dr hab. Dominiki Guzek bardzo głębokiej wiedzy, ogromnej 

dyscypliny oraz umiejętności organizacyjnych, jak i umiejętności pracy zespołowej. 

Dr hab. Dominika Guzek posiada także umiejętność holistycznego podejścia do badań 

naukowych, dlatego, będąc pełen uznania dla dorobku naukowego i sposobu podejścia 

do badań, Pan Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz uważa, że dr hab. Dominika Guzek 

w pełni zasługuje na awansowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW. 

17) Wyniki głosowania Rady Wydziału: Rada Wydziału w tajnym głosowaniu poparła 

wniosek o zatrudnienie dr hab. Dominiki Guzek na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego naukowego SGGW. Wynik głosowania: na 63 osób uprawnionych do 

głosowania, obecnych 41 osób (pod nieobecność zainteresowanej), oddano 41 głosów 

ważnych, w tym: 40 „tak” i 1 „wstrzymujący się”. 

 

W głosowaniu tajnym na 52 osoby uprawnione, w głosowaniu wzięło udział 41 członków 

Senatu. Oddano 41 głosów ważnych, w tym: 40 „tak”, 1 „nie”, 0 „wstrzym. się”. 
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Zatem Senat poparł wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka 

i Konsumpcji o zatrudnienie dr hab. Dominiki Elżbiety GUZEK na stanowisku profesora 

SGGW na czas nieokreślony w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji na 

Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. 

 

Ad. 8. Sprawy bieżące. 

 

Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. K. Tomala poinformował, iż w dniu 25 października 

2018 r. w Katowicach, w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni społeczno-

przyrodniczych drużyna SGGW zajęła 3 miejsce. 18 października 2018 r. w Klubie Explosion 

odbyły się otrzęsiny SGGW. W wydarzeniu tym uczestniczyli nie tylko studenci, ale także 

pracownicy naukowi: Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji prof. dr 

hab. K. Gutkowska, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju Wydziału Nauk 

Ekonomicznych dr hab. L. Wicki oraz Prodziekan ds. współpracy z jednostkami krajowymi 

i zagranicznymi Wydziału Nauk Ekonomicznych dr N. Drejerska, a także Dyrektor 

Ekonomiczny mgr W. Motelski oraz Kierownik Straży Akademickiej mgr T. Witkowski.  

 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik przypomniał, iż  umowa o pracę może być 

z pracownikiem podpisana dopiero po wykonaniu przez kandydata badań lekarskich. Zwrócił 

uwagę, na kilkudniowy zapas pomiędzy wystawieniem skierowania na badania wstępne, 

a rozpoczęciem stosunku pracy. Po podpisaniu umowy pracownik jest kierowany na szkolenie 

BHP. 

 

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki dr hab. A. Orłowski 

poinformował, iż w dniach 18-19 października 2018 r. na Politechnice Poznańskiej odbył się 

Zjazd Założycielski Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Zwrócił 

uwagę, iż SGGW posiada dostęp do dużej ilości danych zarówno genetycznych jak i danych 

obrazowych. Zwrócił się z prośbą do Dziekanów, aby rozważyli możliwość intensywnej 

współpracy w tym zakresie. Obecnie współpraca opiera się na zasadach indywidualnych grup 

badawczych. Uczelnia mogłaby bardzo skorzystać jeżeli zmieniłaby do tego podejście.  

 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” dr inż. J. Bujko poruszył sprawę 50%  kosztów 

uzyskania przychodu oraz przypomniał, że obecnie trwają prace nad przyznaniem nagród dla 
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pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przypomniał o regulaminie, którego 

zapis mówi, iż Kierownik jednostki wnioskuje o taką nagrodę, a zatwierdza ją Rektor 

w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.  

 

Rektor W Bielawski poinformował, iż zaakceptował minimalną kwotę nagrody w wysokości 

400 zł dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Banasik poinformował, iż zostało skierowane 

zapytanie do Zespołu Radców Prawnych w związku z wprowadzeniem ustawy 2.0 dotyczące 

ewentualnej modyfikacji Uchwały Senatu SGGW nr 39 – 2017/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla 

przychodów uzyskiwanych przez pracowników SGGW związanych z ich działalnością 

twórców. Zgodnie z tą Uchwałą, wszyscy pracownicy, którzy prowadzą działalność twórczą 

mają prawo do stosowania tych zapisów. Ustawa 2.0 wprowadziła zapis mówiący, iż 

wykonywanie zawodu nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą 

o indywidualnym charakterze. Ponadto art. 128  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym mówi, że nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej, 

w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Rektor odpowiada, czy przepis ten jest stosowany właściwie. Zwrócił również 

uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem Zespołu Radców Prawnych na chwilę obecną nie ma 

podstaw do tego, aby modyfikować Uchwałę Senatu SGGW z dnia 26 lutego 2018 r.  

 

Radca prawny mgr A. Kuśmierz poinformowała, iż zdaniem radców prawnych na chwilę 

obecną nie ma wskazań do modyfikowania obowiązującej Uchwały Senatu SGGW z dnia 26 

lutego 2018 r. dotyczącej podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ Uchwałą 

ta jest korzystana zarówno dla pracowników jak i dla Uczelni. Daje ona pracownikom 

możliwość skorzystania z 50 % kosztów, a jednocześnie chroni interes Uczelni jako 

pracodawcy – płatnika składek z uwagi na nałożone określone uwarunkowania dające 

możliwość skorzystania z kosztów w przypadku gdy rzeczywiście powstaje twór działalności i 

można wykazać działalność twórczą pracownika. Dopóki nie zostaną wydane wiążące 

interpretacje Ministra Finansów ryzykowne jest dokonywanie modyfikacji Uchwały Senatu.  

 

Rektor W. Bielawski poinformował, iż wiele uczelni wstrzymało prawo do skorzystania z 50 

% kosztów uzyskania przychodów.  Zwrócił uwagę, iż trzeba poczekać na wiążące decyzje 
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w tym temacie. Przypomniał również, że o godz. 14.30 odbędzie się Konferencja Rektorów 

Uczelni Warszawskich, gdzie również zostanie poruszony ten temat.  

 

Ad. 9. Zatwierdzenie protokołu nr 1 - 2018/2019 z posiedzenia Senatu w dniu  

24 września 2018 r. 

 

Senat zatwierdził protokół nr 1 - 2018/2019 z posiedzenia Senatu z dnia 24 września 2018 r. 

 

 

 

Ad. 10. Wolne wnioski.  

Nie zgłoszono. 

 

 

 

 

R e k t o r 

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski 

 

 

 

Protokołowała  

mgr Monika Syga - Kubacka 

 


