Informacje z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 22 stycznia 2013r.
W trakcie zebrania poruszono następujące sprawy:
1.Spotkania okolicznościowe członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Przewodnicząca zaproponowała, by okolicznościowe spotkania (np. spotkanie wigilijne,
spotkanie wielkanocne ) organizowane były gdzieś w dużej Sali, tak, by były dostępne dla
wszystkich członków naszego Związku. W ostatnich latach spotkania takie odbywały się w
siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i przeważnie uczestniczyli w nich
członkowie KZ i zaproszeni goście. Propozycja Przewodniczącej uzyskała akceptację zebranych
członków Prezydium.
Przewodnicząca przedstawiła również propozycję zgłaszaną przez niektórych członków,
którzy chcieliby przeznaczyć swoją tzw. "gwiazdkę" na jakiś szczytny cel. Sugestia dotyczy
utworzenia funduszu charytatywnego, na który członkowie mogliby przeznaczać "gwiazdkową”
kwotę. Uchwałę w sprawie utworzenia takiego funduszu podejmie Komisja Zakładowa NSZZ
"Solidarność" na najbliższym posiedzeniu.
2. Spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy.
Przewodnicząca poinformowała zebranych o odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Państwowej
Inspekcji Pracy na skargę złożoną w sprawie zmiany wprowadzonej przez pracodawcę do treści
Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczącej dofinansowania
obiektów socjalnych. W piśmie Inspektor informuje, że w SGGW została przeprowadzona
kontrola zakresie objętym przedmiotem skargi. Ustalił, że momencie wprowadzania zmian do
Regulaminu ZFŚS organizacją reprezentatywną w rozumieniu Kodeksu Pracy był jedynie
NSZZ "Solidarność" SGGW. W piątek, 25 stycznia br. odbędzie się spotkanie z Inspektorem
PIP. W spotkaniu obok Przewodniczącej będzie uczestniczyła Maryla Kupczyk i Jacek Bujko.
3. Spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW z JM. Rektorem.
Relację ze spotkania, które odbyło się 21 stycznia br. przedstawiła Joanna Wyleżałek.
Panu Rektorowi w trakcie spotkania towarzyszyła mgr Anna Żuchowska - Sekretarz Rektora.
Nasz Związek, obok Joanny Wyleżałek reprezentował Tomasz Kondraszuk. Spotkanie dotyczyło
powołania w SGGW Komisji do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi. Pan
Rektor zaakceptował powołanie takiej Komisji. Komisja miałaby być Komisją Rektorską w
skład, której wchodziliby przedstawiciele wszystkich Wydziałów. Pan Rektor dostrzega też
potrzebę i akceptuje konieczność przeprowadzenia szkolenia w zakresie mobbingu. Szkoleniem
objęci być powinni przede wszystkim członkowie wyżej wskazanej Komisji. Pan Rektor zwrócił
się do przedstawicieli związku o opracowanie regulaminu działania Komisji do Spraw
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi.
Regulamin opracuje Joanna Wyleżałek przy współudziale Tomasza Kondraszuka.
W trakcie dyskusji Członkowie Prezydium zwracali uwagę na różne problemy związane z
powołaniem i funkcjonowaniem takiej Komisji. Zdaniem Przewodniczącej powołanie Komisji
jako Komisji Rektorskiej, w skład której będą wchodzili wskazani przez Dziekanów
przedstawiciele Wydziałów nie
jest najlepszym rozwiązaniem, a pominięcie pracowników
niebędących nauczycielami jest właściwie nieporozumieniem. W tej grupie pracowników jest
bardzo dużo działań dyskryminujących.
Jacek Bujko podkreślił, że każda grupa pracownicza powinna mieć przedstawiciela wybranego
przez tę grupę.
Piotr Jurka zasugerował, że na Wydziałach powinni być wyłonieni przedstawiciele do spraw
przeciwdziałania mobbingowi, w sposób podobny do wyborów Społecznych Inspektorów Pracy.
Przewodnicząca zaznaczyła, że w opracowywanym regulaminie działania Komisji należy

zagwarantować udział związków zawodowych. Stwierdziła również, że przy opracowywaniu
regulaminu można skorzystać z kodeksowych zapisów dotyczących pracy Komisji Pojednawczej
(Kodeks Pracy, dział dwunasty).
Na spotkaniu z JM. Rektorem Tomasz Kondraszuk przedstawił pismo z prośbą o udostępnienie
informacji o kosztach poniesionych przez Uczelnię na wzrost minimalnych wynagrodzeń
pracowników. Prośba
zostanie rozpatrzona pozytywnie i Komisja Zakładowa NSZZ
"Solidarność" otrzyma taką informację.
4. Przewodnicząca przedstawiła relacje z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki, na którym
Maria Wesołowska otrzymała dyplom uznania z okazji 200 setnego wydania Wiadomości KSN.
Dyplom jest wyrazem uznania dla Pani Przewodniczącej za pracę na rzecz wydawania Biuletynu
Wiadomości KSN.
5. Przyjęcie nowych członków do NSZZ "Solidarność" SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły dwie osoby.:
Jednomyślnie zdecydowano o przyjęciu kandydatów w poczet członków NSZZ "Solidarność"
SGGW.
6.Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Członkowie Prezydium rozpatrzyli pozytywnie dwa wnioski o świadczenia z funduszu NSZZ
"Solidarność" SGGW.
Jeden wniosek dotyczył zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, drugi z tytułu
zgonu członka rodziny.
7. Informacja o posiedzeniu Senatu SGGW w dniu 28 lutego 2013r.
Pani Przewodnicząca zapoznała zebranych z porządkiem obrad Senatu.
Na posiedzeniu Senatu przedstawiona zostanie:
* Informacja o pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
* Ocena kształcenia jakości,
* Informacja o działalności Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
* Informacja o działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
* Informacja o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej.
Ponadto członkowie Senatu podejmą uchwałę w sprawie korekty planu rzeczowofinansowego na rok 2012 ,wyrażą również zgodę na zawarcie umów o współpracy pomiędzy
SGGW a Uczelniami z Malezji, Ukrainy, Białorusi, Australii, Turcji i Niemiec.
8.Ocena nauczycieli akademickich
Jacek Bujko z troską zauważył, że w najbliższym czasie powinna odbyć się ocena
nauczycieli akademickich za okres 2008 -2011, a ankieta oceny nie jest jeszcze opracowana i
zatwierdzona. W programie obrad najbliższego posiedzenia Senatu nie ma punktu dotyczącego
oceny nauczycieli akademickich.
9. Przewodnicząca poinformowała o odpowiedzi JMRektora na prośbę o podawaniu do
wiadomości pracowników listy osób nagrodzonych corocznymi nagrodami tzw. Rektorskimi.
Odpowiedź jest odmowna. W najbliższym czasie ustosunkujemy się do tej odmowy.
10. Przewodnicząca poinformowała o odpowiedzi JMRektora na list skierowany do członków
Senatu SGGW w sprawie dofinansowania obiektów SGGW. Rozważymy, w jaki sposób na to
zareagować.
11. Dla przygotowania pierwszego spotkania Przewodniczących Komisji Zakładowych
Solidarności uczelni warszawskich Jarek Malczyk otrzyma od Jacka Bujko ostatni projekt

arkusza ocen nauczycieli akademickich.
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