Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 5 lutego 2013r.
Miłym akcentem zebrania była informacja o uroczystości wręczenia pracownikom listów gratulacyjnych za
wieloletnią pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jaka odbyła się 5 lutego 2013 .
w Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego. Podziękowania i gratulacje JM. Rektor wręczył również członkom
naszego Prezydium : dr Marii Wesołowskiej, dr Halinie Pajnowskiej i dr Tomaszowi Kondraszukowi.
Gratulujemy!
W dalszej części zebrania poruszono następujące sprawy:
1.Spotkanie pracowników Wydziału Technologii Drewna z JM. Rektorem SGGW.
Przewodnicząca przedstawiła relację ze spotkania pracowników Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony
Drewna z JM. Rektorem, które odbyło się w dniu 4 lutego br. Spotkanie zorganizowane było z inicjatywy
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na prośbę pracowników WTD, o interwencję w sprawie złego
traktowania niektórych pracowników przez Dziekana - prof. dr hab. Krzysztofa J. Krajewskiego. Grupę
pracowników Wydziału reprezentowało troje pracowników WTD. Ze strony Komisji Zakładowej NSZZ
"Solidarność" w spotkaniu uczestniczyli: dr Maria Wesołowska, dr Joanna Wyleżałek i dr Jacek Bujko. W
spotkaniu uczestniczył Pan Prorektor Wiesław Bielawski oraz kierownik sekretariatu Rektora Pani Anna
Żuchowska.
Pani Przewodnicząca zapoznała Wadze Uczelni z problemem, z którym zwróciła się do naszego
Związku grupa pracowników Wydziału Technologii Drewna. Obecni na spotkaniu pracownicy przedstawili
Rektorowi szczegóły swojej trudnej sytuacji wynikającej z niewłaściwego, wręcz dyskryminującego
traktowania ich przez Dziekana Wydziału. Podkreślali, że nasilające się działania dyskredytujące pracę
naukową, dydaktyczną i organizacyjną wskazanej grupy pracowników uniemożliwiają efektywną pracę i
rozwój naukowy. Przewodnicząca wręczyła Panu Rektorowi pismo z wnioskiem o wnikliwe rozeznanie
sytuacji na Wydziale Technologii Drewna i podjęcie stosownych kroków w celu umożliwienia pracownikom
Wydziału spokojnej i efektywnej pracy. Zachodzi bowiem obawa, że działania Pana Dziekana te są nie tylko
krzywdzące dla poszczególnych osób ale niszczące dla całego Wydziału. Pracownicy WTD przedstawili
komplet dokumentów potwierdzających zarzuty stawiane Dziekanowi.
3.Spotkanie dra Tomasza Kondraszuka z JM. Rektorem SGGW
W dniu 1 lutego br. odbyło się spotkanie Tomasza Kondraszuka z Władzami Rektorskimi.
Na wniosek Tomasza Kondraszuka za zgodą Komisji Zakładowej z dn.29 stycznia br. rozmowa miała
wyjaśnić sprawę nieadekwatnej wobec naszego wniosku odpowiedzi Rektora na pismo Związku dotyczące
wynagrodzeń pracowników naszej Uczelni.
Jednak w trakcie rozmowy Rektor poruszył sprawę powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i
Mobbingowi . Nad Regulaminem działania takiej Komisji pracuje aktualnie Pani mgr Anna Żuchowska Sekretarz Rektora. Regulamin ma być wzorowany na regulaminach funkcjonujących w innych uczelniach i
po opracowaniu zostanie przedstawiony Komisji Zakładowej. Rektor zamierza powołać rzecznika do
weryfikacji skarg pracowników.
Po krótkiej dyskusji członkowie Prezydium zdecydowali, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami projekt
Regulaminu opracowany przez NSZZ "Solidarność" przedstawiony zostanie przez Joannę Wyleżałek i
Tomasza Kondraszuka na spotkaniu z JM Rektorem. Sprawa wcześniejszego dostarczenia Rektorowi
projektu Regulaminu pozostała do autonomicznej decyzji Joanny Wyleżałek
W sprawie wynagrodzeń rozmowa Tomasza Kondraszuka z Rektorem niczego nie wniosła do
rozwiązania problemu. Zdaniem Tomka Rektor nie spełni swej obietnicy i naszych oczekiwań dotyczących
informacji o wynagrodzeniach pracowników.
Przewodnicząca zasugerowała, aby wrócić do ustaleń Komisji Zakładowej z dn. 29 listopada br. i jeszcze raz
wystosować do Rektora pismo w tej sprawie. Zwróciła też uwagę na sprawę jawności wynagrodzeń osób
funkcyjnych ( Rektora, Prorektorów, Kanclerza).

4. Spotkanie Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Uczelni Warszawskich.
Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu w dniu 30 stycznia br. przewodniczących Komisji
Zakładowych Uczelni Warszawskich. Udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina, Akademii Sztuk Pięknych.
Ze strony naszej Komisji udział w spotkaniu obok Pani Przewodniczącej wziął dr Jarosław Malczyk Przewodniczący Koła NSZZ '"Solidarność" Wydziału Leśnego.
5. Przyjęcie nowych członków do NSZZ "Solidarność"
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba z administracji. Członkowie Prezydium w głosowaniu
jednomyślnie przyjęli tę osobę w poczet członków NSZZ "Solidarność".
6. Spotkanie z prawnikiem NSZZ "Solidarność Regionu Mazowsze mec. Michałem Rynkowskim.
Pani Przewodnicząca poinformowała o zaplanowanym na dzień 7 lutego 2013 roku spotkaniu z Panem
mecenasem Michałem Rynkowskim. W spotkaniu weźmie też udział Maria Kupczyk i Jarosław Malczyk i.
Prezydium zaakceptowało podniesienie następujących spraw:
- jawności nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
- jawności indywidualnych wynagrodzeń pracowników – bez ujawniania ich tożsamości,
- procesu Pana Andrzeja Fladera,
- reprezentatywności związku zawodowego i wynikających z niej uprawnień,
- wykorzystania środków ZFŚS i finansowania z funduszu remontów obiektów socjalnych,
- dozwolone ramy zmiany zakresu obowiązków społecznego inspektora pracy.
7. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych.
Joanna Wyleżałek poinformowała, o zebraniu Komisji, które odbyło się 4 lutego 2013 roku i
poświęcone było głównie dyskusji o ankiecie oceny pracowników. Wydaje się, że ostatni projekt arkusza
ocen istotnie różni się od przedyskutowanego w ciągu wielu miesięcy i znanego nam projektu Senackiej
Komisji ds. Nauki.
8. Wolne wnioski
Małgorzata Okołowicz poinformowała o zebraniu Komisji BHP. Protokół powypadkowy
sporządzony w związku z wypadkiem pielęgniarki pracującej w NZOZ SGGW został podpisany przez Pana
Kanclerza. Dokumenty w sprawie zostały przesłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maryla Kupczyk, Maria Wesołowska

