Informacje z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 26 lutego 2013r.
W trakcie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników SGGW.
Przewodnicząca zapoznała zebranych z treścią kolejnego pisma, które skierowane zostało do
Rektora w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników Uczelni. Podkreśliła, że z wnioskiem o
ujawnienie wynagrodzeń osób, których wynagrodzenia z mocy ustawy są jawne oraz wykazu
zasadniczych wynagrodzeń indywidualnych w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, po
raz pierwszy zwróciliśmy się do JM Rektora w marcu 2012 roku. Mija rok w trakcie, którego
intensywnie korespondowaliśmy i rozmawialiśmy z Panem Rektorem w tej sprawie.
Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że po raz ostatni prosimy Rektora o spełnienie naszego
wniosku W przypadku braku odpowiedzi zwrócimy się – za poradą prawnika - o te dane do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW.
Pani Przewodnicząca przedstawiła treść pisma, jakie skierowała do Senatu SGGW w
sprawie projektu Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego i Ankiety oceny. W piśmie
podkreśliła, że proponowane dokumenty nie zostały uzgodnione z jedyną reprezentatywną
organizacją związkową działającą w naszej Uczelni jaką jest „Solidarność”. Dokumenty nie są
zgodne ze Statutem SGGW. Ankieta oceny pracownika narusza § 137 Statutu. Nie uwzględnia
obowiązku sprawowania opieki weterynaryjnej przez lekarzy weterynarii oraz nie zapewnia
ciągłości oceny. Poprzednia ocena kończyła się na roku 2007. Pominięcie roku 2008 może być
dla wielu pracowników Uczelni niesprawiedliwe.
Niestety na posiedzeniu Senatu w dniu 25 lutego 2013 roku pomimo sprzeciwu „S” członkowie
Senatu w głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się podjęli Uchwałę w
sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczyciela akademickiego w SGGW w Warszawie w
wersji proponowanej przez Pana Rektora.
Komisja Zakładowa nadal uważa, że zatwierdzony Regulamin i Ankieta oceny
pracownika mogą spowodować zaniżoną ocenę dla wielu nauczycieli akademickich. Piotr Jurka
po raz kolejny zasygnalizował, że nieuwzględnienie w ankiecie opieki weterynaryjnej, która
bardzo często pochłania około 40 % czasu pracy lekarzy weterynarii i nie jest w żaden inny
sposób wynagradzana jest niesprawiedliwe.
Przewodnicząca przypomniała, że ocena nauczyciela akademickiego podlega zaskarżeniu do
Sądu Pracy. Zaproponowała też, aby z pytaniami w sprawie zgodności Regulaminu oceny
nauczyciela akademickiego w SGGW z Ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statutem
SGGW zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Członkowie Komisji Zakładowej zaakceptowali propozycję.
Pani Przewodnicząca zaproponowała również, aby w ocenie działalności organizacyjnej
pracowników uwzględnić punkty za pracę wynikającą z funkcji Społecznego Inspektora Pracy,
członkostwa w Komisji i Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW oraz przewodniczenia Kołom
związkowym na Wydziałach.

3. Przyjęcie nowych członków do NSZZ "Solidarność" SGGW.
Deklaracje członkowskie do NSZZ "Solidarność" złożyło 11 osób. Członkowie Komisji
Zakładowej w głosowaniu nad poszczególnymi kandydaturami jednomyślnie przyjęli wszystkich
kandydatów w poczt członków NSZZ "Solidarność".
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w roku
2012.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Skarbnik Halina Pajnowska. Z analizy zestawienia
wynika, że w roku 2012 wydatki przekroczyły przychody. Bilans roku 2012 kończy się stratą w
wysokości 3223,80 zł.
5. Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi w SGGW w Warszawie.
Joanna Wyleżałek przedstawiła relację ze spotkania z JM Rektorem w dniu 26 lutego br.
W spotkaniu obok Pani Sekretarz uczestniczył Tomasz Kondraszuk Vice-Przewodniczący „S”.
Pan Rektor wręczył naszym przedstawicielom opracowany przez władze Uczelni Regulamin
działania Komisji. Zgodnie z koncepcją Pana Rektora w celu przeciwdziałania mobbingowi
powołane mają być dwa organy: Rzecznik ds. mobbingu, oraz Rektorska Komisja ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi. Pan Rektor wskazał również, swojego kandydata na rzecznika ds.
mobbingu
Obecni na zebraniu Członkowie Komisji Zakładowej przyjęli do wiadomości
sprawozdanie ze spotkania z JM Rektorem.
Ustalono, że po zapoznaniu się z treścią Regulaminu proponowanego przez Rektora, do
sprawy wrócimy na następnym zebraniu.
6. Informacja o "Warsztatach" dla Społecznych Inspektorów Pracy
Z inicjatywy Komisji ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
"Solidarność" w dniach 18 - 21 kwietnia br. zorganizowane zostaną "Warsztaty dla działających
na terenie Uczelni Społecznych Inspektorów Pracy i członków KZ NSZZ "Solidarność"
zajmujących się problematyką SIP i BHP. Miejscem szkolenia będzie Dom Pracy Twórczej
Politechniki Poznańskiej w Kołobrzegu.
Ze strony Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" sprawą zajmuje się Krystyna Sroka.
7. Spotkanie Wielkanocne '2013.
Ustalono, że tegoroczne Spotkanie Wielkanocne członków NSZZ "Solidarność" odbędzie się
we wtorek 26 marca br. w jakiejś dużej sali, która pomieściłaby wszystkich chętnych.
8. Przewodnicząca przypomniała o przyjętej przez Prezydium propozycji cyklicznych spotkań
towarzyskich członków NSZZ "Solidarność".
Pierwsze spotkanie po hasłem "Wypad na mule" zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej
stronie internetowej planowane jest w czwartek - 7 marca br. godz..17.00 w restauracji "U Szwejka"
9. Wolne wnioski
* Marian Różalski podniósł sprawę legitymacji członkowskich NSZZ "Solidarność".
Zakupimy druki takich legitymacji i na życzenie, członkowie związku mogą je otrzymać.
*Teresa Zielony ze smutkiem poinformowała o śmierci Pana mgra inż. Sławomira
Odziemkowskiego Członka naszego związku . W pogrzebie weźmie udział Maria Wesołowska.
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