Informacja
z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 19 marca 2013 r.
1. Spotkanie Wielkanocne
Spotkanie z okazji Świat Wielkiej Nocy odbędzie się we wtorek - 26 marca o godz.16.00, w budynku nr 8
w sali nr 112. Dokonaliśmy ostatnich ustaleń dotyczących organizacji spotkania, podzieliliśmy swoje
obowiązki w zakresie przygotowania świątecznych smakołyków. Mamy nadzieję, że zaproszeni Goście,
Członkowie i Sympatycy Związku spotkają się i wspólnie podzielimy się symbolicznym jajeczkiem.
2. Spotkanie Wielkanocne NSZZ „Solidarność" Regionu Mazowsze.
W poniedziałek - 18 marca br. odbyło się spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez NSZZ
"Solidarność” Regionu Mazowsze. W spotkaniu uczestniczyła Maria Wesołowska - Przewodnicząca naszej
Komisji Zakładowej. Obecny na spotkaniu ksiądz Tadeusz Bożełko pobłogosławił świąteczne jajeczka,
którymi później podzielili się Uczestnicy spotkania składając sobie życzenia.
Pani Przewodnicząca złożyła stroik i kartę z życzeniami świątecznymi i w rozmowach z Przewodniczącym
Panem Andrzejem Kropiwnickim i przedstawicielami Regionu podziękowała za pomoc i wsparcie
szczególnie za porady i opinie prawne, z których korzystamy w naszej działalności związkowej.
3. Warsztaty dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do JM Rektora z prośbą o sfinansowanie kosztów
szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy działających w SGGW, którzy zgłosili możliwość wzięcia udziału
w Warsztatach SIP Uczelni organizowanych przez KSN i Politechnikę Poznańską. Do udziału w szkoleniu
zgłosiło się ośmioro Społecznych Inspektorów Pracy. Koszt uczestnictwa - 480,00 zł od osoby.
Niestety, Władze SGGW odmówiły sfinansowania szkolenia. W uzasadnieniu napisano, że Uczelnia nie
finansuje działalności szkoleniowej związków zawodowych. Organizator szkolenia rozważa wystąpienie w
tej sprawie do Okręgowej Inspekcji Pracy. Finansowanie szkolenia SIP należy, wg ustawy o SIP, do
obowiązków pracodawcy.
4. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW.
Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej skierowaliśmy do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo z prośbą o opinię w sprawie pominięcia roku 2008 i nie uwzględnienia
opieki weterynaryjnej w ankiecie oceny pracownika.
13 marca br. Przewodnicząca, przeprowadziła rozmowę z pracownikiem działu prawnego MNiSzW, w której
usłyszała, że opieka weterynaryjna nie powinna podlegać ocenie. Praca taka powinna być wynagradzana
oddzielnie.
Zdaniem pracownika MNiSzW opieka weterynaryjna nie powinna być zapisana w Statucie SGGW jako
czwarty obowiązek nałożony na nauczycieli akademickich - lekarzy weterynarii.
Po krótkiej dyskusji, członkowie Prezydium przyjęli propozycję Przewodniczącej, by sprawę spróbowali
wyjaśnić członkowie związku z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Do sprawy pominięcia w ankiecie roku 2008 Ministerstwo się „odniesie”. Nie jest jasne, w jaki sposób.
W trakcie rozmowy telefonicznej z prawnikiem Ministerstwa Pani Przewodniczą poruszyła sprawę jawności
wynagrodzeń osób funkcyjnych. Od Rektora otrzymaliśmy jedynie wysokości wynagrodzeń zasadniczych
Władz Uczelni. Zdaniem pracownika Ministerstwa ujawnienie dotyczy wysokości całkowitego
wynagrodzenia (uposażenie zasadnicze, podniesienie wynagrodzenia w wyniku uchwały Senatu SGGW,
wysługa lat i dodatek funkcyjny).
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
wnioskiem o podanie wysokości wynagrodzeń osób funkcyjnych w SGGW i wykazu wynagrodzeń
zasadniczych pracowników Uczelni bez ujawniania nazwisk.

5. Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi w SGGW.
Przewodnicząca odszukała dokumenty, z których wynika, że Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w
SGGW, w pierwotnych założeniach, wcale nie miała być Komisją Rektorską, tak jak wynika to z aktualnych
ustaleń z JM Rektorem.
Joanna Wyleżałek twierdzi jednak, że w prowadzonych później rozmowach z Władzami Uczelni Związek
zaakceptował koncepcję Komisji Rektorskiej. Podobno jest to zapisane w protokołach zebrań Komisji
Zakładowej. Pani Przewodnicząca poprosiła Joannę Wyleżałek o wyjaśnienie sprawy i odszukanie
stosownych dokumentów.
6. Bariery w rozwoju naukowym pracowników SGGW.
Zgodnie z ustaleniami Prezydium z dn. 12 marca br., Przewodnicząca przygotowała pismo do Pana
Prorektora prof. W. Bielawskiego z prośbą o umożliwienie spotkań przedstawicieli NSZZ "Solidarność"
SGGW z Prodziekanami ds. Nauki w celu ustalenia barier i przeszkód w rozwoju naukowym pracowników.
Członkowie Prezydium zaakceptowali treść pisma.
7. Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW Wilanów-Obory.
W czwartek - 21 marca br., w siedzibie RZD Wilanów-Obory, odbędzie się spotkanie z pracownikami członkami naszego związku. W zebraniu zorganizowanym w celu założenia Koła NSZZ "Solidarność"
Pracowników RZD Wilanów-Obry wezmą udział Maria Wesołowska - Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" SGGW i Piotr Jurka - członek Komisji Zakładowej.
Przed zebraniem z pracownikami przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" spotkają się z
Panem mgr inż. Wojciechem Suwarą - dyrektorem RZD Wilanów-Obory. W trakcie rozmowy poruszone
zostaną następujące sprawy:
* funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w RZD,
* zmiana umów o pracę i warunków wynagrodzenia pracowników RZD od 1 stycznia 2013 roku,
* wprowadzenie osób zatrudnionych w RZD do bazy pracowników SGGW uprawniające do dofinansowania
korzystania z obiektów sportowych Uczelni ( np. karnety na basen, siłownię itp.).
8. Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Członkowie Prezydium rozpatrzyli jeden wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu NSZZ
"Solidarność" SGGW. Wniosek dotyczył zapomogi statutowej z tytułu śmierci członka rodziny.
9. Ankieta informacyjna Krajowej Sekcji Nauki.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" zwróciła się do nas z prośbą o wypełnienie kwestionariusza
Komisji Zakładowej, który zawiera dane dotyczące liczby wszystkich członków z podziałem na pracujących,
bezrobotnych, emerytów i rencistów. Ankieta wymaga również informacji o zatrudnieniu członków z
podziałem na nauczycieli akademickich i nienauczycieli, na mężczyzn i kobiety w poszczególnych grupach
stanowisk. Odpowiedzi na ankietę bardzo starannie przygotowała Maria Kupczyk, za co otrzymała
podziękowanie Prezydium.
10. Została złożona jedna deklaracja członkowska. W głosowaniu członkowie Prezydium jednomyślnie
zaakceptowali akces.
11. Informacja o posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2013 roku.
Przewodnicząca zapoznała zebranych z porządkiem obrad najbliższego posiedzenia
Akademickiego SGGW, w którym przewidziano między innymi:
* Zatwierdzenie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi dla SGGW"
* Zatwierdzenie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2012
* Ocena warunków socjalno-bytowych oraz zdrowotnych pracowników i studentów
* Ocena kadry naukowo-dydaktycznej w SGGW.
Członkowie Senatu będą też podejmować Uchwały w sprawach
* likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biologii w Łowiczu,

Senatu

* zmiany Regulaminu Studiów w SGGW.
Na posiedzeniu Senatu Pani Dziekan - prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt przedstawi informacje o
aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury
Krajobrazu.
12. Ogólnopolska Droga Krzyżowa.
Przewodnicząca poinformowała, że Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej oraz
Komisja i Krajowa NSZZ "Solidarność" zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej
ulicami warszawskiego Żoliborza w piątek 22 marca br. o godz.17.00.
13. Sprawy wniesione
* Interwencja w sprawie pracownika ochrony Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej.
Analiza grafiku dyżurów pracowników Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej wskazuje na większe
obciążanie dyżurami świątecznymi jednego pracownika. Pismo w sprawie korekty grafiku dyżurów
skierowane zostanie do Pana Józefa Moczulskiego - kierownika Obiektów przy ul. Rakowieckiej
* Propozycja organizacji wycieczek dla członków NSZZ "Solidarność"
Halina Pajnowska zaproponowała zorganizowanie wycieczki, zasugerowała skorzystanie z oferty
jednodniowych wycieczek tematycznych organizowanych przez Biuro Podróży Artur.
Przewodnicząca wskazała też Biuro Podróży Horyzonty, które również organizuje jednodniowe i
weekendowe wycieczki. Ustalono, że należy przejrzeć oferty i zastanowić się nad organizacją takiej
wycieczki.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska

