Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 9 kwietnia 2013 r.
1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie.
Przewodnicząca zapoznała zebranych z treścią pisma, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Pismo jest odpowiedzią na nasze pytania dotyczące okresowej oceny pracowników
naukowo-dydaktycznych w SGGW, a mianowicie pominięcia roku 2008 w ocenie i nie uwzględnienie w
ankiecie oceny opieki weterynaryjnej świadczonej przez lekarzy weterynarii. Z odpowiedzi wynika, że rok
2008 nie może być pominięty w ocenie. Ocena musi mieć charakter ciągły obejmujący całokształt osiągnieć
pracowników. Ministerstwo powołując się na art.132 ust.4 Ustawy wymienia enumeratywnie okresy, których
nie wlicza się do okresu pracy podlegającego ocenie. Są to urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop
dla poratowania zdrowia oraz okresy służby wojskowej lub służby zastępczej.
W kwestii opieki weterynaryjnej Ministerstwo stwierdza, że wskazanej ocenie nie powinno podlegać
uczestniczenie w realizacji działalności weterynaryjnej. Działalność ta jest prowadzona na podstawie art.112
Ustawy, a uczestniczenie w niej powinno być realizowane na podstawie odrębnej umowy.
Członkowie Prezydium uznali, że ze stanowiskiem Ministerstwa należy zapoznać nauczycieli akademickich.
W związku z tym do Przewodniczących Kół NSZZ "Solidarność" SGGW w poszczególnych jednostkach
zostanie skierowane pismo z prośbą o poinformowanie wszystkich nauczycieli akademickich, którzy z
powodu pominięcia roku 2008 w ocenie tracą punkty, aby dołączyli do ankiety dokumentację potwierdzającą
przysługujące im punkty. W przypadku nie uwzględnienia ich przez Wydziałową Komisję ds. Oceny należy
skierować odwołanie do Uczelnianej Komisji ds. Oceny. Negatywne rozstrzygniecie przez Komisję
Uczelnianą otwiera możliwość wystąpienia do Sądu Pracy. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW
udziela konkretnej pomocy w przygotowaniu pozwu i prowadzeniu rozprawy.
Na wniosek Sekretarza KZ „S” Joanny Wyleżałek w piśmie skierowanym do Przewodniczących Kół zawarte
jest przypomnienie, że zgodnie z §145 pkt.2 Statutu SGGW w pracach Komisji ds. Oceny na życzenie
pracownika uczestniczy przedstawiciel związku zawodowego.
W związku z tym, że obowiązujący aktualnie Regulamin oceny pracowników i ankieta budzą wiele
wątpliwości i zastrzeżeń, Tomasz Kondraszuk zaproponował, aby opracować wszystkie krytyczne uwagi i
wnioski oraz skierować je do Władz Uczelni, tak aby ankieta oceny prowadzonej za dwa lata była
poprawiona.
Ustalono, że uwagi i wnioski do obecnie prowadzonej oceny przygotuje Jacek Bujko i Tomasz Kondraszuk
2. Spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim - Prorektorem ds. Rozwoju SGGW.
Na spotkaniu Wielkanocnym Pan Rektor wyraził gotowość spotkania zaznaczając, że chciałby wcześniej
znać tematy rozmowy, by mogła być ona konkretna. Przewodnicząca, po porozumieniu z członkami
Prezydium wystosowała pismo skierowane do Prorektora proponując następujące tematy
* Wysokość wynagrodzeń osób funkcyjnych w SGGW, których wynagrodzenia z mocy Ustawy są jawne.
O ujawnienie tych wynagrodzeń prosiliśmy Władze Uczelni. Otrzymaliśmy jedynie informacje o wysokości
wynagrodzeń zasadniczych, a ujawnione - w rozumieniu Ustawy i zdaniem urzędniczki z działu prawnego
MNiSzW - powinny być wszystkie składniki wynagrodzenia.
*Wynagrodzenia indywidualne pracowników bez możliwości identyfikacji poszczególnych osób.
*Podwyżki wynagrodzeń pracowników SGGW w roku 2013.
Wstępne ustalenie zasad podziału kwoty przeznaczonej na podwyżki, wielkość podwyżki kwotowej,
uznaniowej, podwyżki w jednostkach będących na własnym rozrachunku, lista osób objętych podwyżką itp..
* Zmiany w Regulaminie ZFŚS - zwiększenie zakresu i wysokości świadczeń socjalnych proponowanych
przez NSZZ "Solidarność", ustalenie preliminarza wydatkowania środków ZFŚS na rok 2013.
*Sprawy Wydziału Technologii Drewna.
*Sprawa konfliktu na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Spotkanie przedstawicieli NSZZ "Solidarność" SGGW z prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim odbędzie się
16 kwietnia br.
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3. Deklarację członkowską złożyła jedna osoba z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. W
głosowaniu obecni na zebraniu członkowie zaakceptowali wniosek o przyjęcie do Związku.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych o odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od Pani dr hab. Aliny
Daniłowskiej - Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych na skierowane do Niej pismo w sprawie
sprawozdania z wykorzystania ZFŚS w roku 2012 przedstawionego na posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca
br. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że Pani Przewodnicząca Komisji nie ma żadnych formalnych uprawnień
do uzyskiwania od Kwestury informacji o stanie konta ZFŚS. Proponuje, aby o taką informację Komisja
Zakładowa NSZZ "Solidarność" zwracała się bezpośrednio do Kwestury. Z pewnością wystąpimy o taką
informację. Nasze zdziwienie budzi jednak fakt, że Pani Przewodnicząca i członkowie Komisji ds.
Socjalnych nie mają informacji o stanie konta ZFŚS.
Ponadto, w takiej sytuacji, wydaje się, że sprawozdanie o ZFŚS powinna uzupełniać Kwestura.
W swojej odpowiedzi Pani Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych wyjaśnia również, że umieszczenie w
sprawozdaniu informacji o liczbie osób towarzyszących uczestnikom wypoczynku w Kirach miało charakter
dodatkowy i jako informacja zbędna nie będzie umieszczana w przyszłości w sprawozdaniach.
5. Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi w SGGW.
Sekretarz KZ „S” Joanna Wyleżałek poinformowała o ostatnim spotkaniu z JM Rektorem, na którym
dyskutowany był Regulamin działania Komisji. Niestety nie udało się wprowadzić do składu Komisji
przedstawiciela pracowników obsługi i robotników, a w tej grupie bardzo często dochodzi do działań
dyskryminujących pracowników. Nadal podtrzymujemy wniosek o uzupełnienie składu Komisji o
przedstawiciela pracowników tej grupy. Joanna Wyleżałek stwierdziła, że zapis o prowadzeniu akcji
informacyjnej nie gwarantuje systematycznego szkolenia kadry kierowniczej w zakresie mobbingu. Postuluje
włączenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi do okresowych szkoleń prowadzonych przez
Inspektorat BiHP. Zwróciła również uwagę na korzystną zmianę w § 8 pkt.12 dotyczącą uznania przez
Komisję zgłoszenia za zasadne. Zatem, każda sprawa zgłoszona do rzecznika ds. mobbingu będzie
rozpatrzona. Jeśli rzecznik nie rozwiąże problemu, sprawę skieruje do rozpatrzenia przez Komisję.
6. Sprawa nieprawidłowości w ochronie budynków na Rakowieckiej.
Przewodnicząca przypomniała kilka rozmów oraz pismo, jakie skierowane zostało do Pana Józefa
Moczulskiego - kierownika Obiektów przy ul. Rakowieckiej w sprawie korekty grafiku dyżurów
świątecznych. W piśmie prosiliśmy również o właściwe traktowanie pracowników ochrony. Pan kierownik
nie odpowiedział na nasze pismo, nie uległ zmianie również grafik dyżurów świątecznych. W związku z tym,
oraz że już wielokrotnie były zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu ochrony Obiektów przy ul.
Rakowieckiej ustalono, że konieczna jest w tej sprawie interwencja u Pana Kanclerza SGGW. Z ramienia
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" sprawę poprowadzi Joanna Wyleżałek.
7. Sprawy w niesione
Jacek Bujko poinformował o posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania
Wiedzy - 12 kwietnia 2013 r. Komisja pracować będzie między innymi nad:
*Regulaminem w sprawie przyznawania nagród nauczycielom akademickim,
*Sprawozdaniem z działalności naukowo-badawczej,
*Projektem zarządzania prawami autorskimi,
*Projektem zasad rekrutacji na studia III stopnia,
*Zasadami wyróżniania nauczycieli akademickich.
Maria Wesołowska
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