Informacja
z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 4 czerwca 2013 r.
1. Przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej poinformował, że na Wydziale ciągle dyskutowana
jest sprawa przeprowadzonej ostatnio oceny nauczycieli akademickich. Jeden z pracowników Wydziału,
który już wcześniej zgłaszał uwagi do Regulaminu i ankiety oceny nauczycieli akademickich, po konsultacji
z prawnikiem opracował wyciąg z Kodeksu Pracy i Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym stwierdzający,
że ankieta nie jest zgodna z prawem.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Związek nie może zaskarżyć Regulaminu. Z pozwami do Sądu Pracy
mogą wystąpić indywidualnie pracownicy, który uzyskali niezadowalającą Ich ocenę.
Rozważano, czy możliwe jest złożenie wspólnego pozwu - zbiorowego odwołania się pracowników od oceny
negatywnej. Sprawę pozwu zbiorowego należy skonsultować z prawnikiem.
2. Zgodnie z ustaleniami Komisji Zakładowej do JM Rektora SGGW skierowane zostało pismo z informacją
o nieuprawnionym wykorzystaniu przez pracownika naukowo- technicznego Wydziału Technologii Drewna
publikacji autorstwa Chyanbin Hwu, Y.C. Liang zamieszczonej w czasopiśmie International Journal of
Solids and Structures 37 (2000). W trosce o rzetelność naukową i standardy etyczne na SGGW oczekujemy
podjęcia przez Władze Rektorskie odpowiednich kroków.
3. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 28 maja br. przygotowane
zostało pismo zawierające stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu
Regulaminu nagradzania nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Zostały w nim zawarte wszystkie
uwagi do projektu Regulaminu przedyskutowane wcześniej na zebraniu Komisji Zakładowej. Pismo
złożone zostało JM Rektorowi. Przekazane zostało również do wiadomości prof. dr hab. Katarzynie
Niemirowicz-Szczytt – Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.
4. Tomasz Kondraszuk poinformował o Zaleceniach Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i
Upowszechniania Wiedzy dla dziekanów wydziałów w sprawie zasad wyróżniania pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych. W zaleceniach określone zostały zasady wyróżniania za działalność naukową
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz adiunktów na lata 2013-2014.
Pismo podpisane zostało przez Panią prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz–Szczytt – Przewodniczącą
Komisji i Pana prof. dr hab. Jana Niemca – Prorektora ds. Nauki.
Przewodnicząca Komisji Zakładowej stwierdziła, że Senacka Komisja nie ma prawa wydawać zaleceń
dziekanom wydziałów. Komisja jest jedynie ciałem doradczym i opiniodawczym dla Senatu. Kompetencje
do wydawania zaleceń ma Rektor. Niemniej, chociaż dokument nazywa się zalecenia, de facto jest to
regulamin nagradzania i jako taki powinien być uzgodniony ze związkami zawodowymi. Podkreśliła
również, ze zalecenia dotyczące wyróżniania nauczycieli akademickich nie były konsultowane z NSZZ
„Solidarność”. W związku z tym musimy rozeznać, czy zalecenia zostały już rozesłane, czy będą dopiero
konsultowane.
5. Przewodnicząca poinformowała, ze Władze Rektorskie zawiadomione zostały o złożonej do Sądu sprawie
o mobbing. Sprawa związana jest z trwającym już od dłuższego czasu konfliktem na WNoŻCziK.
Przewodnicząca przypomniała, że w Sądzie toczy się już sprawa karna. Druga rozprawa w tym procesie
miała odbyć się 4 czerwca br.
6. Omawiano sprawę personalną na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Zdecydowano, że Przewodnicząca i
zainteresowany udadzą się w tej sprawie na rozmowę do Pana Prorektora - prof. dr hab. Wiesława
Bielawskiego.
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7. Sprawy personalne w Obiektach SGGW przy ul. Rakowieckiej zostały pomyślnie rozwiązane.
8. Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w stolarni i ślusarni zlokalizowanej w budynku nr 31.
Pracownicy obsługi poinformowali Komisję Zakładową o decyzji zainstalowania w stolarni kamer
monitorujących pracowników. Oburzenie pracowników budzi fakt, że od dłuższego czasu skarżą się na brak
systemu odpylającego w stolarni i ślusarni. W odpowiedzi słyszą, że brakuje środków na sfinansowanie
przedsięwzięcia. Zastanawiają się skąd są środki na założenie monitoringu?
W sprawie instalacji odpylającej Pani Przewodnicząca rozmawiała z Panią Jadwigą Kucharską – specjalistą
ds. bhp i usłyszała, że wszystkie maszyny posiadają swoje odciągi.
Komisja Zakładowa upoważniła Krystynę Srokę do wyjaśnienia sprawy w rozmowie z Panem Grzegorzem
Jaśkiewiczem – Kierownikiem Działu Remontów i Konserwacji.
9. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską przystąpienia do Związku złożyła jedna osoba zatrudniona na Wydziale
Technologii Drewna. Decyzją Prezydium, w wyniku jednomyślnego głosowania (Tak – 8 osób), została ona
przyjęta w poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
10. Przyznano jedną zapomogę statutową z tytułu śmierci członka rodziny. Zgodnie z obowiązującym
Regulaminem zapomogę przyznano.
11. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników SGGW w 2013 roku.
W większości jednostek SGGW podwyżki zostały już przyznane. Realizację Porozumienia w sprawie
wzrostu wynagrodzeń pracowników swoim podpisem potwierdzili Przewodniczący Kół w poszczególnych
jednostkach. Do tej pory nie podpisywała wzrostu wynagrodzeń Krystyna Sroka – Przewodnicząc Kola
Pracowników Administracji.
W większości jednostek pracownicy nie otrzymali dotychczas informacji o wysokości przyznanej Im
podwyżki. Informacje taką przekazał pracownikom Dziekan Wydziału Technologii Drewna. Do wiadomości
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW wpłynęła informacja od siedmiu pracowników WTD o
odwołaniu, jakie złożyli do JM Rektora od decyzji o wysokości przyznanej podwyżki przez Dziekana.
12. Sprawy wniesione
* Krystyna Małachowska przedstawiła krótką relacje z wycieczki do Arboretum w Rogowie, która
odbyła się 28 maja br.
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