Informacje
z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 11 czerwca 2013 r.
1. Przewodnicząca przekazała zaproszenie Dziekana i Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska na seminarium pt. „Metoda Elementów Skończonych w projektowaniu konstrukcji
budowlanych”, które odbędzie się 12 czerwca 2013 roku o godz.12.15. Seminarium połączone będzie z
odsłonięciem tablicy ku czci dra inż. Romana Kamińskiego.
Krystyna Małachowska poinformowała o inicjatywie społeczności akademickiej Wydziału Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu i członków Towarzystwa Dendrologicznego uczczenia pamięci
doc. Włodzimierza Seneta tablicą pamiątkową.
2. Przewodnicząca odczytała pismo podpisane przez Prorektora prof. dra. hab. Jana Niemca, w którym
Pan Rektor informuje nas o uwzględnieniu uwag NSZZ „Solidarność” SGGW w ostatecznej treści
Regulaminu zasad i trybu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w SGGW.
Regulamin zostanie przedstawiony na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 24 czerwca br.
3. Od dłuższego już czasu pracujemy nad projektem Regulaminu premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi w SGGW. Poinformowała o spotkaniu z Panią, byłą Inspektor
Pracy, zorganizowanym z inicjatywy Pana Adama Zawadki – pracownika DRiK, który zgłaszał
zastrzeżenia do przedstawionego projektu Regulaminu. Uwagi dotyczyły wprowadzenia do Regulaminu
pojęcia premii uznaniowej i zadaniowej.
Obecny na zebraniu Pan Adam Zawadka podtrzymywał swoje zastrzeżenia. Przewodnicząca podkreśliła,
że wprowadzenie premii uznaniowej i zadaniowej daje szansę dodatkowego wynagrodzenia
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy bardzo często wykonują ogromną
pracę np. przy realizacji zewnętrznych projektów badawczych i nie mogą otrzymać za tę pracę
gratyfikacji finansowych. Wyjaśniła również, że fundusz przeznaczony na premie uznaniowe i
zadaniowe tworzony jest ze środków własnych Uczelni oraz środków pochodzących z realizowanych w
SGGW projektów badawczych i nie ma nic wspólnego z funduszem przeznaczonym na premie
regulaminowe. Po dyskusji, w której obecni na zebraniu członkowie Prezydium uznali za słuszne
wprowadzenie do Regulaminu możliwości otrzymywania przez pracowników premii uznaniowej i
zadaniowej ustalono, że opracujemy ostateczną wersję projektu Regulaminu premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi i przedstawimy ją Władzom Rektorskim.
4. Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w stolarni.
Z upoważnienia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” Krystyna Sroka sprawdzała stan urządzeń
odpylających w stolarni zlokalizowanej w budynku Nr 31. Z informacji, jaką uzyskaliśmy wynika, że
wszystkie maszyny wyposażone są w urządzenia odpylające, stolarnia dysponuje tez przenośnymi
odciągami. W związku z tym nie istnieje problem nadmiernego zapylenia w stolarni. Pan Grzegorz
Jaśkiewicz – Kierownik Działu Remontów i Konserwacji potwierdził plany zainstalowania w stolarni
kamer monitorujących.
5. Zalecenia Senackiej Komisji ds. Nauki, Upowszechnienia Wiedzy i Wdrożeń.
Przewodnicząca przypomniała treść Zaleceń, jakie Senacka Komisja skierowała do dziekanów wydziałów w
sprawie nagradzania wyróżniających się nauczycieli akademickich. Zalecenia nie budzą naszych zastrzeżeń,
porządkują system nagradzania, dają dziekanom dodatkową możliwość nagradzania nauczycieli z dużymi
osiągnięciami naukowymi. Uchybieniem jest fakt nie konsultowania tych zaleceń ze związkami
zawodowymi. Pomimo nazwy „zalecenia” pismo jest de facto regulaminem nagradzania i jako takie powinno
być uzgadniane ze związkami zawodowymi. Ponadto Komisja Senacka nie ma kompetencji do udzielania
Dziekanom zaleceń.
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Członkowie Prezydium przedyskutowali treść Zaleceń podpisanych przez Pana prof. dra hab. Jana Niemca –
Prorektora ds. Nauki i wymienione uchybienia i ustalili, że podpis Prorektora pozwala potraktować ten
dokument jako zalecenia Prorektora ds. Nauki. Natomiast ze względu na brak naszych zastrzeżeń, co do
treści zaleceń, tym razem nie będziemy podnosili sprawy braku uzgodnienia, natomiast wrócimy do sprawy
gdyby zaistniała jakaś sytuacja niekorzystna dla pracowników.
6. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników Administracji w roku 2013.
Krystyna Sroka poinformowała, że w imieniu NSZZ „Solidarność” dotychczas nie uwiarygodniała swoim
podpisem realizacji Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w
Administracji. W rozmowie z Kierownikiem Działu Remontów i Konserwacji dowiedziała się, że Pan
Kierownik nie otrzymał informacji o całkowitej kwocie podwyżki przypadającej na DRiK. Został
zobowiązany do wskazania liczby pracowników, którzy powinni otrzymać minimalną gwarantowana kwotę
podwyżki, średnią kwotę podwyżki i wyższą. Zaproponował, aby 50% pracowników otrzymała – 220 zł,
30% pracowników – 315,28 zł i 20% podwyżkę powyżej tej kwoty.
Nasze wątpliwości budzi sposób podziału całkowitej kwoty przypadającej na podwyżki dla pracowników
Administracji na poszczególne działy. Czy kwota przypadająca na konkretny dział wynika z liczby etatów
pomnożonej przez średnią kwotę podwyżki – 315,00 zł?
Przewodnicząca poinformowała, że w rozmowie z Panem Kanclerzem uzyskała zapewnienie, że przed
ostateczną akceptacją Pan Kanclerz dokładnie przyjrzy się podwyżkom zaproponowanym przez
Kierowników poszczególnych działów Administracji.
7. Informacja z posiedzenia Rady Wydziału Technologii Drewna.
Dziekan prof. dr hab. Krzysztof J. Krajewski na posiedzeniu Rady Wydziału Technologii Drewna
oświadczył, że informuje przedstawiciela „Solidarności”, że został zobligowany do wyjaśnienia, z prawnego
punktu widzenia możliwości reprezentowania Związku zawodowego przez osobę aktualnie nie zatrudnioną
na Wydziale. Do reprezentowania NSZZ „Solidarność” SGGW i występowania w imieniu Związku na
posiedzeniach Rady Wydziału Technologii Drewna powołana została Maria Kupczyk, pismem z dnia
1 września 2012 roku po zebraniu wyborczym Koła Solidarności WTD, gdzie wolą członków jednomyślnie
została na tę funkcje powołana. Nominacje podpisała dr Maria Wesołowska - Przewodnicząca Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW. Dziekan Wydziału Technologii Drewna otrzymał informację w tej
sprawie dnia 3 września 2012 roku. Wiadomość o zdarzeniu na Radzie Wydziału członkowie Prezydium
przyjęli z oburzeniem. Jest to bezprawna ingerencja w wewnętrze sprawy związku zawodowego i naruszenie
jego niezależności i samorządności. Przewodnicząca przypomniała, że Dziekan J. Krajewski w poprzedniej
swojej kadencji dziekańskiej podejmował analogiczne działania wobec ówczesnego Przewodniczego Kola
„S” WTD. Otrzymał od Przewodniczącej – wówczas spokojne - pismo wyjaśniające odpowiednie
uprawnienia wynikające ze Statutu „Solidarności”. Z drugiej strony, uważamy, że fakt zaistniały na Radzie
Wydziału TD jest kolejną z szykan, z jakimi Maryla się spotyka ze strony Pana Dziekana od początku jego
obecnej kadencji.
Prezydium postanowiło wystąpienie do Rady Wydziału na ręce Dziekana z odpowiednim protestem.
9. Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w SGGW w Warszawie.
Bartłomiej Jan Bartyzel – Przedstawiciel Związku w Komisji poinformował, że 6 czerwca br. odbyło się
wręczenie nominacji członkom Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. Nominacje wręczał
JM Rektor – prof. dr hab. Alojzy Szymański. W spotkaniu uczestniczyli też prof. dr hab. Wiesław Bielawski
i pani mgr Anna Żuchowska – Sekretarz Rektora, Kierownik Biura Rektora. Po wręczeniu nominacji odbyło
się szkolenie dla członków Komisji prowadzone przez Panią Prawnik spoza SGGW.
W trakcie spotkania Pan Rektor przekazał członkom powołanej Komisji informacje o założonej przeciwko
SGGW sprawie o mobbing, toczącej się już w Sądzie Okręgowym. Zdaniem Pana Rektora lepiej byłoby,
żeby sprawa wróciła do Rektorskiej Komisji, a tym samym wycofana została z Sądu.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, ze Komisja Rektorska nie ma prawa zwracać się o wycofanie sprawy z
Sądu. Sprawa złożona została dużo wcześniej zanim zaczęła działać Komisja. Stanowisko Pani
Przewodniczącej w pełni poparli członkowie Prezydium. Naszemu przedstawicielowi nie wolno mobilizować
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Rektorskiej Komisji do nacisków na żadną ze stron konfliktu a tym samym do wycofywania sprawy z Sądu
lub do używania Komisji jako narzędzia przeciwko osobie, która czuje się mobbowana.
Pani Przewodnicząca zauważyła też, że informacja przekazana członkom Komisji jest niepełna. Przeciwko
SGGW, w Sądzie założone są dwie sprawy o działania mobbujące. Druga to sprawa założona przez Pana
Andrzeja Fladera.
Bartłomiej Bartyzel przekazał nam również informację o utajnieniu prac Komisji. Przewodnicząca
stwierdziła, że sytuacja pełnego utajnienia prac Komisji jest nie do przyjęcia. Przedstawiciel NSZZ
„Solidarność” SGGW zobowiązany jest do przekazywania Komisji Zakładowej informacji z prac Komisji ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi, oczywiście przy zachowaniu wymogów Ustawy o ochronie danych
osobowych i prezentowania na posiedzeniach Komisji stanowiska związku zawodowego, którego jest
reprezentantem.
Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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