Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 8 października 2013 r.
1. Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu z pracownikami Wydziału Technologii
Drewna. W rozmowie poruszono miedzy innymi sprawę udziału pracownika nie będącego
nauczycielem akademickim w Komitecie Organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji
„Drewno – materiał XXI wieku” organizowanej przez Wydział Technologii Drewna w
listopadzie br. Osoba ta pełni funkcję sekretarza konferencji, tymczasem jest przeciwko Niej
prowadzone dochodzenie prokuratorskie w sprawie publikacji napisanej wspólnie z
Ferdynandem Bodnarem, w której bez podania źródła zapożyczony został fragment artykułu
autorstwa Chyanbin Hwu, Y.C. Liang. Zdaniem rozmówców pełnienie ważnej funkcji w
Komitecie Organizacyjnym konferencji przez osobę, wobec której toczy się postępowanie o
popełnienie plagiatu szkodzi dobremu imieniu Wydziału organizującego konferencję a tym
samym Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ustalono, że w tej sprawie należy prosić o rozmowę Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Jana
Niemca.
2. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim zebraniu Prezydium Tomasz Kondraszuk
przygotował pismo skierowane do Władz Rektorskich z prośbą o przygotowanie
sprawozdania z realizacji Porozumienia płacowego i wykonania podwyżek dla pracowników
w roku 2013. W związku z tym, że w sobotę – 12 października br. odbędzie się zebranie
Komisji Płacowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, na którym odbędzie się
dyskusja podsumowująca podwyżki pracowników uczelni wyższych w 2013 roku,
postanowiono, że uzupełnienie naszego pisma do JM Rektora przygotujemy po tym zebraniu.
3. Do naszej organizacji związkowej zgłosili się przedstawiciele Firmy Benefit Systems z
ofertą programu sportowo-rekreacyjnego skierowanego do pracowników Uczelni.
Koszty uczestnictwa pracowników w programie mogą być dofinansowywane z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Koszt uczestnictwa w programie zależy od modelu
finansowania, rodzaju programu i liczby zgłoszonych pracowników.
W trakcie dyskusji rozważano różne możliwości dotarcia do pracowników Uczelni z
informacją o oferowanym programie sportowo-rekreacyjnym między innymi zorganizowanie
ogólnego zebrania z pracownikami, na którym przedstawiciele firmy zaprezentują swoją
ofertę. W efekcie ustalono, że zwięzłą informację o przedstawionym nam programie
sportowo-rekreacyjnym przygotuje Małgorzata Herudzińska. Informacje tę roześlemy do
pracowników najprawdopodobniej pocztą elektroniczną.
4. Małgorzata Herudzińska przedstawiła informację na temat możliwości i kosztów
wykonania banera naszej organizacji. Ustalono, że baner z napisem: NSZZ Solidarność
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykonany będzie na płótnie.
Wymiary: 2 m x 1 m. Załatwienie sprawy powierzono Małgorzacie Herudzińskiej.
5. Wycieczki organizowane przez NSZZ „Solidarność” SGGW.
Członkowie Prezydium wysłuchali informacji Krystyny Małachowskiej o możliwościach
zorganizowania wycieczki. Przedstawione zostały dwie oferty:
*wycieczka Berlin – Poczdam
* wycieczka do Wiednia
Obydwie wycieczki zorganizowane w terminie 14 – 17 listopada br.
Wycieczki miałyby być zorganizowane z wykorzystaniem dofinansowania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych do tego uczestników.

Rozeznanie dotyczące liczby pracowników zainteresowanych sprawą uczestnictwa w
wycieczce prowadzi Krystyna Małachowska.
6. Deklarację przystąpienia do NSZZ „Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba, adiunkt z
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
7. Przewodnicząca poinformowała o rozmowie z pracownikiem naukowo-dydaktycznym w
sprawie czasu pracy nauczycieli akademickich w związku z poleceniem kierownika Zakładu
dotyczącym przebywania w pracy codzienne, w ściśle określonych godzinach np. 9.00 –
15.00. Zapoznała zebranych z komentarzem w sprawie przedstawionym przez prawnika KSN
Pawła Sobotko. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem Jego
obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych i ma analogię nie z czasem pracy
godzinowym ale z czasem pracy zadaniowym.
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