Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 5 listopada 2013 r.
1. Przewodnicząca poinformowała, że Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania
Mobbingowi zakończyła pracę w sprawie o mobbing. Zapoznała zebranych z treścią
pisma, jakie skierowała do Przewodniczącej zainteresowana osoba. Komisja po
zapoznaniu się z dokumentami i po przesłuchaniu stron stwierdziła, że dr hab. prof.
SGGW dopuściła się mobbingu. Przejawy mobbingu wystąpiły w zakresie takich
obszarów jak: habilitacja, praca naukowa, praca dydaktyczna, ocena nauczyciela
akademickiego oraz całościowego funkcjonowania na Wydziale. Komisja wnosi
między innymi o udzielenie nagany.
2. Przygotowana została opinia o nowelizacji Statutu SGGW dotycząca proponowanej
przez związek zmiany zapisu w kwestii obowiązków nauczycieli akademickich
wykonujących zawód lekarza weterynarii. Aktualny zapis nakłada na nich obowiązek
świadczenia opieki weterynaryjnej w ramach podstawowego zakresu obowiązków, co
zdaniem przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest niezgodne z
zapisami Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która w Art. 112 ustala, że ci
nauczyciele „uczestniczą także w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie
odrębnej umowy”. Po krótkiej dyskusji, w której zwrócono uwagę na podkreślenie w
piśmie trzech obowiązków, jakie na nauczycieli akademickich nakłada Ustawa,
członkowie Prezydium zaakceptowali treść pisma.
3. Przewodnicząca przedstawiła zebranym treść pisma przygotowanego przez Jacka
Bujko dotyczącego wniosków z przeprowadzonej w SGGW oceny nauczycieli
akademickich. W piśmie prosimy o jak najszybsze sformułowanie kryteriów do
ponownej oceny nauczycieli akademickich, którzy w ostatniej ocenie otrzymali notę
negatywną. Jednocześnie przedstawiamy nasze przemyślenia i propozycje wynikające
z nadsyłanych do nas przez pracowników komentarzy i uwag do tej oceny.
Podkreślamy, że podanie do wiadomości pracowników założeń, parametrów i
kryteriów oceny po koniec lutego 2013 r., a więc właściwie w momencie rozpoczęcia
oceny za lata 2009 – 2012 jest najbardziej krytykowanym elementem
uniemożliwiającym zainteresowanym pracownikom przyjęcie odpowiedniej strategii
rozwoju i stanowi złamanie zasady, że prawo nie działa wstecz. Za niewłaściwe
uważamy też zmarginalizowanie znaczenia działalności dydaktycznej w ocenie i
przyjęcie jako decydujących tylko dwóch rodzajów działalności: naukowej i
organizacyjnej. W piśmie proponujemy, aby do powtórzonej po roku oceny
nauczyciela akademickiego sformułować inne kryteria niż poprzednio i jak
najszybciej podać je do wiadomości zainteresowanym. Bowiem druga negatywna
ocena nauczycieli akademickich
zgodnie z obowiązującą Ustawą
skutkuje
zwolnieniem. W trakcie dyskusji, w której zarysowały się różnice dotyczące nowych
kryteriów powtórnej oceny, członkowie Prezydium nie wypracowali wspólnego
stanowiska w tej sprawie. Ustalono, zatem że NSZZ „Solidarność” skieruje apel do
Władz Uczelni o jak najszybsze opracowanie kryteriów oceny
nauczycieli
poddawanych powtórnej ocenie.
4. Przewodnicząca poinformowała, że w czwartek – 7 listopada br. o godz.14.00
odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim – Prorektorem ds.
Rozwoju, I Zastępcą Rektora.
5. Zdecydowano, że rocznicowe spotkanie przy ul. Rakowieckiej odbędzie się w
czwartek – 12 grudnia 2013 roku
O godz. 16.00 Msza Święta w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul Rakowiecka 61.
O godz. 17.00 złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową „Solidarności” SGGW.
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