Informacja z zebrania Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 14 stycznia 2014 roku
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawa sprawozdania z realizacji podwyżek dla pracowników SGGW w roku 2013.
Przewodnicząca zapoznała zebranych z treścią pisma skierowanego do Pana Prorektora ds.
Rozwoju SGGW – prof. dra hab. Wiesława Bielawskiego, które jest odpowiedzią na przedstawione
nam sprawozdanie z realizacji Porozumienia płacowego i wykonania podwyżek w 2013 roku
(pismo publikujemy osobno)
Zebrani członkowie Prezydium w pełni zaakceptowali treść pisma.
2. Opieka weterynaryjna sprawowana przez nauczycieli akademickich - lekarzy weterynarii.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na poprzednim zebraniu Prezydium Przewodniczący Koła
przeprowadził

rozmowy

z pracownikami

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na temat

wynagrodzenia za opiekę weterynaryjną sprawowaną przez nauczycieli akademickich - lekarzy
weterynarii i ewidencjonowania czasu pracy.
Przekazał wszystkie informacje i propozycje Prezydium między innymi propozycję spotkania i
rozmowy w sprawie z Panem prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim – Prorektorem ds. Rozwoju
SGGW. Jeden z pracowników zadeklarował uczestnictwo w spotkaniu z Panem Rektorem.
Większość jednak uznała, że należy poczekać na odpowiedź z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na pismo skierowane w sprawie opieki weterynaryjnej przez Uczelnię zgodnie z
ustaleniami z posiedzenia Komisji ds. Statutu i Struktury SGGW. Niestety nie mamy informacji o
tym, czy takie pismo zostało przygotowane i skierowane do MNiSzW.
2. Sprawy personalne na Wydziałach.
Przewodnicząca przypomniała, że orzeczenie Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w
sprawie udzielenia mobberowi na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji kary dyscyplinarnej
w postaci nagany skierowane zostało do Rzecznika Dyscyplinarnego SGGW. Pan Rzecznik
przeprowadził rozmowę najpierw z osobą mającą zarzuty stosowania mobbingu i z Panią Dziekan
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, a następnie z osobą poszkodowaną.
Osoba ta była niezwykle poruszona rozmową z Rzecznikiem. Odczuła, że Rzecznik obwinia Ją za
całą zaistniałą sytuację, czuła się nie jak poszkodowana (zgodnie z opinią Rektorskiej Komisji ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi), ale jak oskarżona. W związku z tym poprosiła o wsparcie naszego
związku podczas następnego spotkania z Rzecznikiem, w trakcie którego miało odbyć się
porównanie ankiet oceny pracownika. Stwierdziła bowiem, że w Jej Aktach osobowych w Biurze
Spraw Osobowych znajduje się inna ankieta niż ta, którą złożyła w trakcie oceny.
W trakcie spotkania w obecności Kierownika Biura Spraw Osobowych dokonano porównania
ankiet. Różnice zostały spisane na piśmie. Czekamy na zajęcie stanowiska w sprawie przez
Rzecznika Dyscyplinarnego, który dowiedział się, że w teczce znalazła się inna ankieta od tej, która

złożona została w trakcie oceny nauczycieli akademickich. Ankieta znajdująca się w teczce nie jest
podpisana przez ocenianego nauczyciela.
3. Sprawa monitoringu w miejscu pracy.
Przewodnicząca poinformowała, że pracownicy Działu Remontów i Konserwacji SGGW
zaniepokojeni są

działaniami Kierownictwa Jednostki zmierzającymi do zakładania kamer w

miejscu pracy. Zdaniem pracowników kamery mają być założone również w pomieszczeniach
socjalnych takich jak szatnia i stołówka.
W rozmowie z Panią Przewodniczącą Pan Kierownik DRiK-u, wyjaśnił że kamery zakładane są
przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i nie będzie kamer w pomieszczeniach
socjalnych. Przewodnicząca zwróciła się do członków Prezydium z prośbą o rozeznanie sprawy
dopuszczalności stosowania monitoringu w miejscach pracy.
4. Jacek Bujko poinformował, że odbyło się zebranie Komisji ds. Rozwoju Uczelni, na którym
pracowano nad oceną określonych wcześniej parametrów rozwoju. Omówiono wstępnie jedynie
rozwój w zakresie dydaktyki i nauki. Okazuje się, że nie w każdym przypadku ustalono właściwe
parametry do oceny rozwoju Uczelni w poszczególnych działalnościach. Senat Akademicki SGGW
zobowiązał Komisję do przedstawienia oceny parametrów.
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