Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 28 stycznia 2014 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Informacja z posiedzenia Senatu Akademickiego SGGW w dniu 27 stycznia br.
Z informacji przekazanych przez Pana Rektora wynika, że zadłużenie Uczelni wynosi
aktualnie 32 mln zł.
Członkowie Senatu wysłuchali relacji z prac Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni,
którą przedstawił dr hab. Michał Pietrzak – Wiceprzewodniczący Komisji. W analizie realizacji
Strategii SGGW do roku 2020 zwrócił uwagę na kilka negatywnych wskaźników, a mianowicie:
* ¾ liczby doktorantów broni rozprawy doktorskie po regulaminowym terminie,
* tylko 7 % studentów pozytywnie ocenia przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy,
* mała liczba studentów SGGW realizuje swoje studia za granicą.
Z analizy Komisji wynika również, że:
* na studia przyjmowani są absolwenci z coraz słabszymi wynikami maturalnymi,
* ciągle zbyt mała liczba pracowników jest zaangażowana w realizację projektów badawczych
(granty),
* oferta studiów podyplomowych jest duża; jednak liczba osób zgłaszających się na te studia jest
stosunkowo niska, w związku z tym nie wszystkie studia podyplomowe zostają uruchomione.
Negatywnie ocenione jest również przesunięcie nauki języków obcych z pierwszego roku studiów
na wyższe lata. Słaba znajomość języków obcych może stać się barierą w podejmowaniu studiów
zagranicznych przez studentów naszej Uczelni.
Członkowie Senatu po zapoznaniu się z projektem planu rzeczowo- finansowego oraz opinią
Senackiej Komisji ds. Finansowych podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowofinasowego na rok 2013.
Podjęta została również Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie projektu pod
roboczym tytułem „Opracowanie systemu gwarantowanej jakości prozdrowotnej i technologicznej
produktów serowarskich (Quality Cheese Product) „Złota Krowa” w zakresie bezpieczeństwa
weterynaryjno-żywnościowego poprzez optymalizację produkcji mleka surowego” ze środków
pochodzących z Programu Badań stosowanych NCiBR.
Pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor ds. Dydaktyki przedstawił informacje o
działalności Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu. Studium Praktycznej Nauki Języków obcych zatrudnia 52 osoby (33 starszych
wykładowców, 11 wykładowców, 7 lektorów i 1 pracownik administracyjny). Największa liczbowo
jest Sekcja języka angielskiego – 34 osoby, najmniejsza - Sekcja języka łacińskiego – 1 osoba.
W semestrze zimowym 2013/2014 zajęcia z języka obcego prowadzone były:
w 151 grupach na studiach stacjonarnych I stopnia,
w 142 grupach na studiach niestacjonarnych I stopnia
w 89 grupach na studiach stacjonarnych II stopnia,
w 45 grupach na studiach niestacjonarnych II stopnia.
w roku 2013 do egzaminu z języka obcego przystąpiło ogółem (studia stacjonarne i niestacjonarne)
4521 studentów. Zaledwie 3 % zdających uzyskało wynik bardzo dobry, aż 30 % wynik
niedostateczny.
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji przedstawiła Pani Dziekan – prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Stan
Wydziału w sprawozdaniu jawi się jako bardzo dobry. Padło pytanie, że skoro jest tak dobrze, to
skąd biorą się tak ostre konflikty, że musi się nimi zajmować Rektorska Komisja ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi i Rzecznik Dyscyplinarny SGGW.
2. Sprawy personalne na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Pani Przewodnicząca przypomniała członkom Komisji Zakładowej orzeczenie Rektorskiej
Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi o występowaniu działań mobbingowych na Wydziale.
W swoim rozstrzygnięciu Komisja na podstawie zgromadzonego materiału i po wysłuchaniu
świadków stwierdza, że zgłoszenie zaistnienia mobbingu w miejscu pracy było zasadne. Na

wydziale były przejawy mobbingu. W stosunku do sprawcy mobbingu Komisja proponuje
zastosowanie kary dyscyplinarnej w postaci nagany. Rozstrzygnięcie wraz z wnioskami Komisja
przekazała JM Rektorowi SGGW.
Pan Rektor przekazał orzeczenie Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w sprawie udzielenia
mobberowi kary dyscyplinarnej – nagany do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli
Akademickich SGGW. W dniu 21 stycznia br. Rzecznik Dyscyplinarny wydał postanowienie o
umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenie następuje: Z uwagi na brak znamion
uzasadniających dopuszczenia się przewinienia dyscyplinarnego tj. brak przypisania działaniom
obwinionej (…)charakteru tzw. działań mobbingowych.
Osoba pokrzywdzona jest ogromnie poruszona decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego i po raz
kolejny zwróciła się o pomoc do naszej organizacji . Poprosiła o wystąpienie w Jej imieniu do Sądu
Pracy. Sama złożyła skargę na postępowanie Rzecznika Dyscyplinarnego do Zespołu ds. Dobrych
Praktyk Akademickich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamierza również złożyć
odwołanie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego SGGW do Komisji Dyscyplinarnej działającej
przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przewodnicząca poinformowała, że wystąpienie do Sądu Pracy wymaga podjęcia przez
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” SGGW odpowiedniej Uchwały w tej sprawie.
W trakcie dyskusji, większość członków Komisji wyrażała ogromne zdziwienie
postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego, które odbieramy jako podważanie kompetencji
Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w SGGW. W związku z zaistniałą sytuacją
odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rektorskiej, na którym podjęto decyzję o
zaproszeniu JM Rektora na spotkanie z członkami Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi.
Bartłomiej Bartyzel – przedstawiciel naszego związku w Rektorskiej Komisji ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi sugerował, by z podjęciem Uchwały wstrzymać się do momentu
rozmowy Pana Rektora z Komisją.
Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że pozew z Sądu Pracy zawsze możemy wycofać.
Zaznaczyła również, że przygotowanie pozwu nie jest prostą sprawą i wymaga czasu. Dlatego też
zwróciła się do Komisji o podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia do Sądu Pracy, aby mieć czas
na przygotowanie pozwu.
Przewodnicząca przedstawiła treść Uchwały, o wystąpienie do Sadu Pracy, którą poddano pod
głosowanie jawne członkom Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW. Wyniki
głosowania:
Uprawnionych do głosowania
- 19 osób
Głosów ważnych
- 12
Za przyjęciem Uchwały
- 10
Przeciwko
-0
Wstrzymujących się
-2
3. Opieka weterynaryjna sprawowana przez nauczycieli akademickich – lekarzy weterynarii.
Przewodnicząca przypomniała członkom Komisji Zakładowej dyskutowany już od dłuższego czasu
na zebraniach Prezydium problem opieki weterynaryjnej i związaną z tym sprawę
ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli akademickich prowadzonego w jednej z Katedr
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego opieka weterynaryjna świadczona przez nauczycieli akademickich lekarzy weterynarii powinna być realizowana na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem
realizującym działalność weterynaryjną. Z informacji udzielonych przez Dziekana Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej wynika, że umowy podpisywane są z pracownikami sprawującymi tę
opiekę poza podstawowym czasem pracy nauczyciela akademickiego. Czas ten jest wówczas
ewidencjonowany. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że nienormowany czas pracy nauczyciela
akademickiego ma charakter zadaniowy i jako taki nie podlega ewidencjonowaniu. Jeśli stosuje się
ewidencjonowanie czasu pracy to należy wziąć pod uwagę również konsekwencje tego
ewidencjonowania wynikające z Kodeksu Pracy.

Pod głosowanie członków Komisji Zakładowej poddano propozycję spotkania i rozmowy z
Panem Prorektorem ds. Rozwoju w celu wyjaśnienia problemu wspomnianych umów oraz
ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
Obecni na zebraniu członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli wniosek.
Rozmowa przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW z Panem Prorektorem W. Bielawskim
powinna odbyć się w obecności Dziekana Wydziału i Kierownika Katedry, w której
ewidencjonowany jest czas pracy nauczycieli akademickich.
4. Oferta rekreacyjno-sportowa firmy Benefit Systems dla pracowników SGGW.
Pani Przewodniczaca przypomniała o ofercie skierowanej do pracowników naszej Uczelni przez
firmę Benefit Systems. Koszty kart uprawniających do korzystania z ofert w obiektach
nienależących do SGGW dofinansowany ma być ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Nasza organizacja rozpropagowała ofertę wśród pracowników Uczelni, w listopadzie
2013 roku zorganizowała spotkanie zainteresowanych pracowników z przedstawicielami firmy, na
którym przedstawione zostały szczegóły oferty, bardzo korzystny naszym zdaniem koszt kart
uprawniających do korzystania z oferty rekreacyjno-sportowej w obiektach na terenie całego kraju.
Wspólnie z pozostałymi organizacjami związkowymi wnioskowaliśmy o dofinansowanie kosztu
udziału pracowników z ZFŚS. Zarządzenie wprowadzające do Regulaminu punkt dotyczący
dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach nienależących do SGGW zostało
podpisane przez Pana Rektora.
Zastrzeżenia i uwagi do umowy proponowanej przez firmę Benefit Systems zgłosiła Pani Kwestor
Grażyna Majewska i niestety umowa nie została jeszcze podpisana.
5. Zebranie Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Głównym tematem posiedzenia Komisji, które odbyło się 18 stycznia br. było
podsumowanie realizacji wzrostu wynagrodzenia w uczelniach wyższych w 2013 roku.
Dyskutowano również o wzroście wynagrodzeń w 2014 roku. W projekcie budżetu Państwa
przewidziana jest rezerwa celowa na drugi etap podwyżek dla pracowników szkół wyższych.
Przewodnicząca poinformowała, że w krótkiej rozmowie z Panem prof. dr hab. Wiesławem
Bielawskim usłyszała, że Władze Uczelni prawdopodobnie nie zgodzą się na zawarcie
Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń takiego jak w roku 2013. Stanowisko Pana
Prorektora zapowiada, że negocjacje dotyczące podwyżek dla pracowników naszej Uczelni w 2014
roku będą trudne.
6. Pani Przewodnicząca poinformowała, że ZFŚS SGGW podlega aktualnie audytowi
wewnętrznemu.
7. Zebranie Rady Krajowe Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” .
Członkowie Rady przyjęli preliminarz wydatków Krajowej Sekcji Nauki na rok 2014.
Pani Przewodnicząca poinformowała, ze w sobotę – 25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady
KSN.
Posiedzenie przebiegało w złej atmosferze, która jest wynikiem trwających już od dłuższego czasu
konfliktów personalnych w krajowej Sekcji Nauki. Zdaniem M. Wesołowskiej wynika to przede
wszystkim z niewłaściwych, niedemokratycznych zasad kierowania Radą przez prof. Edwarda
Malca – Przewodniczącego Rady. Działania prof. E. Malca zmierzają do wyeliminowania
niektórych członków Rady; tych którzy prezentują inne niż jego poglądy. Zgłoszono nawet votum
nieufności wobec Przewodniczącego. Po dyskusji votum nieufności zostało jednak wycofane.
8. Sprawy wniesione
* Krystyna Małachowska poruszyła sprawę studenckich ankiet oceny. Zapytała w jaki sposób
wykorzystywane są wyniki ankiet i czy oceniani pracownicy znają pytania, na które odpowiadają w
ankiecie studenci?
Przewodnicząca przekazała opublikowany w Gazecie Prawnej artykuł dotyczący studenckich ankiet
oceny pracowników.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska

