Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 13 maja 2014 r.
Maria Wesołowska przekazała informację o Mszy Świętej, która odprawiona została 7 maja br. w Kościele
Akademickim Św. Anny. Była to liturgia za studentów poległych za ojczyznę w latach 1918-1920. Stowarzyszenie
Wychowanków SGGW oraz w imieniu NSZZ „Solidarność” SGGW Maria Wesołowska złożyli kwiaty pod tablicą
pamiątkową. W uroczystości nie uczestniczył nikt z przedstawicieli Władz naszej Uczelni.
Delegacja naszego Związku wzięła również udział w uroczystości przy pomniku Księdza Stanisława Staszica
zorganizowanej Przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW w dniu 8 maja br. składając wiązankę kwiatów pod
pomnikiem Stanisława Staszica. Niestety stwierdzamy, że w sprawozdaniu z uroczystości zamieszczonym na stronie
internetowej Uczelni fakt uczestnictwa związku zawodowego został pominięty.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Informacja Przewodniczącego KZ ze spotkania z prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim – Pierwszym Zastępcą
Rektora, Prorektorem ds. Rozwoju SGGW w Warszawie.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 6 maja br. Przewodniczący Komisji
Zakładowej spotkał się z Panem Prorektorem. W rozmowie uczestniczył też Kanclerz SGGW. Jacek Bujko przedstawił
ciężką i niepewną sytuację zdrowotną nauczyciela akademickiego wynikającą z prawdopodobnego zatrucia
chemicznego w środowisku pracy. Jacek Bujko interweniował, w sprawie objęcia tej osoby opieką zdrowotną i
monitoringiem toksykologicznym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Specjalistyczna opieka medyczna
gwarantująca profesjonalną diagnostykę toksykologiczną jest sprawą bardzo pilną, bowiem ostatnie wyniki badań
wskazują na zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu poszkodowanej związane ze zmianami w narządach
wewnętrznych.
Dyskutowano również sprawę badań innych pracowników Wydziału. Okazało się, że u przebadanych 15 osób (10 z
Nich nigdy nie uczestniczyło w badaniach związanych z oznaczaniem selenu) również stwierdzono podwyższony
poziom selenu w organizmie. Należy zatem rozważyć przebadanie kolejnych osób – pracowników Wydziału, tym
bardziej, że istnieją trudności w odtworzeniu zakresu i liczby przeprowadzanych w laboratorium oznaczeń.
Konkluzją spotkania Jacka Bujko z Władzami Uczelni było ustalenie, że po złożeniu pisma do Kanclerza w sprawie
objęcia poszkodowanej osoby specjalistyczną opieką medyczną, udzielona zostanie Jej wszelka pomoc w tym zakresie.
Maria Wesołowska podkreśliła konieczność mocnego zaangażowania się NSZZ „Solidarność” SGGW w tę sprawę.
Z upoważnienia Prezydium Maria Wesołowska nawiąże ponownie kontakt z dr B. Jasińskim – Inspektorem PIP, który
prowadzi kontrolę na WNoŻCziK i wyjaśni sprawę kontroli budynku przez Nadzór Budowlany. Konieczna jest bowiem
fachowa ekspertyza specjalistów budowlanych stwierdzająca, czy budynek Wydziału przystosowany jest do
prowadzenia badań chemicznych.
Ustalono, ze Jacek Bujko i Maria Wesołowska będą monitorowali sprawę prawdopodobnego zatrucia chemicznego
pracowników ze szczególną dbałością o osoby poszkodowane.
Jacek Bujko spotkał się też w tej sprawie z Władzami Wydziału i uzyskał informacje, że Pani Dziekan wystąpiła do
Władz Uczelni z wnioskiem o przebadanie kolejnych najbardziej zagrożonych osób, wykonanie dodatkowych badań
wentylacji przy pomocy prób dymnych i badań toksykologicznych wody i kanalizacji.
2.Wzrost wynagrodzeń pracowników Uczelni w 2014 roku.
Pan Przewodniczący przypomniał, że na zebraniu w dniu 29 kwietnia br. członkowie Prezydium wypracowali i
przegłosowali swoje stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Uczelni w 2014 r. Stanowisko to
zostanie przedstawione na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 20 maja br.
Do ustalenia pozostaje skład Zespołu negocjującego Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń zawierane z
Władzami Uczelni.
Halina Pajnowska zaproponowała, żeby w negocjacjach obok Panów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
uczestniczyła Maria Wesołowska – osoba niezwykle doświadczona we wszelkich rozmowach i ustaleniach z
Władzami. Członkowie Prezydium zdecydowanie poparli tę kandydaturę.
Maria Wesołowska podziękowała, ale niestety nie wyraziła zgody na uczestniczenie w pracach Zespołu negocjującego
podwyżki w 2014 r.
Tomasz Kondraszuk wskazał na Marię Kupczyk. Kandydaturę poparła Maria Wesołowska.
Bartłomiej Bartyzel zgłosił formalny wniosek o zwiększenie liczby członków Zespołu do 4 i wprowadzenie do Zespołu
młodych członków Prezydium.
Maria Wesołowska stwierdziła, że praca w zbyt dużym Zespole (Władze Rektorskie, Kanclerz, Kwestor i po 4 osoby z
każdego Zwiazku działającego w SGGW) nie przebiega sprawnie i konstruktywnie, chociaż postulat wprowadzania do
zespołów problemowych młodych członków „Solidarności” jest jak najbardziej słuszny i trzeba to mieć na uwadze na
przyszłość.
W głosowaniu jawnym członkowie Prezydium odrzucili wniosek (Za wnioskiem – 1 osoba, Przeciw– 7, Wstrzym .- 0 ).
Skład Zespołu Negocjacyjnego : Jacek Bujko, Tomasz Kondraszuk i Maria Kupczyk przyjęto w głosowaniu jawnym
jednogłośnie.
Skład Zespołu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Członkom Komisji Zakładowej na najbliższym zebraniu.

3. Sprawa o mobbing tocząca się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
Maria Wesołowska poinformowała, że 7 maja br. na kolejnej rozprawie w tej sprawie składała zeznania jako
świadek powołany przez Powódkę.
Sprawą konfliktu na Wydziale NoŻCziK Komisja Zakładowa zajmuje się od prawie dwóch lat. Maria Wesołowska
złożyła dokładne zeznania o swojej pierwszej rozmowie z Powódką. Rozmowa ta odbyła się jesienią 2012 roku na
Politechnice Warszawskiej.
Interwent drugiej strony rzuciła podejrzenia o powstaniu kosztów niekwalifikowanych w projekcie, która była
koordynatorem i o spowodowanie zagrożenia dla Uczelni, jakim było jednorazowe sprowadzenie bardzo dużej ilości
odczynników chemicznych. M. Wesołowska usłyszała w tej rozmowie o groźbach, pogróżkach i pomówieniach, jakie
drogą e-mailową spotykają poszkodowaną. Usłyszała również, że nie znajduje Ona pomocy ani nawet wysłuchania ze
strony Władz Uczelni i Wydziału. Działania te już wówczas można było uznać za mobbingowe. Osoba ta jednak wtedy
nie zdecydowała się na wystąpienie do Sądu w trosce o dobre imię Uczelni, mając nadzieję na wyjaśnienie spraw na
miejscu. W konkluzji rozmowy zdecydowano, by M. Wesołowska przekazała tę sprawę Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”, aby drogą związkową doprowadzić do rozwiązania problemu.
23 października 2012 r. Komisja Zakładowa poleciła monitorowanie sprawy Jackowi Bujko – Przewodniczącemu Koła
NSZZ „Solidarność” SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Od tego momentu sprawa niezwykle skomplikowanego, stale narastającego konfliktu personalnego na Wydziale Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dyskutowana była wielokrotnie. Systematycznie obserwowaliśmy, że
Poszkodowana, która zwróciła się do naszego Związku z prośbą o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu konfliktu, jest
konsekwentnie usuwana lub doprowadzana do rezygnacji z pełnionych przez Nią funkcji np. kierownika Katedry,
kierowania zespołem badawczym w jednym z projektów, członkostwa Komisji Wydziałowej i Rektorskiej, pozbawiana
możliwości aparaturowych badań naukowych, korzystania z laboratorium, opieki nad pracami doktorskimi studentów
studiów doktoranckich itp.
W trakcie przesłuchania Mecenas Koordynatora projektu zwrócił się do Marii Wesołowskiej z pytaniem: Czy w naszym
stanowisku w sprawie konfliktu uwzględniamy racje obydwu stron?
Maria Wesołowska
stwierdziła, że z druga stroną rozmawiał Jacek Bujko – Przewodniczący Koła NSZZ
„Solidarność” na WNoŻCziK .
Rzeczywiście, Jacek Bujko za każdym razem, kiedy omawialiśmy sprawę konfliktu personalnego na Wydziale
przedstawiał sytuację z obydwu stron, zawsze podkreślając, że jest bardzo skomplikowana i nie widzi możliwości
opowiedzenia się po żadnej ze stron. W momencie gdy powstała ogromna obawa, że konflikt personalny między
Paniami przenosi się na młodych ludzi i zagrożone zostanie terminowe zakończenie doktoratów, Jacek Bujko
rozmawiał w sprawie doktorantów z Koordynatorem projektu, a następnie uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
przez Dziekana Wydziału z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu, na którym udało się utrzymać
zatrudnienie i ciągłość badań doktorantów. Na najdłuższym chyba spotkaniu z Koordynatorem projektu Jacek Bujko
usłyszał o nieetycznych zachowaniach Powódki, zawyżaniu wycen oznaczeń i wypłat, braku pobierania próbek i
przekazywania wyników badań, co grozi kosztami niekwalifikowanymi a także bezprawnym wykorzystywaniu
aparatury do badań poza projektem.
Ostatnio Koordynator projektu zwróciła się do Jacka Bujko z propozycją, by podpisał oświadczenie, że nie
prowadził rozmów pojednawczych w sprawie konfliktu!
Maria Wesołowska stwierdziła, że Mecenas reprezentujący Koordynatora projektu starał się przekręcić Jej
zeznania dopytując np. o protokoły z posiedzeń pojednawczych na Wydziale NoŻCziK. Maria Wesołowska
protestowała i wyjaśniała Sądowi, że nic nie mówiła o posiedzeniach pojednawczych na Wydziale. Mówiła o
posiedzeniach Komisji Zakładowej i Prezydium, na których omawiana była sprawa konfliktu. Zabiegi o rozwiązanie
konfliktu i o dokładne i ostateczne wyświetlenie zarzutów o koszty niekwalifikowane, sprowadzenia odczynników i
inne sprawy podejmowaliśmy w licznych rozmowach z Władzami Uczelni.
Do Marii Wesołowskiej dotarła informacja, że Władze Uczelni zostały poinformowane przez Mecenasa
Kopaczyńskiego, że zeznała w Sądzie, iż Władze Uczelni nic nie zrobiły w celu załagodzenia i rozwiązania konfliktu.
To nie jest prawdą i takiego zeznania nie złożyła. Stwierdziła natomiast, że w tej sprawie Władze są bezsilne.
M. Wesołowska stwierdziła również, że spośród pięciu osób, które miały prawo zażądać od Niej złożenia przysięgi na
mówienie prawdy, tylko Interwent tego zażądała.
Następna rozprawa odbędzie się 2 lipca br.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Maria Kupczyk poinformowała o spotkaniu Przewodniczącej Rektorskiej Komisji Socjalnej
z
przedstawicielami związków zawodowych działających w SGGW, na którym przedstawiona była propozycja wzrostu
wysokości świadczeń ZFŚS od 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Zastępca Kwestora SGGW.
Propozycja zgodna była z wnioskiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW złożonym do Władz
Rektorskich, dlatego też została zaakceptowana przez naszego przedstawiciela w Rektorskiej Komisji Socjalnej.
Propozycja wzrostu świadczeń ZFŚS miała być przedstawiona członkom Rektorskiej Komisji Socjalnej w dniu
13 maja br.
Na tym zebraniu jednak Pani Przewodniczaca Komisji stwierdziła, że wysokość odpisu od planowanego Funduszu
płac w roku 2014 podana w projekcie prowizorium wykorzystania ZFŚS na rok 2014 może ulec zmianie
(zmniejszeniu) w związku z nowym sposobem naliczania. Z planowanego przez Uczelnię rocznego wynagrodzenia
osobowego będącego podstawą odpisu na ZFŚS mogą być wyłączone wynagrodzenia osobowe finansowane ze
środków przeznaczonych przez Senat Uczelni na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust.8 Ustawy – Prawo
o Szkolnictwie Wyższym. Spowoduje to znaczne zmniejszenie wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
Zdaniem Pani Przewodniczacej RKS proponowany przez nas wzrost świadczeń socjalnych może okazać się w
perspektywie czasu niemożliwy do realizacji.

W zwiazku z tym, że NSZZ „Solidarność” nie otrzymał żadnej oficjalnej informacji o zmianie wysokości odpisu na
Fundusz w 2014 r., aktualne i wiążące są dla nas informacje zawarte w piśmie z dn. 24 marca 2014 r., podpisanym
przez Pana prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego – I Zastępcę Rektora w sprawie projektu wykorzystania srodków
ZFŚS na rok 2014.
Nasze stanowisko w sprawie uzgodnienia prowizorium wykorzystania środków ZFŚS w roku 2014 dyskutowane i
podjęte uchwałą KZ z dnia 8 kwietnia br. przedstawiliśmy Władzom Uczelni w piśmie z dnia 10 kwietnia br.
Nie otrzymaliśmy dotychczas odpowiedzi od Władz Rektorskich.
Maria Wesołowska zasugerowała, że powinniśmy wystąpić z ponagleniem o odpowiedź na nasze pismo.
Ustalono, że Tomasz Kondraszuk - Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej uda się do Pani Kwestor w celu
uzyskania informacji o wysokości odpisu na ZFŚS w 2014 r.
5. Sprawy wniesione
* Joanna Wyleżałek poinformowała o nieprawidłowościach w przyznawaniu nagród nauczycielom akademickim na
Wydziale Nauk Społecznych. W procedurze przyznawania nagród pominięty został pracownik naukowo-dydaktyczny,
który otrzymał ocenę wyróżniającą w trakcie oceny dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego za lata
2009 - 2012.
Joanna Wyleżałek wniosła również o wprowadzenie do porządku obrad Komisji Zakładowej punktu dotyczącego
sytuacji na Wydziale Nauk Społecznych.
Członkowie Prezydium zaakceptowali wniosek.
Maria Kupczyk
Jacek Bujko

