Informacje z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 7 października 2014 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wynagradzania nauczycieli akademickich za przeprowadzone zajęcia w godzinach ponadwymiarowych.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy pismo od JM Rektora z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie projektu zarządzenia określającego wysokości stawek dla nauczycieli akademickich za zajęcia
przeprowadzone w godzinach ponadwymiarowych. Zaproponowane wysokości stawek w przedłożonym
projekcie zarządzenia są na poziomie stawek obowiązujących za przepracowane godziny ponadwymiarowe
w poprzednich latach.
Za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o których mowa w art.131 Ustawy - Prawo o Szkolnictwie
Wyższym nauczyciel akademicki otrzymuje wynagrodzenie obliczone według stawek:
* Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, docent, adiunkt posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego, adiunkt posiadający stopień doktora, starszy wykładowca – do
3,6% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego dla danej grupy w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku.
* Asystent, wykładowca, lektor instruktor – do 3,9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
określonego dla danej grupy w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia
2013 roku.
Jacek Bujko zauważył, że proponowane w projekcie zarządzenia Rektora stawki kształtują się na poziomie
pomiędzy 1,2% (dla profesora) do 1,4% (dla asystenta) minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na
poszczególnych stanowiskach i są około trzykrotnie niższe od maksymalnych stawek dopuszczonych
przepisami.
Zwrócił uwagę na przeprowadzany w ostatnich dwóch latach i planowany na rok 2015 wzrost zasadniczych
wynagrodzeń pracowników Uczelni i zasugerował, by przeanalizować skutki podniesienia stawki za godziny
ponadwymiarowe biorąc pod uwagę 30% wzrost wynagrodzeń.
Jednocześnie przypomniał jednak o skomplikowanej sytuacji finansowej niektórych Wydziałów, dla których
wzrost wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe może być utrudnieniem w rocznym zbilansowaniu
wydatków i w efekcie odbić się niekorzystnie na wszystkich pracownikach.
Maria Kupczyk wyraziła obawy, czy zwiększone wypłaty za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli
akademickich nie pogorszą sytuacji finansowej Wydziałów i nie spowodują kolejnych redukcji stanowisk i
zwolnień w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Tomek Kondraszuk zaproponował negocjacje z Władzami Rektorskimi dopuszczające wprowadzenie
przedziału stawek za godziny ponadwymiarowe w zakresie 1 – 1,3, uzależnionego od kondycji finansowej
poszczególnych Wydziałów.
Po dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie członków Komisji Zakładowej wniosek o
skierowanie do Władz Rektorskich pisma z pytaniem o możliwości podniesienia stawki za przepracowane
godziny ponadwymiarowe w zwiazku z 30% wzrostem wynagrodzenia pracowników Uczelni w okresie 2013
– 2015. Obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej (12 osób) przyjęli wniosek jednogłośnie.
2. Sprawa unieważnienia wyborów Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że 27 sierpnia 2014 roku decyzją nr 10/2014 Krajowa Komisja Wyborcza
NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 154 ust.1 pkt.3 stwierdziła nieważność wyborów Rady
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki,
które odbyło się w Sękocinie w dniach 23-25 maja br. Na listy cząstkowe kandydatów do Rady wpisani
zostali jedynie kandydaci, którzy otrzymali poparcie w prawyborach, z pominięciem osób zgłaszanych
bezpośrednio do Komisji Wyborczej. Poszczególne listy cząstkowe nie były zamykane podczas posiedzenia
WZD. Stanowi to zdaniem Krajowej Komisji Wyborczej złamanie § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu NSZZ
„Solidarność” oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów oraz
odwoływania wszystkich władz Związku.
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Maria Wesołowska – delegat naszego Związku na WZD KSN naświetliła obecnym na zebraniu członkom
KZ tę skomplikowaną sytuację. Jej zdaniem za zaistniałą sytuację odpowiedzialność ponosi prof. Edward
Malec – Przewodniczący Rady KSN w poprzedniej kadencji, który tak manipulował wyborami, że do
obecnej Rady wybrane zostały wyłącznie osoby popierające Jego sposób kierowania Radą KSN w minionej
kadencji. Zdaniem Marii Wesołowskiej Edward Malec kierował pracami Rady w sposób niedemokratyczny,
doprowadził do wielu wewnętrznych konfliktów w środowisku KSN i wyeliminowania aktywnych działaczy
Sekcji. Nie wpisanie na cząstkowe listy wyborcze osób nieuwzględnionych w prawyborach jest naruszeniem
procedur wyborczych i dlatego Krajowa Komisja Wyborcza unieważniła przeprowadzone wybory Rady
KSN.
Maria Wesołowska poinformowała, że trzy Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” (Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Śląski i Politechnika Wrocławska) wystosowały uchwały w obronie praworządności i
demokratycznych zasad działania NSZZ „Solidarność”. Zaproponowała, by nasza Komisja Zakladowa
również
zajęła
stanowisko
w
sprawie
unieważnionych
wyborów
Rady
KSN.
Jacek Bujko odczytał proponowaną treść Uchwały, w której apelujemy o poszanowanie prawa
związkowego. Suwerenną decyzję Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” o unieważnieniu
wyborów Rady Krajowej Sekcji Nauki uznajemy za zgodną z obowiązującymi zasadami działania Zwiazku.
Uważamy, że wybory Rady KSN na nową kadencję są wewnętrzną sprawą Sekcji, a przenoszenie
wewnętrznych konfliktów na inne niż Sekcja struktury Związku i oczekiwanie na rozstrzygniecie konfliktów
przez zewnętrzne sądy uważamy za działania szkodliwe dla NSZZ „Solidarność”.
W trakcie dyskusji członkowie Komisji Zakładowej uznali za niedopuszczalne złamanie regulaminu
wyborów. Nie zrozumiałe jest stanowisko obecnego Przewodniczącego Rady KSN – Bogusława Dołęgi,
który odwołuje się od decyzji Krajowej Komisji Wyborczej do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Po naniesieniu nieznacznych poprawek do proponowanej Uchwały, w głosowaniu jawnym obecni na
zebraniu członkowie Komisji Zakładowej przyjęli Uchwalę (Za – 11 osób, Przeciw – 1 osoba, Wstrz. -1).
Przyjęta Uchwała skierowana zostanie do Przewodniczącego Rady KSN – Bogusława Dołęgi.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” złożyła jedna osoba – starszy wykładowca z
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Wniosek dotyczył zapomogi losowej związanej z trudną sytuacja
finansową.
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku popieranego przez członka Komisji
Zakładowej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali
zapomogę w wysokości 400,00 zł.
4. Sprawa
zatrucia chemicznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Maria Wesołowska zapytała jaki jest aktualny stan sprawy zatruć w laboratoriach na WNoŻiCz.
Jacek Bujko poinformował, że dwie najbardziej poszkodowane osoby, u których stwierdzono największe
przekroczenia dopuszczalnych poziomów selenu w organizmie objęte są postępowaniem o orzeczeniu
choroby zawodowej prowadzonym zgodnie z przepisami przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. U pozostałych kilkunastu osób potencjalnie narażonych na podobne
zatrucie, u których stwierdzono bardzo wysokie poziomy selenu, ponowne badania wykonane w lipcu
wykazały istotne zmniejszanie się poziomów selenu we krwi i w moczu.
W laboratoriach, w których z powodu niesprawności systemu wentylacji wstrzymano pracę wykonuje się
ponownie typowe oznaczenia w ramach dydaktyki i prac badawczych. Natomiast nie prowadzi się żadnych
oznaczeń i badań z selenem, zwłaszcza w postaci wodorku, najbardziej toksycznego związku będącego
najprawdopodobniej główną przyczyną zatrucia. Ze względy na niewydolny system wyciągowy zabronione
jest jednoczesne używanie ICP i dygestorium, dlatego też nie wznowiono żadnych prac z użyciem tego
analizatora.
Zapowiadany na lipcowym spotkaniu z Władzami Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
przez dyrektora technicznego Uczelni przetarg na: „Wykonanie remontu instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynku nr 32….” został unieważniony z przyczyn formalnych i ogłoszony ponownie a jego
rozstrzygniecie nastąpi 14.10. br. Jednak z opisu zakresu rzeczowego i warunków przetargu wynika, że
2

dotyczy on raczej stwierdzenia stanu faktycznego i określenia wniosków i zaleceń do wykonania i obejmuje
sprawdzenie wydajności oraz wyregulowanie nawiewów i wywiewów mechanicznych w pracowniach w
aktualnym stanie budynku, bez większych ingerencji w substancję budowlaną, i bez uszczelniania
istniejących otworów czy wlotów wentylacji grawitacyjnej. Nie dotyczy więc pokojów pracowniczych, co
było główną przyczyną dotychczasowych zatruć. Tymczasem z rozmów z pracownikami wynika, że
wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach funkcjonuje nieprawidłowo, w wielu pokojach pracowniczych
powietrze jest wdmuchiwane przez kratki wentylacyjne zamiast wyciągania i wyraźnie czuć zapachy z
innych pomieszczeń, w tym dydaktycznych i laboratoryjnych.
5. Sprawy wniesione.
* Jacek Bujko poinformował o spotkaniu z Panem dr Ryszardem Miazkiem – dyrektorem Centralnej
Biblioteki Rolniczej dotyczącym popularyzacji nauczania Jana Pawła II w środowisku akademickim SGGW.
Spotkanie odbyło się 6 października br. Pan Dyrektor obiecał zebrać i przedstawic nam informacje o
osobach, które mogłyby podjąć się prowadzenia takich zajęć. Małgorzata Herudzińska nawiązała w tej
sprawie kontakt z dominikaninem O. Maciejem Ziębą. Wszystkie prowadzone dotychczas rozmowy miały
charakter wstępnego rozeznania w sprawie.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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