Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 21 października 2014 r.
Jacek Bujko poinformował o Konferencji Naukowej pt. „Aktualne zagadnienia w rozwoju
międzynarodowych stosunków gospodarczych” zorganizowanej z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin
Prof. dra hab. dr h.c. Jana Góreckiego. Sylwetkę prof. Jana Góreckiego – wybitnego naukowca i nauczyciela
akademickiego zaprezentowała zebranym
dr hab. Maria Parlińska
–
prof. SGGW.
Zasługi profesora, Rektora SGGW w latach 1990-1996 dla rozwoju naszej Uczelni podkreślił w swoim
przemówieniu prof. dr hab. Alojzy Szymański. W części naukowej Konferencji wygłoszono cztery referaty.
Uroczystość uświetnił koncert kwartetu Camerata i występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW gratulacje i życzenia profesorowi
Janowi Góreckiemu złożyli zaproszeni na uroczystość: Jacek Bujko, Marian Różalski i Tomasz Kondraszuk.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Nagrody jubileuszowe dla pracowników Uczelni.
Maria Wesołowska poruszyła sprawę ustalenia okresu pracy uprawniającego nauczyciela akademickiego do
nagrody jubileuszowej oraz terminu przyznawania tej nagrody. Maria Wesołowska, po rozmowie z
pracownikiem Biura Spraw Osobowych i otrzymanych wyjaśnieniach, obawia się, że dokonywana przez
Biuro interpretacja Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2006 r. „w
sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela akademickiego do nagrody
jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania” może pozbawić niektórych pracowników prawa do nagrody
jubileuszowej. Zaproponowała, by z prośbą o wykładnię prawną interesującej nas kwestii zwrócić się do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odczytała dwie propozycje pisma kierowanego do
Ministerstwa. Jedną bardziej ogólną – dotyczącą zasad obliczania okresu pracy uprawniającego do nagrody,
drugą z podaniem konkretnego przypadku nauczyciela akademickiego, który rozwiązał stosunek pracy z
mianowania przechodząc na emeryturę i jednocześnie nawiązał stosunek pracy na podstawie umowy na czas
określony. Pytamy czy w takim przypadku
nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej ?
Po zapoznaniu się z treścią obydwu pism i krótkiej dyskusji członkowie Prezydium uznali, że należy
dokonać kompilacji i wykorzystać obydwie wersje do przygotowania jednego pisma. Pan Przewodniczący
poprosił Marię Wesołowską o jego przygotowanie.
2. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich za zajęcia prowadzone w godzinach ponadwymiarowych.
Jacek Bujko przypomniał, że skierowaliśmy do Władz Rektorskich pismo, w którym w związku ze wzrostem
wynagrodzeń pracowników w latach 2013 – 2015 proponowaliśmy rozważenie podniesienia wysokości
stawki za przepracowane godziny ponadwymiarowe.
Otrzymalismy odpowiedź, w której Pan Prorektor – prof. dr hab. Wiesław Bielawski dziękując Władzom
NSZZ „Solidarność” SGGW za troskę o dobro pracowników naszej Uczelni, z przykrością informuje, że w
roku akademickim 2014/2015 nie jest możliwe wprowadzenie wyższych stawek za godziny
ponadwymiarowe ze względu na trudną sytuację finansową niektórych jednostek i spadek dochodów
własnych związany ze zmniejszeniem się liczby studentów.
Jacek Bujko stwierdził, że naszą propozycję dotyczącą wzrostu wysokości stawki za przepracowane godziny
ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich ponowimy w przyszłym roku akademickim.
3. Sprawa o mobbing tocząca się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
Maria Wesołowska poinformowała, że 17 października br. w Okręgowym Sądzie Pracy w Warszawie
odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie. Jako świadek zeznawała dr hab. Elżbieta Biller oraz córka
powódki.
Na rozprawie nie było prawnika reprezentującego interesy interwenienta. Pani interwenient sama zadawała
pytania świadkom.
W ocenie Marii Wesołowskiej Elżbieta Biller zeznawała wyczerpująco, bardzo spokojnie i rzeczowo. Nie
było to łatwe ze względu na fakt, iż Pani interwenient w formie pytania wprowadzała fałszywe informacje,
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podając nieprawdziwe fakty. Ponadto oświadczenia wobec zeznań Elżbiety Biller odczytywała z wydruku
komputerowego, co zdaniem strony pozywającej wskazywało na ich wcześniejsze przygotowanie; między
innymi zarzuty mijania się z prawdą świadków odpowiadających na pytania, które dopiero w trakcie
rozprawy padały.
Zeznania córki powódki Maria Wesołowska określiła jako niezwykle przejmujące, pokazujące jak bardzo
sprawa ta dotyka całej Rodziny .
Jacek Bujko zapytał o termin zakończenia rozprawy.
Zdaniem Marii Wesołowskiej rozprawa, podobnie jak inne sprawy o mobbing jest przewlekła, nie jest łatwo
udowodnić że rozstrój zdrowia jest skutkiem stosowania mobbingu w miejscu pracy. Trzeba przesłuchać
wielu świadków i zebrać dowody. W toczącej się sprawie przesłuchiwani będą jeszcze świadkowie drugiej
strony, czyli SGGW.
Następna rozprawa odbędzie się w lutym 2015 roku.
Powódka poinformowała, że 24 września br. otrzymała wezwanie w sprawie o zniesławienie po raz
kolejny złożonej przez Panią interwenient w tej samej sprawie. Zakładając sprawę Pani interwenient
przedstawiła uzasadnienia posługując się pozwem z poprzednich dwóch już umorzonych procesów – nie
zmieniła nawet w pozwie cywilnym terminologii właściwej sprawie karnej.
Jak zauważył Jacek Bujko sprawa nadal jest bardzo trudna, co bardzo odbija się na sytuacji powódki
a także na Jej Rodzinie.
Maria Wesołowska poprosiła o większe wsparcie ze strony Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
SGGW w codziennym funkcjonowaniu powódki na Uczelni.
Powódka poinformowała, że na kolegium dziekańskim dyskutowano o zasadności dalszego
funkcjonowania Akredytowanego Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej, którym Ona
kieruje, gdyż „podobno” generuje tylko straty dla Wydziału. W rozmowie z Panią Kierownik Katedry
usłyszała, że laboratorium jest niewygodne i nieopłacalne dla Wydziału i należy rozważyć zasady jego
dalszego funkcjonowania.
Maria Wesołowska uważa, że należy popierać funkcjonowanie tego Laboratorium, które jest
wykorzystywane w badaniach naukowych pracowników Wydziału, a także służy działalności usługowej .
Tomasz Kondraszuk zapytał czy zarzut kierowany o powstałe przy realizacji Projektu koszty
niekwalifikowane zostal wyjaśniony.
Zdaniem Marii Wesołowskiej sprawa kosztów niekwalifikowanych nie została wyjaśniona podobnie
jak sprawa zatrucia chemicznego selenem na Wydziale.
Maria Wesołowska stanowczo uważa, że należy skierować do Władz Rektorskich pismo z pytaniem:
Kto odpowiada za zatrucie chemiczne pracowników, za to, że wentylacja w budynku nr 32 działa
nieprawidłowo, za niezapewnienie właściwej opieki zdrowotnej osobom
poszkodowanym.
Odpowiedź na tak postawione pytanie ma służyć uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości.
Tomek Kondraszuk w pełni poparł stanowisko Marii Wesołowskiej.
Krystyna Małachowska postawiła pytanie: Czy budynek nr 32 może być dopuszczony do dalszej
eksploatacji, czy bezpiecznie mogą przebywać w nim ludzie i mogą być prowadzone w nim zajęcia ?
Bożena Waszkiewicz-Robak poinformowała o kolejnej kontroli Sanepidu, która odbyła się
10 października br.
Jacek Bujko rozmawiał o stanie wentylacji budynku z Panią Dziekan Wydziału. Drugi przetarg na
„Wykonanie remontu wentylacji i klimatyzacji w budynku nr 32 SGGW” został rozstrzygnięty
14 października br., choć istnieją duże watpliwosci, czy remont ten będzie obejmował także wentylację
grawitacyjną w pokojach pracowniczych.
Po dyskusji ustalono, że do Władz Rektorskich skierowane zostanie pismo z pytaniem o
odpowiedzialność za zaistniałe nieprawidłowości w działaniu wentylacji i zatrucie chemiczne pracowników.
Na prośbę Pana Przewodniczącego pismo przygotuje Maria Wesołowska.
4. Sprawy wniesione:
* Tomasz Zielenkiewicz przedstawił sprawę zwrotu wypłaconych wynagrodzeń, którego żąda Dział Płac od
pracowników Wydziału, którzy przebywali na 3-miesięcznym stażu naukowym. Zgodnie z decyzją
JM Rektora na okres wyjazdu stażowego pracownicy otrzymali miesiąc urlopu płatnego i dwa miesiące
2

urlopu bezpłatnego. Decyzja Pana Rektora kierowana jest do Biura Spraw Osobowych a za jego
pośrednictwem do Działu Płac, który sporządza listy wypłat wynagrodzeń pracowników w każdym miesiącu.
Pracownicy przebywający na zagranicznym stażu naukowym nie ponoszą więc odpowiedzialnosci za
wypłacone Im wynagrodzenia przez 3 miesiące.
Tomasz Zielenkiewicz konsultował się w tej sprawie z prawnikiem NSZZ „Solidarność” Regionu
Mazowsze. Zdaniem Pana Mecenasa błąd popełniony zostal przez Biuro Uczelni, które może jedynie prosić
pracownika o zwrot wynagrodzenia za dwa miesiące.
* Jacek Bujko poinformował, że 8 listopada br. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” organizuje
zebranie
Przewodniczących Komisji Zakładowych. Ze względu na zagraniczny wyjazd Pana
Przewodniczącego naszą Komisję Zakładową na tym zebraniu reprezentować będzie Maria Wesołowska.
* Maria Wesołowska – członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” podjęła sprawę łamania praw z
zakresu prawa pracy wobec nauczycieli akademickich ( np. nie wynagradzania za prace w dni wolne: soboty
i niedziele). Opracowaną ankietę skierowała do członków Komisji Płacowej KSN z ubiegłej kadencji.
Zwróciła się o informację dotyczącą stosowanych na poszczególnych Wydziałach przeliczników za godziny
zajęć prowadzone w soboty i niedziele. Informacje zbierze Maria Kupczyk.
* Ustalono termin Rocznicowego Spotkania przy ul. Rakowieckiej na dzień 12 grudnia 2014 roku oraz
termin Spotkania Wigilijnego na dzień 16 grudnia 2014 r.
*Małgorzata Herudzińska poinformowała o drugim spotkaniu, które odbyło się w ramach starań podjętych w
związku z realizacją Uchwały WZD dotyczącej popularyzacji nauczania Jana Pawła II w środowisku
akademickim SGGW. Spotkanie odbyło się 20 października br. w Muzeum Jan Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego. Ze strony Muzeum uczestniczyli w nim dr Paweł Skibiński – dyrektor Muzeum, Pan Michał
Karpowicz – kierownik Działu Edukacji i Promocji oraz Pan Michał Rukat specjalista w Dziale Edukacji i
Promocji.
Ze strony Muzeum możemy oczekiwać pomocy w poszukiwaniu kompetentnych wykładowców, którzy
mogliby w SGGW rozpowszechniać wiedzę z zakresu nauczania Jana Pawła II. W ramach swojej
działalności Muzeum zaoferowało możliwość zorganizowania akcji edukacyjnej dotyczącej przesłania
Jana Pawła II np. w czasie obchodów Dni SGGW 2015.
Dalsze rozmowy i współpraca z Muzeum uzależnione są od stanowiska Władz Rektorskich w tej sprawie.
Sprawa zostanie poruszona na najbliższym przygotowywanym spotkaniu przedstawicieli Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW z Władzami Rektorskimi naszej Uczelni.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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