Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 18 listopada 2014 r.
Zebranie otworzył Pan Przewodniczący, powitał obecnych na zebraniu Członków Prezydium.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawa zatrucia chemicznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Maria Wesołowska po raz kolejny wyraziła swoje zaniepokojenie dotyczące nie wyjaśnienia sprawy
zatrucia chemicznego pracowników Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Przypomniała, że
na zebraniu Prezydium w dniu 21 października br. ustalono, że do Władz Rektorskich skierowane zostanie
pismo z pytaniem o odpowiedzialność za zaistniałe nieprawidłowości w działaniu wentylacji w budynku nr
32 i zatrucie chemiczne pracowników oraz prowadzone działania naprawcze. Pismo takie zostało
przygotowane i należy je pilnie skierować do Władz Rektorskich. Sprawa jest niezwykle ważna dotyczy
bowiem bezpiecznych warunków pracy, poważnego zatrucia chemicznego pracowników, którym jako
poszkodowanym powinno się zapewnić właściwą opiekę medyczną.
Maria Wesołowska poprosiła o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej. Uzyskanie odpowiedzi na
postawione przez nas pytania doprowadzić ma do wyjaśnienia sprawy, ustalenie odpowiedzialności za
zaistniałe nieprawidłowości, służyć ma również uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości.
Członkowie Prezydium zdecydowali, że przygotowane pismo z poprawkami wniesionymi przez Pana
Przewodniczącego skierowane do Władz Rektorskich zostanie przekazane w środę - 19 listopada br.
2. Spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z Władzami Rektorskimi.
Jacek Bujko przypomniał, że skierowaliśmy do JM Rektora pismo z prośbą o o spotkanie.
Spotkanie z Władzami Rektorskimi odbędzie się w poniedziałek 24 listopada. Komisję Zakładową
reprezentować będą: Jacek Bujko, Małgorzata Herudzińska, Tomasz Kondraszuk i Piotr Niebuda.
Jacek Bujko przypomniał zagadnienia, które chcielibyśmy przedyskutować w trakcie spotkania:
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wielkość odpisów i wzrost wysokości świadczeń,
o które już kilkakrotnie wnosiliśmy, możliwości finansowania innych wydatków.
* Podsumowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2014 roku i przygotowanie do ostatniego
przyszłorocznego etapu podwyżek.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora - prof. Wiesława Bielawskiego
sprawozdanie z realizacji Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników i wykonania
drugiego etapu podwyżek w SGGW.
Sprawozdanie zawiera rozliczenie kwoty przeznaczonej na podwyżki w 2014 r. oraz wykazy średniego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników przed i po podwyżce w podziale na stanowiska dotyczące
nauczycieli akademickich i na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Zestawienia danych w załączeniu.
Pan Przewodniczący zwrócił się do Tomasza Kondraszuka z prośbą o przygotowanie analizy otrzymanych
danych na spotkanie z Władzami Rektorskimi.
* Przyszłoroczna okresowa ocena nauczycieli akademickich, zwłaszcza ostatnio ocenionych negatywnie.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że do dzisiaj nie znamy kryteriów oceny działalności nauczycieli
akademickich, która ma odbyć się w 2015 roku. Przypomniał, ze wcześniej wnosiliśmy uwagi do
poprzedniego systemu oceny, sugerowaliśmy opracowanie nowych kryteriów z odpowiednim
wyprzedzeniem.
* Trudna sytuacja finansowa niektórych Wydziałów i plany jej poprawy.
Pan Przewodniczący uważa, że powinniśmy poznać stanowisko Władz Rektorskich w sprawie trudnej
sytuacji finansowej Wydziału Nauk Społecznych. Zwrócił się do Małgorzaty Herudzińskiej z prośbą o
rozeznanie i ewentualne przygotowanie propozycji programu naprawczego ze strony pracowników WNS.
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Maria Wesołowska zasugerowała zainteresowanie Władz Wydziału i Władz Rektorskich inicjatywą
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej utworzonego z młodych humanistów Uniwersytetu
Warszawskiego. Celem Komitetu jest działanie na rzecz przezwyciężenia kryzysu instytucjonalnej nauki
zwłaszcza humanistyki oraz integracja środowisk, którym los nauki nie jest obojętny.
* Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w budynkach z laboratoriami chemicznymi i biologicznymi,
zwłaszcza stanu instalacji wentylacyjnej.
W związku z zatruciem chemicznym pracowników Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Komisja Zakladowa chciałaby poznać działania podjęte przez odpowiednie służby Uczelni w celu
zapewnienia bezpiecznej pracy we wszystkich budynkach z laboratoriami chemicznymi i biologicznymi i
wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla zdrowia pracowników Uczelni. Nie otrzymalismy także wszystkich
protokołów i pokontrolnych zaleceń wynikajacych z kontroli prowadzonych przez instytucje zewnętrzne:
Sanepid, Nadzór Budowlany i Państwową Inspekcję Pracy.
3. Sprawa nagród jubileuszowych dla pracowników SGGW.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
odpowiedź na nasze pismo w sprawie przyznawania nagród jubileuszowych, z którego wynika, że po
przejściu na emeryturę i nawiązaniu ponownego stosunku pracy z Uczelnią, czas uprawniający do nagród
jubileuszowych liczy się pracownikom od nowa.
Pismo z MniSzW w załączeniu.
4. Uroczystości Rocznicowe przy ul. Rakowieckiej .
Jacek Bujko przypomniał, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę
powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.
odbędzie się w piątek - 12 grudnia 2014 roku.
Program uroczystości:
16.00 - Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności"
Kaplica akademicka w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli,
ul. Rakowiecka 61.
17.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową Solidarności SGGW
Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
17.30 - Projekcja filmu Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kutza
Aula I, pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
Pan Przewodniczący zaapelował do członków Naszego Związku o aktywny udział w uroczystości.
5. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły trzy osoby zatrudnione w Dziale
Gospodarczym Nr 3. Wnioski dotyczyły jednorazowych zapomóg losowych związanych z trudna sytuacją
finansową.
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznawaniu się z uzasadnieniami przedstawionymi we wnioskach
przyznali zapomogi w wysokości 400,00 zł każda.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że zgłosiliśmy przedstawicieli do pracy w dwóch Komisjach Rady Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ ”Solidarność” :
Jacek Bujko – Komisja ds. Płac
Tomasz Kondraszuk – Komisja ds. Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
* Maria Wesołowska poinformowała, że na prośbę Krystyny Andrzejewskiej – Przewodniczacej Komisji ds.
Płac KSN NSZZ „Solidarność’ przesłała Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników
SGGW w 2014 roku.
Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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