Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 28 kwietnia 2015 r.
Zebranie Komisji Zakładowej otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków
Związku. W związku z zapowiedzianą dzień wcześniej wizytą Pana prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego –
Prorektora ds. Rozwoju, Pan Przewodniczący przedstawił zebranym cel spotkania.
Jacek Bujko poinformował członków Komisji o piśmie dotyczącym formy zgłaszania uwag do działalności
związku przez Władze Rektorskie, które zgodnie z decyzją Prezydium wystosowaliśmy do Pana Prorektora.
W piśmie za niedopuszczalne uznajemy stawianie zarzutów pojedynczym członkom NSZZ „Solidarność”
SGGW w sprawach związanych z działalnością Komisji Zakładowej. Miało to miejsce, naszym zdaniem, w
trakcie rozmowy, na którą Pan Prorektor wezwał przedstawiciela Związku w Rektorskiej Komisji ds. BHP i
skierował do Niego uwagi dotyczące relacji z posiedzenia tej Komisji zamieszczonej na stronie internetowej
w informacji z zebrania Komisji Zakładowej w dniu 24 marca br.
Na początku swojego wystąpienia Pan Rektor wyjaśnił powód jego obecności na zebraniu Komisji
Zakładowej i podkreślił znaczenie rozmowy w wyjaśnianiu spraw i wszelkich nieporozumień. Nie odpisał
na nasze pismo ponieważ uważa, że byłoby to zaostrzanie konfliktu, czego chciałby uniknąć. Dlatego swoje
stanowisko w sprawie informacji umieszczonej na naszej stronie oraz skierowanego pisma postanowił
przedstawić w bezpośredniej rozmowie.
Pan Profesor odczytał treść informacji z zebrania Komisji Zakładowej z dnia 24 marca br. dotyczącej
posiedzenia Komisji ds. BHP ( punkt 6. Sprawy wniesione):
„Tomasz Zielenkiewicz przekazał informacje z posiedzenia Komisji ds. BHP.
Pan Prorektor prof. W. Bielawski przekazał informacje o kontroli przeprowadzonej w budynku nr 32 przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w zwiazku ze zgłoszeniem dolegliwości zdrowotnych u
pracowników SGGW (budynek B32).
Jednocześnie Pan Prorektor wyraził niezadowolenie z faktu, że to Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
sprowadza kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy na Uczelnię”.
Pan Prorektor stwierdził, że nigdy takiego zdania nie powiedział. Dlatego uważa, że ta informacja wyrwana
z kontekstu Jego wypowiedzi jest nieprawdziwa i przeprowadził w tej sprawie rozmowę wyjaśniającą z
dr inż. Tomaszem Zielenkiewiczem jako członkiem Rektorskiej Komisji, której jest Przewodniczącym a nie
jako przedstawicielem Komisji Zakładowej. Po wyjaśnieniach Pan Prorektor uważał, że sprawa jest
zakończona i raczej spodziewał się słowa przepraszam ze strony NSZZ „Solidarność” SGGW. Tymczasem
otrzymał pismo, w którym wyrażamy swoją dezaprobatę w sprawie wzywania na rozmowy i czynienia uwag
dotyczących działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW pojedynczym działaczom
Związku i przypominamy o niezależności działalności statutowej organizacji związkowej.
Pan Prorektor zaznaczył, że nie kwestionuje niezależności Związku. Przypomniał, że był członkiem NSZZ
„Solidarność”, otrzymał też Medal 25-lecia NSZZ „Solidarność” SGGW. Natomiast ostatnie zachowania
NSZZ „Solidarność” przypominają Panu Rektorowi działania organizacji poprzedniej kadencji, które uważa
za niedopuszczalne.
Poinformował nas również, że w sprawie informacji umieszczonej na stronie internetowej Związku i pisma,
jakie otrzymał od Prezydium KZ konsultował się z prawnikami, którzy to zachowanie NSZZ „Solidarność”
SGGW w stosunku do Pan Rektora uznali za naruszenie Jego dóbr osobistych. Pan Prorektor oświadczył
także, że nie zamierza występować przeciwko naszej organizacji do sądu.
W czasie dyskusji Pan Prorektor przypomniał działania Władz Uczelni zmierzające do poprawy
bezpieczeństwa pracy w budynku 32 zasygnalizowane na zebraniu w grudniu 2014 r. z udziałem
przewodniczącego Komisji Zakładowej i potwierdzone w piśmie z dn. 30.12.2014, a zwłaszcza zasięgnięcie
opinii niezależnego rzeczoznawcy w sprawie działania wentylacji w tym budynku oraz powołanie zespołu
kryzysowego na Wydziale do monitorowania bieżącej sytuacji i współpracy z Inspektoratem BHP i służbami
technicznymi Uczelni. Podkreślił także fakt wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych sformułowanych
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w protokółach dotychczasowych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego
Nadzoru Budowlanego i pozytywną ocenę tych działań przez te jednostki. Natomiast Związek nie czekając
na wynik ekspertyzy wezwał służby zewnętrzne w celu przeprowadzenia kolejnych kontroli.
Przewodniczący Jacek Bujko potwierdził fakt uczestnictwa w grudniowym zebraniu i otrzymanie informacji
o planowanych działaniach ale miała ona charakter dość ogólny, bez podania dat i czasu realizacji tych
zamierzeń. Wyjaśnił także, że wystąpienie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW do instytucji
zewnętrznych o ponowne kontrole w budynku nr 32 spowodowane zostało kolejnymi, nowymi zgłoszeniami
przypadków złego samopoczucia i objawów zatrucia przez pracowników w styczniu 2015 r. i miały na celu
zasygnalizowanie nieskuteczności wykonanych zaleceń pokontrolnych i dotychczasowych działań. Jacek
Bujko zaznaczył, że w okresie styczeń-marzec Komisja Zakladowa nie otrzymywała żadnych informacji o
działaniach podejmowanych przez służby Uczelni w budynku nr 32. Na pismo z dnia 11 lutego br.
skierowane w tej sprawie do Dyrektora Technicznego odpowiedź otrzymalismy dopiero 23 marca, po
interwencji Pana Prorektora. Do dzisiaj nie przeprowadzono prób dymnych w budynku, o które
wnioskowaliśmy jeszcze w grudniu.
Maria Wesołowska odnosząc się do wypowiedzi Pana prof. W. Bielawskiego oświadczyła, że we wszystkich
działaniach w poprzedniej kadencji, kiedy była przewodniczącą Komisji Zakładowej kierowała się dobrem
Uczelni a zwłaszcza jej pracowników i działania te były zgodne z prawem i statutem NSZZ „Solidarność”.
Wyjaśniła również, że nigdy jako Przewodnicząca nie usunęła Nikogo z Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW. Podkreśliła także, że sprawa sądowa przeciwko Związkowi jest bezzasadna, gdyż
zarówno informacja zamieszczona na stronie internetowej jak i pismo przypominające o niezależności
zwiazku w działalności statutowej nie naruszają dóbr osobistych Pana Rektora. W informacji zamieszczonej
w intranecie jest zawarta opinia, jaką Pan Rektor wyraził w szerokiej wypowiedzi a nie cytowane konkretne
zdanie. Natomiast dr inż. Tomasz Zielenkiewicz jest członkiem Rektorskiej Komisji ds. BHP
oddelegowanym do udziału w pracach tej Komisji przez NSZZ „Solidarność” SGGW decyzją podjętą przez
Komisję Zakładową Związku w wyniku głosowania i dlatego wszelkie zarzuty dotyczące naszego
przedstawiciela należy kierować do organu, który Go oddelegował.
W sprawie bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32 Maria Wesołowska zauważyła, że jest zasadnicza różnica
w argumentach wysuwanych przez obie strony: Władze Rektorskie mówią o przepisach, regulaminach,
zebraniach w tej sprawie oraz kosztach finansowych i zamówieniach publicznych. Trwa to już około dwa
lata. Natomiast strona związkowa mówi o ludziach. Priorytetem dla NSZZ ”Solidarność” są ludzie –
pracownicy i studenci, których zdrowie i życie w przypadku nie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
może być zagrożone. Z całą pewnością z takim przypadkiem mamy do czynienia w budynku nr 32. I zawsze
kiedy pracownicy zgłaszają do Komisji Zakładowej nieprawidłowości, sygnalizują złe samopoczucie,
objawy zatrucia Związek musi podejmować wszelkie działania w celu wyjaśnienia przyczyn zagrożenia i ich
wyeliminowania.
Pan Prorektor oświadczył, że dla Władz Uczelni podmiotem jest pracownik. I właśnie w trosce o
pracowników Władze zajmują się problemami budynku nr 32. Podjęto rozliczne działania zmierzające do
ustalenia przyczyn złego samopoczucia pracowników.
Istotne jest również ustalenie czy budynek został wykonany zgodnie z projektem. Zdaniem Pana Prorektora
może okazać się, że budynek, a zwłaszcza system wentylacyjny przystosowany jest do skali badań
prowadzonych w tamtym okresie i obecnie został przeciążony ogromną liczbą prowadzonych badań i
projektów.
Pan Prorektor podkreślił, że wykonano wszystkie zalecenia pokontrolne służb zewnętrznych a ostatnia
kontrola Inspekcji Sanitarnej pozytywnie oceniła wszystkie prace wykonane przez Uczelnie w budynku
nr 32.
24 kwietnia br Uczelnia otrzymała ekspertyzę NOT dotyczącą funkcjonowania wentylacji w budynku.
Konieczne jest uzupełnienie jej o kosztorys prac niezbędnych do wykonania. W najbliższym czasie zostaną
przeprowadzone też próby dymne w wytypowanych pomieszczeniach. Pan Prorektor wyraził przekonanie, że
po wykonaniu tych prac usunięte zostaną wszystkie potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy w tym
budynku.
Po opuszczeniu zebrania przez Pana Prorektora poruszone zostały następujące sprawy:
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1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko po raz kolejny przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi odpis na
ZFŚS w 2015 roku naliczany jest w wysokości 6,5 % od planowanych wynagrodzeń osobowych
pracowników w 2013 roku finansowanych z dotacji na działalność dydaktyczną Uczelni. Od wynagrodzeń
finansowanych z innych źródeł (w tym również od wynagrodzeń pracowników LiRZD) odpis nie jest już
naliczany.
Wzrost liczby pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS SGGW przy jednoczesnym
zmniejszeniu wysokości bieżącego odpisu na Fundusz może w niezbyt odległej perspektywie czasowej
uniemożliwić pełną realizację świadczeń określonych Regulaminem ZFŚS SGGW.
Niemożliwe też okazało się zaproponowane przez Władze Rektorskie przekazanie na konto ZFŚS części
srodków z 10% narzutu kosztów ogólnych wprowadzonych w LiRZD Uchwałą Senatu z dnia 23 lutego br. w
sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w SGGW.
Korzystając z ustawowego prawa związków zawodowych do występowania z roszczeniami w sprawie ZFŚS,
członkowie Komisji Zakładowej dyskutowali nad prawnymi możliwościami ubiegania się o naliczanie
odpisu na ZFŚS od wynagrodzeń wszystkich pracowników.
Zwrócono uwage na niezgodność
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 212 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznej z Ustawą Prawo o Szkolnictwie wyższym.
2. Sprawozdanie z obrad Senatu SGGW w dniu 27 kwietnia 2015 r.
Relacje z obrad Senatu przedstawił Jacek Bujko.
JM Rektor poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadała status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego Konsorcjum naukowemu „zdrowe zwierze - bezpieczna żywność” w obszarze nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie weterynaria.
Liderem w składzie Konsorcjum jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.
Informacje o działalności naukowo-badawczej w SGGW w 2014 roku oraz informacje o studiach
doktoranckich i podyplomowych przedstawił prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki.
W roku 2014 dotacja na działalność statutową wyniosła 10 640 920 zł (dla porównania w roku 2011
wynosiła 13 962 261 zł).
W 2014 roku był0 112 projektów finansowanych przez NCN ( w 2011 r. było ich 264).
Zmniejszyły się środki uzyskane z realizacji tych projektów, w 2014 r. wynosiły 8 613 341 zł (w 2011 r –
16 681 934 zł).
Przychody z KZL wyniosły 5227 589 zł i zmalały w stosunku do roku 2011 – 6 020 914 zł.
Wzrosła liczba punktów za publikacje z IF, która w 2014 r wyniosła 14 785 (w 2011 r. – 7 713).
Zmniejszyła się liczba nadanych stopni doktora w 2014 r – 72 ; w 2011 r - 103.
Wzrosła natomiast liczba nadanych stopni doktora habilitowanego, która w 2014 r. wyniosła – 53 (w 2011 r
– 27). Na tym samym poziomie pozostała liczba uzyskanych tytułów naukowych profesora – 13.
Zmniejszyła się liczba rekrutowanych uczestników studiów doktoranckich ze 125 w 2011r. do 85 w 214 r.
Zmniejszyła się liczba słuchaczy studiów podyplomowych z 2387 osób do 1956.
Wszystkie Informacje o działalności naukowej zostaną opublikowane w sprawozdaniu JM Rektora SGGW.
Informację o współpracy międzynarodowej SGGW w 2014 roku przedstawił prof. dr hab. Marek Szyndel.
W 2014 roku podpisano 356 umów i porozumień tym:
*82 umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej,
*190 porozumień w ramach programów Erasmus,
*8 porozumień w ramach programu Erasmus Mundus z uczelniami z ponad 40 krajów,
* 76 umów i porozumień dot. międzynarodowych projektów badawczych.
Biuro Wspólpracy Międzynarodowej i jednostki uczelniane realizowały w 2014 roku 31 projektów
dydaktycznych.
Rozpoczęto również realizacje 3 projektów w ramach nowego programu Erasmus+.
za granice skierowano 1216 pracowników i studentów SGGW.
Uczelnię odwiedziło 170 gości.
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Na Uczelni zorganizowano 42 konferencje międzynarodowe.
Ze szczegółami sprawozdania ze współpracy międzynarodowej członkowie NSZZ „Solidarność” mogą
zapoznać się w sekretariacie zwiazku.
Członkowie Senatu w głosowaniach podjęli uchwały w następujących sprawach:
- uchwalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich,
- uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych,
- wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu bankowego w kwocie 50 mln zł w postaci linii wielocelowej z
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Uczelni w trybie zamówień publicznych,
- wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1 2128 m2
w dzielnicy Ursynów,
- przygotowania i zgłoszenia wniosku pod roboczym tytułem „Trwałość nawadnianego rolnictwa w Europie
w warunkach zmian klimatycznych oraz jego realizacji w ramach programu Horyzont 2020”,
- wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia
na kierunku zootechnika.
Informacje o działalności Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW przedstawił dr hab. Arkadiusz Orłowski
– dyrektor Centrum.
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Nauk o Zwierzętach przedstawiła
dr hab. Wanda Olech-Piasecka – dziekan Wydziału
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie socjalne z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożył pracownik Działu
Gospodarczego Nr 1. Wniosek dotyczył zapomogi w związku z kosztami poniesionymi na leczenie.
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku i po uwzględnieniu wysokości
przychodów przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł ( jednogłośnie).
4. Informacje z Krajowej Sekcji nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy od Pana dr Bogusława Dołęgi – Przewodniczącego Rady KSN
sprawozdanie ze spotkania w MNiSzW, które odbyło się 21 kwietnia br.
Spotkanie, które prowadził prof. Marek Ratajczak – Wiceminister NiSzW dotyczyło podziału środków na
realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015. Ministerstwo
zamierza podzielić środki pomiędzy poszczególne jednostki zachowując zasady podziału zastosowane w
bieżącym roku przy dystrybucji dotacji podstawowej.
Podkreślono, że na przestrzeni trzech lat budżet wzrósł prawie o 6 mld zł (w bieżącym roku jest to prawie
3 mld. zł) w stosunku do stanu przed rozpoczęciem wzrostu wynagrodzeń.
Środki na tegoroczny wzrost wynagrodzeń maja być uruchomione w maju.
Ze szczegółami informacji ze spotkania w Ministerstwie członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą
zapoznać się w sekretariacie Związku.
5. Obchody 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w SGGW.
Małgorzata Herudzińska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów przypomniała, że termin
obchodów ustalony został na 27 października 2015 roku.
Uroczystości rozpocznie Msza Święta odprawiona w Kościele Św. Katarzyny w Warszawie.
Zarezerwowana została też Aula Kryształowa, w której odbędą się główne obchody.
Wygłoszenie referatu okolicznościowego potwierdził już prof. dr hab. Kazimierz Korab.
Trwają rozmowy z pozostałymi prelegentami.
Ustalana jest cześć artystyczna obchodów (koncert muzyczny - trwają rozmowy z artystami).
Przygotowywany jest też drugi projekt znaczka NSZZ „Solidarność” SGGW.
W projekcie przyjętym przez Komisję Zakladową na zebraniu 24 lutego br. wykorzystane było LOGO
SGGW.
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Do JM Rektora SGGW złożyliśmy wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie Logo Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Niestety JM Rektor nie wyraził zgody na wykorzystanie Logo Uczelni w znaczku NSZZ „Solidarność”
SGGW.
W opinii Biura Promocji podpisanej przez dr inż. Krzysztofa Szwejka napisano, że „projekt znaczka
jubileuszowego wykorzystującego godło SGGW nie jest zgodny z zasadami korzystania z logo Uczelni
przyjętymi w Zarządzeniu Nr 8 z dnia 5 .04.2014 roku”.
Jakub Gawron opracuje i przedstawi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW nowy projekt naszego
znaczka okolicznościowego.
6. Sprawy wniesione
* Joanna Wyleżałek poinformowała, że uczestniczyła w prezentacji najnowszej książki Białego Kruka
„Wygaszanie Polski 1989 -2015.”
Spotkanie odbyło się 18 kwietnia br. w Domu Literata przy ul. Krakowskie Przedmieście.
Zaprezentowana została książka, która składa się z 21 esejów wybitnych polskich patriotów: naukowców,
publicystów, ministrów, menadżerów, posłów, specjalistów wielu dziedzin.
Egzemplarz książki z dedykacją dla NSZZ „Solidarność” SGGW Joanna Wyleżałek wręczyła Panu
Przewodniczącemu i jest ona dostępna w siedzibie Komisji Zakładowej.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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