Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 29 listopada 2016r.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zgodnie
z załączoną listą obecności.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Komisji.
Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uroczystość upamiętniająca
rocznicę powstania Solidarności w SGGW odbędzie się 13 grudnia 2016 roku.
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 „Zawrócony” w reżyserii Kazimierza Kutza
Aula I, pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
Ustalono szczegóły organizacyjne uroczystości ( przewiezienie sztandaru, czytania i modlitwy w trakcie
Mszy Św.) Pan Przewodniczący zaapelował do członków NSZZ „ Solidarność” SGGW o uczestnictwo w
bardzo ważnej dla naszego zwiazku uroczystości.
Jacek Bujko zaprosił członków i sympatyków naszej organizacji na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się
we wtorek – 20 grudnia br. w budynku nr 8 w sali nr 112. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.
Członkowie Komisji Zakładowej z radością podzielili się obowiązkami przygotowania potraw na nasz
wigilijny stół.
Od godz. 15.15 na zaproszenie Komisji Zakładowej w zebraniu uczestniczył Jego Magnificencja Rektor
SGGW W Warszawie – prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Panu Rektorowi towarzyszyli: prof. dr hab.
Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor ds. Dydaktyki,
dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz SGGW i prof. dr hab. Aleksander Lisowski – Pełnomocnik
Rektora ds. Wspólpracy z Gospodarką.
Na wstępie Pan Rektor poinformował, że o godz. 17.00 musi być na spotkaniu w Sejmie, na którym
odbędzie się pierwsze czytanie znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ma
obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. W związku z czym musi opuścić nasze spotkanie o godz.16.00.
Pozostaną z nami pozostali przedstawiciele Władz Uczelni, którzy odpowiedzą na nasze pytania lub przekażą
je Jego Magnificencji.
Jacek Bujko podziękował Władzom Rektorskim za przybycie i zwrócił się do Pana Rektora z pytaniem
dotyczącym zmian organizacyjnych, które następują
w Administracji Centralnej i Jednostkach
Ogólnouczelnianych.
Pan Rektor stwierdził, że przeprowadzane zmiany są realizacją zapowiedzi zawartych w Jego programie
wyborczym i służą optymalizacji działalności podstawowych jednostek Administracji Uczelni. Zmiany
dotyczą między innymi Biura Nauki.
Zgodnie z podpisanym w dniu dzisiejszym Zarządzeniem Rektora tworzy się Biuro Nauki i Projektów jako
jednostkę Administracji Centralnej podporządkowaną Kanclerzowi SGGW. W strukturze jej wyodrębnia
się: Sekcję Obsługi Nauki, Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych i Sekcję Projektów
Krajowych. Dotychczasowe Biuro Nauki przekształca się w Sekcję Obsługi Nauki a Biuro
Międzynarodowych Projektów Badawczych w Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych.
W drodze konkursu zostanie wybrany i zatrudniony kierownik nowego Biura.
Reorganizacja dotyczy również Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w którym nastąpi ograniczenie
liczby etatów. Cześć zatrudnionych tam osób przesunięta zostanie do Sekcji Projektów Krajowych.
Proponowane zmiany mają służyć podniesieniu efektów pracy tych jednostek, sprawniejszej obsłudze
tematów badawczych, przygotowaniu i rozliczaniu projektów naukowych.
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Pan Kanclerz poinformował nas o planowanej likwidacji Działu Remontów i Konserwacji oraz Sekcji
Obsługi Teletechnicznej w dotychczasowej formie. Zdaniem Pana Kanclerza utrzymywanie tak
rozbudowanego Działu z punktu widzenia ograniczenia prac inwestycyjnych i bardzo wysokich kosztów ich
prowadzenia jest dla Uczelni zupełnie nieopłacalne. Przetarg na wykonanie takich prac pozwala na znacznie
tańsze zatrudnienie firmy zewnętrznej. Utworzony w miejsce DRiK Dział Obsługi Technicznej Obiektów
ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Uczelni poprzez usuwanie bieżących awarii i prace technicznokonserwacyjne, zwłaszcza dotyczące infrastruktury elektrycznej, hydraulicznej, wentylacyjnej itp. z
ograniczeniem typowych prac budowlanych. Dział podporządkowany będzie Zastępcy Kanclerza Dyrektorowi Technicznemu. W Dziale ze względu na zmniejszenie zakresu wykonywanych prac nastąpi
redukcja etatów. Apelowaliśmy o proponowanie dotychczasowym pracownikom innych miejsc pracy w
jednostkach administracji, np. działach gospodarczych, które przejęły część obowiązków naprawczych i nie
zwalnianie długoletnich pracowników, zwłaszcza w okresie przedemerytalnym.
Pytaliśmy również o zmiany organizacyjne, jakie obserwujemy w Centrum Informatycznym.
Zdaniem Pana Rektora zatrudniony w CI nowy dyrektor rozeznał sytuację, bardzo dobrze zdiagnozował stan
organizacji Centrum i zaproponował konkretne zmiany. Między innymi rezygnację z zatrudniania
pracowników na niepełnych etatach, przesunięcia stanowiskowe w ramach jednostki. Pracownicy otrzymali
nowe angaże. W porozumieniu z pracownikami uzgodnione zostały sprawy wynagrodzenia. Dwóch
pracowników zatrudnionych dotychczas na niepełnych etatach odmówiło podpisania zaproponowanej
zmiany warunków pracy i płacy. W związku z tym nastąpi rozwiązanie z Nimi umowy o pracę uzasadniane
reorganizacją jednostki.
Pan Kanclerz poinformował nas, że większość jednostek Administracji Centralnej wizytowana była już przez
Pana Rektora i Pana Kanclerza i wszystkie zmiany organizacyjne służą uporządkowaniu spraw osobowych w
jednostkach i podniesieniu jakości pracy.
Pytaliśmy Władze Uczelni o zatrudnienie pracowników przechodzących na emeryturę i proponowaliśmy
wspólne wypracowanie takich zasad w odniesieniu do pracowników naukowo-dydaktycznych i
administracyjnych.
Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z
końcem roku akademickiego, w którym ukończył 67 rok życia. Wyjątek stanowią nauczyciele akademiccy
posiadający tytuł naukowy profesora, którzy mogą być zatrudnieni do 70. roku życia.
Pan Rektor uważa, że decyzje o długoletnim zatrudnieniu profesorów po przejściu na emeryturę lub
zatrudnianie ich na czas nieokreślony są niewłaściwe, zwłaszcza, że większość z Nich ogranicza mocno
aktywność grantową i publikacyjną. Zarówno pracownicy mianowani jak i pracownicy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę po przejściu na emeryturę powinni być zgodnie z prawem zatrudnieni na okres nie
dłuższy niż 33 miesiące. Wyjątkiem mogą być osoby niezbędne do minimum kadrowego albo bardzo
aktywne naukowo. Nie powinny także pełnić funkcji kierowniczych, także w administracji.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez członków Komisji Zakładowej w trakcie spotkania z Władzami
Uczelni poruszyliśmy sprawę bezpieczeństwa pracy w Uczelni. Szczególnie pytaliśmy o bezpieczeństwo
pracy w budynku nr 32 w związku ze stwierdzonymi wcześniej zatruciami chemicznymi pracowników
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Jak stwierdził Pan Przewodniczący wiemy, że
wprowadzono wiele zmian w systemie wentylacyjnym budynku. Między innymi zlikwidowano podwójną
wentylację mechaniczną i grawitacyjną w pomieszczeniach laboratoryjnych, zlikwidowano wentylację
grawitacyjną w pokojach pracowniczych, zastępując ja systemem rekuperatorów, oraz że prowadzona jest
przez firmę zewnętrzną modernizacja i przebudowa nowych laboratoriów przewidzianych do prowadzenia
potencjalne szkodliwych analiz, wyposażonych w nowoczesne, zaopatrzone w filtry systemy wentylacyjne,
której koszt oszacowano na kilka milionów.
Z niepokojem przyjęliśmy informacje, że z 26. dygestoriów pracujących w budynku aż 19 jest calkowicie
zniszczonych i że dygestoria te nie były i dalej nie są wyposażone w filtry a systemy wentylacyjne w tych
starych laboratoriach, poza uszczelnieniem podłączeń dygestoriów, nie będą zmieniane.
Jacek Bujko przypomniał, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”SGGW jeszcze w poprzedniej
kadencji Władz Rektorskich wnioskowała o sprawdzenie prawidłowości działania instalacji wentylacyjnych
w innych, podobnych budynkach, w których prowadzone są badania i doświadczenia z użyciem substancji
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chemicznych, miedzy innymi w budynku 23 i 37. Sugerowaliśmy konieczność przeprowadzenia prób
dymnych, które pomogą ustalić występowania ewentualnych nieszczelności w instalacji wentylacyjnej.
Niestety do dzisiaj nie mamy w tej sprawie żadnej informacji.
Pan Kanclerz poinformował nas, że w budynku nr 32 od dłuższego czasu prowadzone są prace
modernizacyjne, dostosowujące działanie systemu wentylacyjnego do aktualnie prowadzonych w budynku
badań naukowych i doświadczeń. Budynek oddany do użytku kilkanaście lat temu został dopuszczony do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i funkcjami, jakie wówczas miał spełnić. Aktualnie budynek nr 32
jest najbardziej użytkowanym budynkiem pod względem badawczym, zainstalowana w nim bardzo wiele
nowych urządzeń badawczych i prawdopodobnie dotychczasowo działający system wentylacyjny okazał się
niewystarczający.
Pan Kanclerz zapewnił, że wszystkie zalecenia zewnętrznych firm kontrolujących budynek zostały bardzo
ściśle i w terminie zrealizowane, co potwierdziła ostatnia kontrola Sanepidu.
Pan Prorektor - prof. K. Banasik zwrócił uwagę na fakt, że wszelkie nieprawidłowości w użytkowaniu
budynków powinny być zgłaszane do Władz Uczelni przez kierowników jednostek – dziekanów
Wydziałów, którzy na co dzień są gospodarzami tych obiektów i którym najłatwiej rozpoznać realne
zagrożenia
Jacek Bujko ponowił jednak prośbę o zwrócenie uwagi i sprawdzenie systemów wentylacyjnych we
wszystkich budynkach, w których prowadzone są badania i analizy chemiczne, tak aby uniknąć
jakichkolwiek zatruć pracowników wynikajacych z niewłaściwego zabezpieczenia wentylacyjnego.
Pan Przewodniczący Komisji Zakładowej zasygnalizował również sprawę zatrzymywania awansów
zawodowych nauczycieli akademickich przez Władze niektórych Wydziałów. Między innymi sprawę
awansowania pracownika na stanowisko prof. zwyczajnego na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii
Architektury Krajobrazu i sprawę awansu na stanowisko prof. SGGW na Wydziale Technologii Drewna.
Pan Prorektor - prof. K. Tomala poinformował, że jedna z tych spraw została już załatwiona na Wydziale i
jest w toku.
Na zakończenie Pan prof. Kazimierz Banasik dziękując za spotkanie wyraził nadzieję na dobrą współpracę z
naszym związkiem.
W imieniu Komisji Zakładowej za pierwsze w tej kadencji spotkanie i dyskusję Władzom Uczelni
podziękował Jacek Bujko.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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