Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 20 grudnia 2016r.
Zebranie Komisji Zakładowej otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków
Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Kanclerza zawiadomienie o zamiarze
rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia z sześcioma pracownikami
zatrudnionymi w Dziale Remontów i Konserwacji i Sekcji Obsługi Teletechnicznej.
Zwolnienie pracowników uzasadniane jest zmianami w strukturze organizacyjnej Uczelni ( Zarządzenie Nr
122 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 24.11.2016 roku) i związaną z tym likwidacją stanowisk pracy.
Wśród pracowników przewidzianych do zwolnienia dwóch zatrudnionych jest na czas określony, pozostali
zatrudnieni są na czas nieokreślony, jeden z 32. letnim okresem pracy w naszej Uczelni.
Jacek Bujko poinformował, że wśród osób przewidzianych do zwolnienia nie ma członków naszej
organizacji związkowej.
W trakcie dyskusji Maria Wesołowska stwierdziła, że naszym obowiązkiem jako związku zawodowego jest
upomnieć sie o tych pracowników. Jej zdaniem zmiany organizacyjne w strukturze Uczelni nie muszą
oznaczać zwolnień pracowników, można próbować przenieść pracowników do innych jednostek Uczelni.
Przypomniała również, że dotychczas zawsze rozmawialiśmy z osobami przewidzianymi do zwolnienia,
które najprawdopodobniej nic o tym jeszcze nie wiedzą. Uważa, że osoby znajdujące się na liście
powinniśmy zawiadomić o zamiarze rozwiązania z nimi umowy o pracę.
Jacek Bujko poinformował, że w trakcie spotkania i rozmowy, którą odbył wspólnie z Piotrem Niebudą z
Panem Kanclerzem, mowa była nawet o kilkunastu osobach przewidzianych do zwolnienia w związku ze
znacznym ograniczeniem prac wykonywanych dotychczas przez DRiK, który od 1 stycznia 2017 będzie
Działem Obsługi Technicznej Obiektów zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Uczelni poprzez
usuwanie bieżących awarii i prace techniczno-konserwacyjne. Przedstawiona nam lista sześciu osób
przewidzianych do zwolnienia świadczy o przeniesieniu i zatrudnieniu części osób w innych jednostkach
SGGW.
Zdaniem Piotra Jurki powinniśmy wystąpić wyłącznie w obronie tych pracowników, którzy zwrócą się do
nas o pomoc.
Po dyskusji pod głosowanie poddany został wniosek o wystosowanie ogólnego pisma w sprawie obrony
pracowników przewidzianych do zwolnienia. Przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących na
12 osób uprawnionych do głosowania wniosek został przyjęty. Ustalono, że pismo przygotuje
Przewodniczący Komisji Zakładowej.
Członkowie Komisji Zakładowej ustalili również, że postaramy się zawiadomić osoby przewidziane do
zwolnienia o tym fakcie.
W dalszej części zebrania członkowie Komisji Zakładowej przyjęli jednogłośnie przyjęli kolejną osobę w
poczet członków naszego związku.
O godz. 16.00 rozpoczęliśmy nasze świąteczne Wigilijne Spotkanie z udziałem Władz Rektorskich Uczelni,
przedstawiciela Krajowej Sekcji Nauki oraz członków i sympatyków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko

1

