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NSZZ "Solidarność" SGGW serdecznie zaprasza wszystkich członków Solidarności
oraz pracowników na doroczne rocznicowe spotkanie naszego Związku,
które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. przy ulicy Rakowieckiej
O godz.16.00 Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności" w kaplicy akademickiej
w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61.
O godz. 17.00 złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową Solidarności SGGW
w Pawilonie I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
O godz.17.30 wyświetlenie filmu "80 Milionów Numer Stulecia" w reżyserii Waldemara Krzystka
w auli w Pawilonie I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30
uroczystość zakończy spotkanie towarzyskie przy kawie.
   

19 października 2012 r. na XXX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ
"Solidarność" zostały przyjęte niżej zamieszczone stanowiska


   
Informacje z posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „S”
SGGW w dniu 6 listopada 2012r.
W trakcie zebrania poruszono następujące sprawy:
1. Wydanie kolejnego numeru biuletynu " Wiadomości
Solidarności SGGW" - numer specjalny poświęcony
pamięci prof. dr hab. Marii Joannie Radomskiej.
Propozycja , by pamięć o Pani Rektor uczcić
tekstami opartymi na wspomnieniach osób blisko
współpracujących z Panią Profesor w latach 1981-1987
(A. Gołębiewska, S. Marczyński, I. Mioduszewska,
G. Garbaczewska, M. Różalski, K. Garbulewski). Prośba
Przewodniczącej o przyspieszenie wydania numeru
poświęconego Pani Rektor.
2. Wybory Społecznego Inspektora Pracy .
Na Wydziałach: Nauk o Zwierzętach i Medycyny
Weterynaryjnej upłynął termin ważności pełnienia
funkcji społecznych inspektorów pracy. W najbliższym
czasie należy zorganizować zebrania wyborcze na w/w
wydziałach. Szczególną uwagę należy zwrócić na WNoZ,
gdzie nie ma przewodniczącego Koła NSZZ
"Solidarność". Organizację zebrań i przeprowadzenie
wyborów ze strony KZ NSZZ "Solidarność" koordynuje
Małgorzata Okołowicz.

3. Rozliczenie
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych.
W
przesłanym
przez
Kwesturę rozliczeniu funduszu socjalnego za okres I -VIII
2012 r. zastrzeżenia budzą wydatki 0 zł w pozycji - ogrody
działkowe.
Do wyjaśnienia tej kwestii z Kwesturą
Prezydium zobowiązało Marię Kupczyk - przedstawicielkę
Związku w Rektorskiej Komisji Socjalnej.
* Odpowiedź Pani mgr G. Majewskiej - Kwestor SGGW
na pismo dotyczące księgowania wydatków na koncie
koszty działalności pomocniczej. Na tym koncie powinny
być księgowane wydatki na obiekty socjalne, gdyby takie
były na Uczelni. Z pisma Pani Kwestor (DAF-5365/2012)
wynika, że Uczelnia nie prowadzi ewidencji działalności
socjalnej na kontach działalności pomocniczej. Ustalenie
Prezydium - SGGW nie posiada obiektów socjalnych.
4. Przyjęcie 14 nowych członków do NSZZ
"Solidarność" SGGW w październiku i listopadzie.
5. Z dniem 1 listopada 2012 r. na stanowisku st. specjalisty
administracyjnego w naszym sekretariacie została
zatrudniona mgr inż. Maria Kupczyk.
6. Omówiono problemy interpersonalne w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW.

a
   

Dnia 9 listopada br. przedstawiciele naszej organizacji związkowej uczestniczyli w Apelu Poległych w
94 rocznicę odzyskania Niepodległości. Złożone zostały kwiaty pod tablicami w Auli Kryształowej i na dziedzińcu
kampusu uczelni upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, którzy w latach 1918-1945 oddali życie za wolność przyszłych pokoleń.

Fot. E. Kazubek

   
Informacja
z zebrania Prezydium KZ
"Solidarność" SGGW w dniu 13 listopada 2012 r.

NSZZ

1. Maria Wesołowska przekazała informacje z posiedzenia
Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury.
* Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani
Dziekan
Wydziału
Nauk o
Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji o utworzenie Samodzielnego Zakładu Technik w
Żywieniu. Zakład zostanie wydzielony z Katedry Żywności
Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, będzie zatrudniał 25 osób,
kierować nim będzie
dr hab. Agnieszka Wierzbicka.
Utworzenie samodzielnego zakładu jest działaniem
koniecznym dla uzdrowienia sytuacji konfliktowej panującej
w Katedrze związanej ze służbową podległością wzajemną
Kierownika Katedry i Kierownika realizowanego dużego
projektu naukowego.
* Komisja pozytywnie zaopiniowała również wniosek
Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach o zmianie nazwy
Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych na
Pracownię
Pszczelnictwa.
2. Przyjęto do naszego związku nowego członka, pracownika
Wydziału Technologii Drewna.
3. Przyznano (Rodzinie) zapomogę z tytułu zgonu członka
NSZZ "Solidarność" SGGW śp. Prof. Jacka Franciszka
Goszczyńskiego.
4. Ustalono terminy wyborów Społecznego Inspektora Pracy:
- Wydział Nauk o Zwierzętach - 20 listopada 2012 r. - godz.
9.00
- Wydział Medycyny Weterynaryjnej - 20 listopada 2012 r.
godz.10.30
W zebraniach jako przedstawicielka KZ NSZZ
"Solidarność
SGGW uczestniczyć będzie Małgorzata
Okołowicz.
5. Wyjaśniono dofinansowanie ZFŚS do ogrodów
działkowych. Koszty dofinansowania działalności ogrodów
działkowych księgowane są na koncie ZFŚS w końcu roku
( w grudniu).
6. Informacja o spotkaniu JM Rektora z personelem w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW.
Zgodnie z relacją Pana Kanclerza w spotkaniu uczestniczyła

Pani doktor Alicja Piliszek. W trakcie spotkania jedna z
pielęgniarek w bardzo ostrym wystąpieniu przedstawiła
trudną sytuację panującą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Podkreśliła, że sytuacja konfliktowa związana jest z
zatrudnieniem w przychodni nowej pielęgniarki. Wystąpienie
to było bardzo krytyczne wobec kierownictwa NZOZ.
7. Wolne wnioski.
- Krystyna Sroka przekazała informację o:
* Potrzebie spotkania Wydziałowych Społecznych
Inspektorów Pracy z dr hab. Piotrem Witomskim Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy .
*
Korespondencji
z
Panem
dr
wet.
W. Rycerzem
(Pan W. Rycerz od wielu lat nie jest już
pracownikiem SGGW, nie jest też emerytem SGGW).
- Maria Kupczyk
*Informacja o organizowanej w SGGW uroczystości
DZIEŃ SENIORA - 8 grudnia 2012 r. Na spotkaniu KZNSZZ
"Solidarność reprezentować będzie dr Joanna Wyleżałek.
* Informacja o uroczystościach z okazji Święta
Niepodległości - 9 listopada br.
W imieniu KZ NSZZ " Solidarności" kwiaty pod tablicami
upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego poległych w latach
1939-1945 złożyli: Małgorzata Okołowicz, Krystyna Sroka,
Adam Krajeński i Maria Kupczyk.
- Jacek Bujko
* Informacja o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju. Z
informacjami zawartymi w otrzymanych materiałach Jacek
zapozna członków Prezydium na następnym zebraniu.
Na zebraniu Prezydium wstępnie dyskutowano termin
rocznicowego spotkania grudniowego w gmachu SGGW przy
ul. Rakowieckiej. Dyskutowano dwa terminy: 12 grudnia
godz. 16.00 i 13 grudnia godz.17.00.
   
Informacja
z zebrania Prezydium KZ NSZZ
"Solidarność" SGGW w dniu 20 listopada 2012 r.
1. Przewodnicząca Maria
Wesołowska, przekazała
informacje o posiedzeniu Senatu SGGW w dniu 26 listopada
2012 r. Senat podjął uchwały:

- o zmianie uchwały o zasadach gospodarki finansowej,
- o korekcie planu rzeczowo- finansowego na rok 2012,
- w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni,
(m.in. powołano Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu na
wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji).
- w sprawie dofinansowania projektu pod roboczym
tytułem "Zaawansowane biotechnologie dla
ulepszenia
produktywności roślin i przewidywania plonu" ze środków
pochodzących z Komisji Europejskiej.
Przedstawiona została
informacja o działalności
Wydawnictwa SGGW. W dyskusji prof. Tomasz Motyl
zaproponował,
by
zamiast
kilkunastu
zeszytów
naukowych, które mają po kilka punktów i ukazują się
nieregularnie,
na Uczelni uruchomić 3, 4 zeszyty o
wysokim poziomie – punktowane na poziomie około 30
punktów. M. Wesołowska zauważyła, że jednak potrzeba,
by i młodzi naukowcy, nie posiadający jeszcze tak
wybitnych osiągnięć naukowych mieli możliwości publikacji
swych prac.
M. Wesołowska
podziękowała p. dyr. J. Kirijow za
opracowanie i bardzo piękne wydanie rocznicowych
zeszytów Solidarności.
Senat przyjął informację o aktualnym stanie i perspektywach
rozwoju Wydziału Rolnictwa i Biologii przedstawiona przez
Panią Dziekan prof. dr hab. Grażynę Garbaczewską.
2. Pracownicy Działu Remontu i Konserwacji obawiają się że
będzie im zaproponowany nowy regulamin pracy ze zmianą
godzin pracy z 7.00- 15.00 na 7.30 -15.30. Pracownicy nie
akceptują tej zmiany, są za utrzymaniem dotychczasowych
godzin pracy.
Przewodnicząca zapoznała członków Prezydium z treścią
przygotowanej
notatki
w
obronie
utrzymania
dotychczasowego czasu pracy w Dziale Remontów i
Konserwacji. Notatka uzyskała poparcie ZNP i Solidarności
80 SGGW.
3. Interwencja w sprawie przydziału mieszkania Panu
Włodzimierzowi Suczkowowi.
Przewodnicząca poinformowała zebranych o rozmowie z
Prorektorem W. Bielawskim, Kanclerzem W. Skarżyskim i dr
Wojciechem Sasem - Przewodniczącym
Komisji
Mieszkaniowej SGGW. Dr W. Sas obiecał wyjaśnienie sprawy
w rozmowie z Panem Kanclerzem.
4. Sprawy interpersonalne w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej SGGW.
Członkowie Prezydium po raz kolejny z troską
pochylili się nad trudną sytuacją personalną panującą w
przychodni SGGW. Sytuację zaostrza fakt zasłabnięcia, pod
wpływem stresu, w trakcie wykonywanej pacy jednej z
pielęgniarek. Wezwane pogotowie ratunkowe zabrało
pielęgniarkę do szpitala, gdzie musiała przebywać 4 dni.
Zdarzenie miało miejsce 9 listopada br. Obowiązki kierownika
przychodni
pod nieobecność
Pani doktor Agnieszki
Szymańskiej pełniła doktor Alicja Piliszek. Pani doktor nie
zgłosiła zdarzenia do Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy SGGW.
Zdarzenie jako wypadek w pracy zgłosiła 16 listopada br.
poszkodowania pielęgniarka.
Obecna na zebraniu Krystyna Sroka poinformowała
o przesłuchaniach świadków zdarzenia prowadzonych
przez Zespół Powypadkowy w celu wyjaśnienia zaistniałego
zdarzenia.
W celu głębszego zapoznania się z sytuacją panującą w
Zakładzie Opieki Zdrowotnej ustalono spotkanie pielęgniarek
NZOZ
z Przewodniczącą KZ NSZZ "Solidarność".
Spotkanie odbędzie się w piątek - 23 listopada 2012 r.
Prezydium rozważało również zorganizowanie spotkania i
rozmowę o sytuacji panującej w przychodni z kierownikiem
przychodni.
Prezydium wysłuchało
również
relacji jednego z

pacjentów z ostatniej wizyty lekarskiej jego żony w ZOZ
SGGW. Przy rejestracji wizyty pacjentka otrzymała do
podpisu trzy oświadczenia. Jedno z nich
dotyczyło
pozytywnej oceny wizyty i stwierdzenia właściwego
postępowania lekarskiego jeszcze przed
wizytą w
gabinecie lekarskim. Odmowa uniemożliwia uzyskanie
porady
lekarskiej, bądź jakiekolwiek badanie. Prezydium
uznało, ze należy wyjaśnić konieczność podpisywania w/w
oświadczenia. Przewodnicząca poprosiła o sporządzenie do
wiadomości Komisji Zakładowej notatki z tej wizyty.
5. Wolne wnioski.
* Joanna Wyleżałek poinformowała o wyborach kierownika
Katedry Socjologii. na Wydziale Nauk Humanistycznych.
Pan Dziekan zaproponował
pracownikom
Katedry
kandydaturę dr hab. Hanny Podedwornej - prof. SGGW.
Przedstawiła też ciągle nurtujący Ją problem finansów
Wydziału - wzrost o 200 tys. zł. wypłat za godziny
ponadwymiarowe. Będzie wyjaśniała tę sprawę na
grudniowym posiedzeniu Rady Wydziału.
Ze smutkiem
Prezydium przyjęło wiadomość o śmierci Pani dr Ewy
Adamczyk - adiunkta w Zakładzie Pedagogiki.
* Jacek Bujko przedstawił informacje o pracach Senackiej
Komisji ds. Nauki dotyczących oceny pracowników za lata
2008-2011
Zgodnie z ustaleniami Senackiej Komisji ocena
prowadzona będzie w każdej grupie pracowniczej na każdym
Wydziale niezależnie. Oceniana będzie działalność naukowa,
dydaktyczna i organizacyjna.
Funkcje społeczne sprawowane przez pracowników nie
będą punktowane.
Komisja przyjęła w poszczególnych grupach następujące
udziały poszczególnych działalności:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
działalność naukowa
- 0,7
działalność dydaktyczna - 0,2
działalność organizacyjna - 0,1
Pracownicy dydaktyczni:
działalność naukowa
- 0,2
działalność dydaktyczna - 0,7
działalność organizacyjna - 0,1
Pracownicy naukowi:
działalność naukowa
- 0,2
działalność organizacyjna - 0,1
Zastrzeżenia do
proponowanej
ankiety oceny
pracownika
zgłosił Piotr
Jurka: Wydział Medycyny
Weterynaryjnej posiada jeszcze czwartą działalność. Jest nią
działalność medyczna, która nie została uwzględniona w
proponowanej ankiecie.
Projekt dokumentu oceny pracowników powinien być
konsultowany ze związkami
zawodowymi.
* Ewa Kazubek przedstawiła do wglądu przygotowany
specjalny numer biuletynu poświecony pamięci ani Rektor
prof. dr hab. Marii Joannie Radomskiej.
* Małgorzata Okołowicz poinformowała o wyborach
Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadzonych na
Wydziale Nauk o Zwierzętach i Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej. Wybory odbyły się 20 listopada br.
Społecznym Inspektorem Pracy na Wydziale Nauk o
Zwierzętach została Pani Teresa Majdecka, a na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej Pani Janina Pęconek.
Maryla Kupczyk, Maria Wesołowska
Biuletyn opracowała Ewa Kazubek

