Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
dniu 8 stycznia 2013r.
W trakcie zebrania poruszono następujące sprawy:
1.Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Członkowie Prezydium rozpatrzyli pozytywnie cztery wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu NSZZ
"Solidarność" SGGW. Wszystkie wnioski dotyczyły zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych.
2. Zniżki na bilety PKP dla pracowników SGGW w Warszawie.
Władze Uczelni nie zakupiły dla pracowników legitymacji PKP Intercity SA uprawniających do 50 %
zniżki na bilety PKP w roku 2013. Na usilne prośby wielu pracowników Uczelni Komisja Zakładowa
skierowała do JM Rektora pismo w tej sprawie. W uzasadnieniu podkreślono przede wszystkim trudną
sytuację pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którzy codziennie dojeżdżają do pracy
komunikacją PKP. Brak ulgi powoduje wzrost kosztów dojazdu do pracy o ok. 110 - 130 zł. miesięcznie,
co znacznie uszczupla często i tak skromne budżety tych rodzin.
3.Terminy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie.
Członkowie Prezydium rozważali problem terminowości wypłat wynagrodzeń dla pracowników
opłacanych z góry ( nauczycieli akademickich). Zastanawiano się : Czy odnotowanie wpływu
wynagrodzenia na koncie pracownika drugiego lub trzeciego dnia danego miesiąca jest zgodne z prawem ?
Przekazano zebranym skargi pracowników, którym powstaje wówczas na kocie debet.
Sprawę wyjaśni Sekretarz Komisji Zakładowej - dr Joanna Wyleżałek.
4. Jawność wysokości wynagrodzeń pracowników SGGW.
Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym członkom Prezydium treść pisma skierowanego do
JM. Rektora SGGW w sprawie ujawnienia wysokości wynagrodzeń pracowników Uczelni. Jest to
pismo ponaglające, w którym przypominamy wcześniejszą korespondencję w tej sprawie (pisma z dn.
14.03, 16,03, 14.04 i 19.04 2012 r.) i prosimy o rozpatrzenie naszego wniosku w trybie pilnym. Brak
reakcji na naszą prośbę Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" może potraktować jako utrudnianie
działalności związku. Po naniesieniu niewielkich poprawek członkowie Prezydium zaakceptowali treść
pisma.
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Pani Przewodnicząca zapoznała zebranych członków Prezydium z treścią przygotowanego pisma
skierowanego do Członków Senatu SGGW w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Pismo zawiera szczegółowe wyjaśnienie ( 11 punktów argumentacji) sprzeciwu Komisji
Zakładowej wobec dofinansowywania obiektów socjalnych ze środków ZFŚS. Po wnikliwej analizie
każdego punktu uzasadnienia stanowiska Komisji Zakładowej, członkowie Prezydium zaakceptowali
treść pisma.
6. Międzyuczelniane Porozumienie Przewodniczących Komisji Zakładowych.
W trakcie spotkania z okazji uroczystości 12 grudnia 2012 roku przy ul Rakowieckiej, Przewodniczący
KZ NSZZ "Solidarność" Politechniki Warszawskiej - Pan Stanisław Jezierski zaproponował utworzenie
takiego Porozumienia. Spotkanie w tej sprawy z inicjatywy Pana Janusza Sobieszczańskiego zorganizowane
będzie 30 stycznia 2013r. Ustalono, że na spotkaniu Przewodniczącej powinna towarzyszyć jeszcze
jedna osoba. Na razie poszukujemy przedstawiciela naszego związku do pracy w tym gronie.
7. Podwyżki dla pracowników w roku 2013.
Rozważano sprawę przygotowania NSZZ "Solidarność" SGGW do uzgodnień z JM. Rektorem w
sprawie planowanych w roku 2013 podwyżek dla pracowników Uczelni.
Spodziewamy się rozmów podobnych do poprzednich negocjacji płacowych..
Jacek Bujko zwrócił uwagę na fakt, że z pieniędzy przeznaczonych na podwyżki nie powinno
pokrywać się wzrostu wysokości płacy minimalnej.

Ustalono, że Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" musi przedyskutować i wypracować strategię
negocjacyjną podwyżek.
8. Sprawy NZOZ SGGW.
Na zebraniu członkowie Prezydium ponownie rozważali sprawę oświadczenia pacjenta, które musi
być złożone przed wizytą w gabinecie lekarskim. Przewodnicząca przypomniała zobowiązanie
Pani kierownik przychodni - dr Agnieszki Szymańskiej o skierowaniu oświadczenia do konsultacji
prawnej. Komisja Zakładowa nie otrzymała informacji o wyniku. Istnieje obawa, że oświadczenia dalej
obowiązują. W związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" skieruje pismo do Kanclerza z
prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
9. Krystyna Sroka poruszyła sprawę badań okresowych dla pracowników SGGW. Poinformowała
zebranych o skargach, jakie skierowali do niej pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach.
Pracownicy w skierowaniu na badania okresowe wskazują na częsty kontakt w pracy ze zwierzętami,
a nie są badani w tym kierunku. Pani Krystyna Sroka zobowiązała się do wyjaśnienia sprawy i ustalenia
koniecznego zakresu badań okresowych.
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