Informacje z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 29 stycznia 2013r.
.W trakcie zebrania Komisja omówiła następujące sprawy:
1. Protest przeciwko projektowi Ustawy w o rodzinnych ogrodach działkowych
Projekt przewiduje między innymi, że tereny ogrodów działkowych będą własnością gminy.
W ustawie obowiązującej dotychczas zapisano, że grunty przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe
przekazywane są nieodpłatnie w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców.
Oddanie terenów, na których znajdują się działki gminom budzi niepokój związany z możliwością likwidacji
działek, lub wysokich opłat za ich użytkowanie.
Przewodnicząca zwróciła się do zebranych członków Prezydium o poparcie protestu właścicieli działek
poprzez wpisanie się na listę. poparcia. Obecni na zebraniu Członkowie Prezydium poprali protest.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Przewodnicząca przypomniała sprawę skargi złożonej do Państwowej Inspekcji Pracy w związku ze
zmianą wprowadzoną przez pracodawcę do Regulaminu ZFŚS SGGW, dotyczącą dofinansowania obiektów
socjalnych. W SGGW przeprowadzona została kontrola przez Inspektora PIP w zakresie objętym
przedmiotem skargi. Otrzymaliśmy też pisemną odpowiedź na złożoną skargę, która jednak nie jest
zadawalająca i nie zamyka problemu. Co prawda, w swoim piśmie Inspektor stwierdza, że w momencie
wprowadzenia zmian do Regulaminu ZFŚS organizacją reprezentatywną w rozumieniu Kodeksu Pracy był
NSZZ "Solidarność", jednak stwierdza, że działań pracodawcy nie może jednoznacznie uzna za niezgodne z
prawem i że właściwa instytucja dla takiego rozstrzygnięcia jest sąd pracy.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że planowane na 21 stycznia 2013 roku spotkanie Inspektora
PIP z przedstawicielami Komisji Zakładowej, ze względu na chorobę Inspektora, nie odbyło się.
Pocztą elektroniczną wysłała nasze uwagi do odpowiedzi Inspektora na skargę związaną ze zmianą
Regulaminu ZFŚS. Termin spotkania przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z
Inspektorem PIP zostanie uzgodniony w najbliższym czasie.
W związku z rezerwami środków w ZFŚS Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie
zmiany do Regulaminu ZFŚS SGGW i dopisanie do § 9 przeznaczenia środków funduszu
dofinansowania do wyprawek szkolnych dla dzieci. Członkowie Prezydium zaakceptowali
propozycję.
Pismo w tej sprawie skierowane do JM. Rektora przygotuje Tomasz Kondraszuk i Maria Kupczyk.
3. Wynagrodzenia pracowników SGGW w Warszawie
Tomasz Kondraszuk poinformował, że na spotkaniu z JM. Rektorem w dniu 21 stycznia br. złożył pismo
z prośbą o informację o kosztach poniesionych przez Uczelnię z tytułu wzrostu wynagrodzeń minimalnych.
Zgodnie z obietnicą Pana Rektora w najbliższym czasie Komisja Zakładowa otrzyma taką informację.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że otrzymaliśmy odpowiedź władz rektorskich na ponaglające
pismo dotyczące wysokości wynagrodzeń (z pominięciem nazwisk) wszystkich pracowników SGGW. Z
taką prośbą zwracaliśmy się już wcześniej do JM. Rektora (pismo z dn. 14 03 2012 r). Pismo podpisane
przez Prorektora ds. Rozwoju prof. dra. hab. Wiesława Bielawskiego zawiera „średnie minimalne i
maksymalne” stawki wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz na
pozostałych stanowiskach na dzień 1.01 2013r. Niestety po raz kolejny nie jest odpowiedzią na wniosek
Komisji Zakładowej w sprawie listy wynagrodzeń pracowników naszej Uczelni, a sformułowanie: „średnie
minimalne i maksymalne” nie jest znane ani matematyce ani ekonomii.
Komisja Zakładowa absolutnie nie przyjmuje tej odpowiedzi, domaga się pełnej realizacji swojego wniosku
dotyczącego wynagrodzeń. Kolejne pismo w tej sprawie przygotuje Jacek Bujko. Zdaniem Przewodniczącej
tym razem pismo powinno mieć formę ultimatum.
Tomasz Kondraszuk zgłosił propozycję swojej rozmowy z JMRektorem w sprawie wyjaśnienia tej zupełnie
nie satysfakcjonującej nas odpowiedzi. Propozycja została zaakceptowana. Poczekamy na wynik tej

rozmowy, jeśli nie spełni naszych oczekiwań, nie uzyskamy pełnej informacji, o którą zwracaliśmy się już
kilkakrotnie, wówczas skierujemy wyżej wspomniane pismo do Rektora.
4. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Przewodnicząca poinformowała o odpowiedzi Pana Rektora, którą otrzymaliśmy w związku z
naszym pismem w sprawie jawności nagród dla pracowników tej grupy. W piśmie Pana Rektora czytamy,
że informacja o corocznych nagrodach dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie
może być udostępniona. Uzasadnieniem takiego stanowiska władz rektorskich jest przysłana w załączeniu
opinia prawna radcy prawnego J. Zielińskiego
Członkowie Prezydium poparli propozycję Przewodniczącej o skonsultowaniu się z prawnikami Regionu
Mazowsze NSZZ "Solidarność" w sprawie ustosunkowania się do odpowiedzi Pana Rektora.
5. Fundusz charytatywny NSZZ "Solidarność" SGGW.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 22 stycznia br. o utworzeniu funduszu
charytatywnego, na który członkowie związku mogliby przekazywać upominek gwiazdkowy,
Przewodnicząca przedstawiła propozycję Uchwały w tej sprawie.
Treść Uchwały nr1 Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW z dn.29 stycznia2013 r ..
Wprowadza się do preliminarza wydatków NSZZ "Solidarność" SGGW cel wydatkowania pod nazwą
fundusz charytatywny, na który członkowie Związku mogą przekazywać upominek gwiazdkowy lub inne
kwoty.
Członkowie Komisji w glosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę jednomyślnie.
Uchwala nr 2 Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW z dn.29 stycznia2013r.
Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW może zaliczyć w poczet składki członkowskiej
przysługujący członkowi NSZZ "Solidarność" SGGW - za Jego zgodą - .upominek gwiazdkowy.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym przyjęli Uchwałę jednomyślnie.
6. Rezygnacja z członkostwa w NSZZ "Solidarność" SGGW.
Jedna osoba z Wydziału Nauk Społecznych skierowała do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
pisemną rezygnację z członkostwa w NSZZ "Solidarność" SGGW
7. Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi w SGGW w Warszawie
Zgodnie z ustaleniami Prezydium z dn. 22 stycznia br. Joanna Wyleżałek i Tomasz Kondraszuk
przygotowali projekt Regulaminu działania Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi w
SGGW. Członkowie Komisji Zakładowej bardzo dokładnie analizowali każdy punkt projektu Regulaminu.
Wniesiono znaczne poprawki, które powinny być uwzględnione przez autorów w ostatecznej wersji
Regulaminu pracy Komisji..
8. Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Członkowie rozpatrzyli wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych.
Prezydium przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
9. Posiedzenie Senatu SGGW 28 stycznia 2013r.
W pierwszej części posiedzenia odbyło się otwarte żałobne posiedzenie Senatu Akademickiego Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poświęcone pamięci zmarłego 23 stycznia2013 r. Józefa
Kardynała Glempa, arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Prymasa Polski. Uczestniczyli w nim
senatorowie SGGW oraz goście :prof. dr hab. Jan Górecki i prof. dr hab. Tomasz Borecki. Wspomnienie o
Prymasie wygłosił prof. dr hab. Jan Górecki.
W drugiej części członkowie Senatu wysłuchali:
* Informacji z posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą przedstawił prof. dr hab.
Sławomir Podlaski. Na posiedzeniu, w którym uczestniczyła wiceminister prof. Daria Nałęcz dyskutowano
o sytuacji i perspektywach rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący Rady podkreślił, że

brakuje nie tylko strategicznego spojrzenia w przód, ale również krytycznej refleksji na tym co stało się ze
szkolnictwem wyższym w ostatnim 20-leciu. Zaakcentował niski poziom części kandydatów na studia i
obniżenie poziomu kształcenia. Problem stanowią również niskie nakłady na naukę. W roku 2013 budżet
zakłada 0,44 %% PKB na naukę i 0,7% na szkolnictwo wyższe. Kolejny raz z rzędu stawia to Polskę
wśród krajów europejskich najsłabiej inwestujących w naukę. RGNiSzW uważa, że konieczne jest
opracowanie systemu finansowania zadań edukacyjnych uwzględniającego potrzeby rynku pracy. Nakłady
powinny być zróżnicowane w zależności od obszaru, poziomu, profilu, jakości kształcenia i misji uczelni.
* Oceny jakości kształcenia, którą przedstawił prof. dr hab. Bogdan Klepacki.
W roku akademickim ankieta oceny przedmiotów objęto studentów I i II roku studiów I i II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkich kierunków studiów. Ankieta przeprowadzona była
dwukrotnie po zakończeniu każdego semestru. Dotyczyła 1636 przedmiotów. Badaniom ankietowym
poddane zostały zajęcia z wychowania fizycznego i języków obcych.. Wyniki ankiet przeniesione zostały
do Systemu Prezentacji Wyników Ankiet. Dziekanom udostępnione będą oceny wszystkich przedmiotów
prowadzonych w ramach wydziału, natomiast osoby prowadzące zajęcia otrzymują dostęp wyłącznie do
ocen realizowanych przez nich przedmiotów.
*Informacji o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, która
przedstawił prof. dr hab. M. Binek - Dziekan Wydziału.
Ponadto członkowie Senatu podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo - finansowego
na rok 2012, który przedstawiła Pani mgr Grażyna Majewska- Kwestor SGGW.
10. Wolne wnioski
Krystyna Sroka poinformowała o kontroli wewnętrznej SGGW, jaka prowadzona jest w związku z
wypadkiem pracownicy zatrudnionej w NZOZ SGGW.

