Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 12 marca 2013 r.
1. Preliminarz budżetowy na rok 2013.
Pani Halina Pajnowska - Skarbnik Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
przedstawiła projekt preliminarza budżetowego na rok 2013. Członkowie Prezydium odnosząc
się do sprawozdania finansowego za rok 2012, przeanalizowali wszystkie pozycje przychodów i
wydatków zawarte w preliminarzu na rok 2013. Z projektu preliminarza wynika, że rok 2013
zakończy się stratą finansową. W związku z tym Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby z
wydatków przewidzianych na rok 2013 usunąć pozycję: - Rezerwa interwencyjna w wysokości
4000,00 zł. Do roku 2012 nie wydaliśmy z tej rezerwy żadnej kwoty. Po krótkiej dyskusji i po
przegłosowaniu ustalono, że na najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
SGGW przedstawiona zostanie propozycja rezygnacji z rezerwy interwencyjnej.
2. Warsztaty dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Pani Przewodnicząca poinformowała o piśmie, które skierowała do Kanclerza SGGW z prośbą
o sfinansowanie kosztów szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy działających w SGGW,
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w Warsztatach SIP Uczelni organizowanych przez KSN i
Politechnikę Poznańską.
Do udziału w szkoleniu zgłosiło się ośmioro Społecznych Inspektorów Pracy. Koszt uczestnictwa
- 480,00 zł od osoby. Pan Kanclerz skierował nas z tą prośbą do JM Rektora SGGW. Pismo
przekażemy do Pana Rektora.
3. Wynagrodzenia pracowników SGGW w Warszawie.
W dniu 12 marca br. otrzymaliśmy odpowiedź na nasze ostatnie pismo dotyczące wykazu
zasadniczych wynagrodzeń indywidualnych w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i
ujawnienia wynagrodzeń osób, których wynagrodzenia z mocy Ustawy są jawne. Pan Prorektor
prof. dr hab. Wiesław Bielawski, który podpisał pismo przesłał nam:
▪Wykaz liczby osób, której dotyczy zmiana wysokości płacy minimalnej od dnia 1 stycznia
2013 roku wraz z wysokością kwoty, jaka została przeznaczona na te regulacje.
Zmiana minimalnej płacy zasadniczej dotyczyła w Uczelni 206 osób. Na poszczególnych
Wydziałach kształtowało się to następująco:
*Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- 57 osób
*Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
- 43 osoby
*Wydział Nauk Społecznych
- 19 osób
*Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Arch. Krajobrazu
- 17 osób
* Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
- 15 osób
* Wydział Inżynierii Środowiska
- 15 osób
* Wydział Technologii Drewna
- 12 osób
* Wydział Nauk o Zwierzętach
- 11 osób
* Wydział Rolnictwa i Biologii
- 10 osób
* Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
- 6 osób
* Wydział Leśny
- 0
*Wydział Nauk o Żywności
- 0
*Wydział Nauk Ekonomicznych
- 0
▪Wykaz średnich, minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na
stanowiskach nauczycieli akademickich na dzień 31. 01 2013 roku.
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▪Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Władz Uczelni
JM Rektor
- 10 000 zł
Prorektor ds. Rozwoju
- 10 000 zł
Prorektor ds. Nauki
- 9 000 zł
Prorektor ds. Dydaktyki
- 9 000 zł
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
- 9 000 zł
Kanclerz
- 5 590 zł
Kwestor
- 4 810 zł
Jednocześnie Pan Rektor informuje nas, że sporządzenie wykazu wynagrodzeń indywidualnych
w sposób uniemożliwiający identyfikację osób z jednoczesnym podaniem danych w rozbiciu na
wydziały i grupy pracownicze jest w praktyce niewykonalne.
Członkowie Prezydium rozważali, czy warto analizować dane, jakie otrzymaliśmy od Rektora,
czy można opracować wnioski, które moglibyśmy wykorzystać w negocjacjach dotyczących
podwyżek?
Średnie wysokości wynagrodzeń przedstawione w przesłanym zestawieniu nie obrazują
rzeczywistego sposobu wynagradzania w Uczelni i nie pokazują rzeczywistych różnic w
wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach tym bardziej, że
dostajemy te dane z błędami. Ustalono, ze Wiceprzewodniczący naszej Komisji dr Tomasz
Kondraszuk przygotuje analizę otrzymanych danych.
4. Okresowa ocena nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie.
Zgodnie z ustaleniami Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z dnia 26 lutego br.
dotyczącymi uwzględnienia działalności związkowej w ocenie nauczycieli akademickich,
funkcyjni członkowie związku i Społeczni Inspektorzy Pracy w poszczególnych jednostkach
otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające Ich działalność.
5. Podwyżki wynagrodzeń w roku 2013.
Pani Przewodnicząca przekazała informację z posiedzenia Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji
Nauki NSZZ " Solidarność", które odbyło się 2 marca 2013 roku. Głównym tematem spotkania
były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Komisja sugeruje, by to podniesienie
wynagrodzeń traktować jako podwyżkę socjalną, ze względu na wiele lat bez żadnego wzrostu
wynagrodzeń. W najbliższym czasie związki powinny podjąć rozmowy - negocjacje z Władzami
Uczelni w sprawie podwyżek. W trakcie rozmów należy zwrócić uwagę na:
a/ sposób rozdziału rezerwy celowej na wzrost płac 2013 r - kwotowo 80% obligatoryjna
podwyżka, 20% uznaniowa,
b/ czy dotacja przeznaczona jest dla wszystkich zatrudnionych w przeliczeniu na etaty, również
dla pracowników zatrudnionych na połowie etatu i osób przebywających na urlopach
wychowawczych,
c/ podwyżki objąć powinny również pracowników takich działów jak Wydawnictwa, czy Dział
obsługi pomocy materialnej dla studentów itp. ze środków własnych tych jednostek,
d/ dotacja celowa zgodnie z zapisami Ustawy budżetowej przeznaczona jest na wzrost
wynagrodzeń - podwyżki, a nie przyznanie dodatków inflacyjnych.
W trakcie negocjacji należy przekonać JM Rektora, by przekonał Ministerstwo, aby
skutki przechodzące podwyżek na lata 2014 i dalsze były zagwarantowane niezależnie od
algorytmu rozdziału środków na uczelnie..
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6. Koszty funkcjonowania związków zawodowych.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że Krajowa Sekcja Nauki zbiera informacje na
temat kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu funkcjonowania w Uczelni związków
zawodowych. Przypomniała, że podobna akcja prowadzona była już w roku 2004 przez
ówczesnego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera. Zbieranie takich
danych miało wówczas na celu zilustrowanie ekonomicznego aspektu prowadzenia dialogu
społecznego w jednostkach nadzorowanych przez resorty i urzędy centralne.
Dokumenty z roku 2004 zostały sprawnie odszukane przez Marię Kupczyk i przesłane do
Krajowej Sekcji Nauki.
7. Członkowie Prezydium rozpatrzyli trzy wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu NSZZ
"Solidarność" SGGW. Dwa wnioski dotyczyły zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń
losowych, jeden zapomogi statutowej z tytułu śmierci członka rodziny.
8. Spotkanie towarzyskie członków NSZZ "Solidarność" SGGW: Wypad na mule do restauracji
"U Szwejka" odbyło się w czwartek 7 marca br. Było bardzo sympatycznie. Zamierzamy
kontynuować takie spotkania towarzyskie, na które zapraszamy wszystkich naszych członków i
sympatyków. Informacja o spotkaniach będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska
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