Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 26 marca 2013 r.
Zgodnie z ustaleniami Prezydium z dnia 12 marca 2013 roku Przewodnicząca przedstawiła
obecnym na zebraniu członkom Komisji Zakładowej propozycję rezygnacji z rezerwy
interwencyjnej w wysokości 4 000,00 zł w preliminarzu budżetowym na rok 2013.
Podyktowane jest to faktem, że jak wynika z preliminarza, rok 2013 zakończy się stratą
finansową. Ponadto dotychczas nie wydaliśmy z tej rezerwy żadnej kwoty. W głosowaniu
jawnym (Tak - 9, Nie -1, Wstrzymujący się - 0) członkowie Komisji przyjęli propozycję i z
wydatków przewidzianych na rok 2013 usunięto kwotę przewidzianą na rezerwę
interwencyjną.
Przyjęcie nowych członków do NSZZ "Solidarność" SGGW.
Deklaracje członkowskie do NSZZ "Solidarność" złożyło trzech pracowników Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego w Wilanowie-Oborach:
W głosowaniu nad poszczególnymi kandydaturami członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli
kandydatów w poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wizyta przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w RZD WilanówObory.
21 marca br. przedstawiciele naszej Komisji: Maria Wesołowska i Piotr Jurka złożyli
wizytę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory. Wizyta odbyła się w
związku z przystąpieniem do NSZZ "Solidarność" SGGW pracowników RZD. Najpierw
odbyło się spotkanie z Panem mgr inż. Wojciechem Suwarą - Dyrektorem RZD. W trakcie
rozmowy poruszano między innymi:
* sprawę organizacyjnego usytuowania RZD w strukturze Uczelni. Pan Dyrektor przekazał
nam regulamin organizacyjny RZD. Domagamy się, by pracownicy RZD mogli korzystać ze
wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom SGGW (np. basenu lub siłowni).
* sprawę funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Funduszem
socjalnym do chwili obecnej w RZD zarządza Pani księgowa, korzystanie z funduszu odbywa
się podobno w oparciu o Regulamin ZFŚS obowiązujący w SGGW.
* sprawę wysokości wynagrodzeń pracowników RZD Wilanów - Obory.
Z informacji uzyskanej od pracowników wynika, że po restrukturyzacji Zakładu od 1 stycznia
2013 r. wynagrodzenia pracowników zmniejszyły się. Pan Dyrektor poinformował naszych
przedstawicieli, że od 1 marca br. mają być podpisane nowe umowy o pracę, w których
wysokość wynagrodzenia powinna być zweryfikowana.
W drugiej części wizyty odbyło się spotkanie z pracownikami Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego Wilanów-Obory, w którym uczestniczyli członkowie Związku jak również
pracownicy niezrzeszeni w „Solidarności”.
Pani Przewodnicząca zaprezentowała zebranym działającą w SGGW organizację
związkową NSZZ "Solidarność", przedstawiła historię powstania związku i jego główne
zadania. W imieniu Komisji Zakładowej wyraziła zadowolenie z przystąpienia do naszej
organizacji pracowników RZD i powstającego nowego Koła NSZZ "Solidarność" SGGW.
Poinformowała również o wynikach odbytej wcześniej rozmowy z Panem mgr inż.
Wojciechem Suwarą - Dyrektorem RZD Wilanów-Obory.
W trakcie dyskusji okazało się, że głównym problemem jest obowiązujący od
1 stycznia 2013 roku system wynagradzania. Pracownicy skarżyli się na niskie
wynagrodzenia zasadnicze, niższe w stosunku do pracowników zatrudnionych w innych
jednostkach Uczelni. Podkreślali zmieniony na niekorzyść pracowników sposób naliczania
premii. Obecnie premia naliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględniania

wypracowanych godzin nadliczbowych. Wyrażali obawę, czy planowana na roku 2013
podwyżka wynagrodzeń będzie dotyczyła również pracowników RZD.
Pracownicy nie akceptują też polityki finansowej Uczelni wobec RZD. Głównie chodzi o
spłacania z zysku wypracowanego przez RZD inwestycji przedstawianych na początku przez
Władze Uczelni jako inwestycje uczelniane lub pożyczki bezzwrotne (np. wybudowane
silosy). Pracownicy postulują również, że jako jednostka SGGW powinni mieć udział w
zyskach z dzierżaw dużych gruntów należących do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
Wilanów-Obory.
W drugiej części spotkania odbyły się wybory władz Koła NSZZ "Solidarność” SGGW
Pracowników RZD Wilanów-Obory. Jak wynika z protokołu Komisji Skrutacyjnej z
wyborów przeprowadzonych na zebraniu w dniu 21 marca 2013 r. do Zarządu Koła wybrani
zostali:
Tomasz Juźko
- Przewodniczący Zarządu
Józef Dąbrowski - Członek Zarządu
Radosław Latusek - Członek Zarządu
Karol Szarpak
- Członek Zarządu
Roman Piorun
- Członek Zarządu
Po gratulacjach złożonych Zarządowi Koła, Przewodnicząca zaprosiła wszystkich
Panów na spotkanie z okazji Świat Wielkiej Nocy planowane na dzień 26 marca 2013 roku.
Rozprawa sądowa w sprawie o mobbing Pana Andrzeja Fladera.
26 marca br. w Sądzie Pracy odbyła się kolejna rozprawa z powództwa Pana Andrzeja
Fladera o mobbing. Na rozprawie obecna była Pani Maria Wesołowska - Przewodnicząca
Komisji Zakładowej. W trakcie rozprawy przesłuchano tylko jednego świadka. Najwięcej
pytań do świadka skierował Pan mecenas Michał Rynkowski. W zeznaniach świadek
potwierdził, że Pan Andrzej Flader w trakcie pracy w Sekcji Konserwacji Zieleni SGGW był
traktowany przez bezpośrednich przełożonych źle i gorzej niż inni pracownicy. Bardzo często
otrzymywał zadania do samodzielnego wykonania, które wcześniej wykonywane były przez
zespoły złożone z kilku pracowników, jak również polecenia wykonywania zadań z dala od
innych pracowników, polecenia niewykonalne i złośliwe (np. odśnieżanie ręczne, podczas,
gdy Szkoła dysponuje sprawnym sprzętem mechanicznym, sianie trawy „w lesie” itp.)
Następna rozprawa odbędzie się na początku października 2013 roku.
Sprawa podwyżek wynagrodzeń pracowników w 2013 r
W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników Uczelni
Przewodnicząca poinformowała, że rezerwa celowa na podwyżki nie została jeszcze
podzielona przez MNiSzW na poszczególne uczelnie.
Informacja z posiedzenia Senatu w dniu 25 marca br.
Na posiedzeniu Senatu przedstawiona została ocena warunków socjalno-bytowych oraz
zdrowotnych pracowników i studentów w tym również sprawozdanie z wykorzystania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2012. Sprawozdanie z prac
Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych przedstawiała dr hab. Alina Daniłowska - prof. SGGW Przewodnicząca Komisji. Pani Maria Wesołowska obecna na posiedzeniu Senatu
przedstawicielka naszego Związku zwróciła uwagę na umieszczoną w sprawozdaniu z
wykorzystania ZFŚS, w pozycji dotyczącej dofinansowania pobytu w Ośrodku Marymont w
Kirach pewną liczbę osób towarzyszących. Niezrozumiałe jest dla nas umieszczanie w
sprawozdaniu osób, które nie korzystają z dofinansowania z funduszu socjalnego.
Pani Przewodnicząca zapytała również o aktualny stan konta ZFŚS. Niestety, nie otrzymała
odpowiedzi. Natomiast przewodnicząca Komisji Socjalnej twierdziła, że Fundusz ma

nadwyżki 4-6 milionów powołując się na Preliminarz. Tymczasem, jak wiadomo, preliminarz
planowanych wydatków na rok 2013 nie jest obecnie uzgodniony.
Pismo w sprawie wyjaśnienia dotyczącego sprawozdania z wykorzystania ZFŚS i aktualnego
stanu konta skierujemy do Pani Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych.
Na posiedzeniu Senatu przedstawione zostało również:
*Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2012,
*Sprawozdanie z działalności Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
W związku z przejściem na emeryturę Kierownika Inspektoratu - inż. Bogdana Rybnika,
Pan Rektor złożył podziękowania za Jego pracę na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w
SGGW.
Członkowie Senatu podjęli Uchwały w sprawach:
*likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biologii w
Łowiczu
* zmiany Regulaminu Studiów w SGGW.
Głos zabrała również Pani dr Mieczysława Flachowa - przewodnicząca Związku
Nauczycielstwa Polskiego w SGGW, która podziękowała Władzom Rektorskim za znakomite
kierowanie Uczelnią. Wyraziła opinię, że wszystkie sprawy w Uczelni są tak prowadzone, że
związki zawodowe nie mają żadnej pracy.
NSZZ "Solidarność" SGGW nie podziela tej opinii. Uważamy, że jest dużo spraw i
problemów, z którymi zgłaszają się do nas pracownicy z poszczególnych jednostek
organizacyjnych, zarówno nauczyciele akademiccy jak również pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi z prośbą o interwencję czy wsparcie.
Nasze zdziwienie budzi fakt, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie dostrzega żadnych
problemów.
O godz. 16.00 w świątecznym nastroju rozpoczęło się spotkanie z okazji Świat Wielkiej
Nocy.
Piękne, ciepłe świąteczne życzenia złożyła wszystkim obecnym na spotkaniu Pani Maria
Wesołowska - Przewodnicząca Komisji Zakładowej. W imieniu Władz Uczelni życzenia
przekazał nam Pan prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju, któremu
towarzyszył dr inż. Władysław W. Skarżyński - Kanclerz SGGW. Nasze świąteczne
spotkanie zaszczycił swoją obecnością Pan Janusz Sobieszczański – Honorowy
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".
Maria Wesołowska, Maria Kupczyk

