Informacja
z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 16 kwietnia 2013 r.
1. W dniu 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie Przedstawicieli naszego Związku z Władzami Uczelni.
W spotkaniu uczestniczył JM Rektor - prof. dr hab. Alojzy Szymański, - prof. dr hab. Wiesław Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju, dr inż. Władysław W. Skarżyński - Kanclerz SGGW i Pani mgr Anna Żuchowska Sekretarz Rektora, Kierownik Biura Rektora.
NSZZ "Solidarność" SGGW reprezentowali Maria Wesołowska, Tomasz Kondraszuk, Jacek Bujko, Maria
Kupczyk.
Po sympatycznym przywitaniu wszystkich przybyłych na spotkanie, JM Rektor zwrócił się do dra Tomasza
Kondraszuka z podziękowaniem za pomoc w pracach nad powołaniem w SGGW Rektorskiej Komisji ds.
Przeciwdziałania Mobbingowi. Podziękowanie dotyczyło również dr Joanny Wyleżałek, która uczestniczyła
w spotkaniach z JM Rektorem w sprawie powołania Komisji. Pan Rektor zdecydowanie oświadczył, że
rozmowy nad utworzeniem Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi prowadził z w/w osobami
jako pracownikami SGGW a nie przedstawicielami NSZZ "Solidarność".
Oświadczenie to przyjęliśmy ze zdziwieniem, ponieważ o powrót do rozmów na temat powołania Komisji
zwróciła się do JM Rektora Komisja Zakładowa NSZZ „S” SGGW w piśmie z dnia 17.01. 2013 roku.
Rozumiemy teraz, dlaczego propozycje i postulaty Prezydium KZ nie były w Regulaminie uwzględniane.
Tak, więc kształt Komisji i Regulamin jej działania należy traktować, jako suwerenną decyzję JM Rektora.
W dalszej części spotkania prowadzone były rozmowy, które zgodnie z wcześniej ustalonym programem
dotyczyły następujących spraw:
■ Podwyżka wynagrodzeń pracowników w 2013 roku.
Pan Rektor poinformował nas, że Władze Uczelni nie otrzymały do tej pory z MNiSzW żadnej informacji
o wysokości kwoty przeznaczonej na podwyżki dla pracowników SGGW. Dowiedzieliśmy się również, że
dotacja stacjonarna, jaką Uczelnia otrzymała w roku 2013 jest o około półtora miliona złotych mniejsza od
dotacji ubiegłorocznej. Również dotacje statutowe otrzymane przez wydziały są mniejsze od dotacji z
poprzedniego roku.
Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby rozpocząć wstępne ustalenia dotyczące podwyżek, tak, aby w
momencie uzyskania pieniędzy i odpowiednich pism z Ministerstwa porozumienie mogło być bardzo szybko
zawarte. Stwierdziła, że ze względu na fakt, że przez kilka lat pracownicy Uczelni nie otrzymywali żadnych
podwyżek, obecny wzrost wynagrodzenia trzeba traktować, jako socjalny. Zaproponowała też, by 80%
stanowiła obligatoryjna kwota podwyżki, a 20% kwota uznaniowa. Zwróciła również uwagę na znaczące
różnice w wysokości wynagrodzeń pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na takich samych stanowiskach,
które powinny być likwidowane poprzez odpowiedni wzrost wynagrodzeń. W odpowiedzi Pan Rektor
stwierdził, że Władze Rektorskie wiedzą o tych różnicach.
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że bardzo duża liczba pracowników SGGW ma płace zasadnicze na
najniższym możliwym poziomie wynagrodzenia. Okazało się, że dla Władz Uczelni też jest to dużym i
przykrym zaskoczeniem
Od JM Rektora usłyszeliśmy, że kwoty przyznawane Wydziałom na działalność podstawową będą dzielone
już według nowego algorytmu.
Pan Rektor chciałby, aby przy przyznawaniu podwyżek uwzględnić pracowników wyróżniających się
wyłonionych np. w odbywającej się aktualnie ocenie nauczycieli akademickich.
Przewodnicząca stwierdziła, że wyniki obecnie przeprowadzanej oceny, nie są właściwym kryterium.
Naszym zdaniem, ocena, która pomija dorobek naukowy za 2008 r., nie uwzględnia pracy dydaktycznej i jest
dokonywana wg zasad nieznanych w latach podlegających ocenie, (czyli z zaskoczenia) nie jest miarodajna.
Zdecydowanie jednak Pan Rektor zasugerował, aby o szczegółach porozumienia dotyczącego podwyżek
dyskutować i przyjmować ustalenia w tej sprawie dopiero po otrzymaniu informacji z MNiSzW o wysokości
kwoty na wzrost wynagrodzeń.
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Zgodzono się, że podwyżka dotyczyć będzie wszystkich pracowników, również zatrudnionych na część etatu
proporcjonalnie do wielkości etatu, jak też pracowników zatrudnionych w jednostkach SGGW będących na
własnym rozrachunku (ze środków własnych tych jednostek).
■ Sprawa podejrzenia o niewłaściwe korzystanie z cudzej pracy.
Po przedyskutowaniu problemu, członkowie Prezydium jednomyślnie uznali, że nie należy rezygnować z
wyjaśnienia tej sprawy. Przewodnicząca zaproponowała, aby na razie poczekać, być może po naszym
spotkaniu Władze Rektorskie po spokojnym rozeznaniu podejmą działania zmierzające do rozwiązania
niewątpliwie poważnego i kompromitującego Uczelnię problemu.
■ JM Rektor poinformował nas, że po dyskusji w Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich w SGGW nie zostanie w tym roku
zmieniony.
■ Przewodnicząca przypomniała, że skierowaliśmy do Władz Rektorskich pisma dotyczące zmian w
Regulaminie ZFŚS. Propozycja dotyczyła podwyższenia wysokości świadczeń socjalnych dla pracowników i
Ich rodzin oraz rozszerzenia zakresu świadczeń o dofinansowanie do podręczników i pomocy szkolnych dla
dzieci.
Brak odpowiedzi na nasz wniosek Pan Rektor uzasadniał nową inicjatywą podjętą przez Uczelnię, a
mianowicie organizacją na terenie SGGW przedszkola dla dzieci. W swojej działalności przedszkole miałoby
korzystać z dofinansowania ze środków ZFŚŚ. Przedszkole w odczuciu Pana Rektora jest cenną inicjatywą
wspierającą potrzeby pracowników Szkoły w zakresie opieki nad dziećmi. Jednocześnie byłoby miejscem
odbywania praktyk przez studentów kierunku Pedagogika WNS.
Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że być może środków Funduszu starczy na obie inicjatywy. Przypomniała
taż, że korzystanie z ZFŚS odbywa się w roku 2013 bez zatwierdzonego preliminarza wydatków, bowiem
preliminarz zaproponowany przez Pana Rektora nie uzyskał akceptacji NSZZ "Solidarność". Zdaniem Pana
Rektora preliminarz jest uzgodniony. Przewodnicząca zauważyła, że zaleceniem Inspektora Inspekcji Pracy
jest uzgodnienie ze związkami zawodowymi regulaminu i preliminarza ZFŚS.
■ Pan Rektor ustosunkowując się do wnoszonej przez nas sprawy ujawnienia wysokości wynagrodzeń osób
funkcyjnych w SGGW, poinformował, że Władze Rektorskie zleciły opracowanie ekspertyzy prawnej w tej
sprawie, z której wynika, że udostępniona może być jedynie wysokość pensji zasadniczej i dodatku
funkcyjnego. Otrzymaliśmy od Pana Rektora kopię odpowiedzi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na interpelację poselską w tej sprawie i wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
należy wypełnić w celu uzyskania informacji o wysokości wynagrodzeń osób funkcyjnych. Pan Rektor
przypomniał również, że informacje o wysokości wynagrodzeń zasadniczych Rektorów, Kanclerza i Pani
Kwestor już nam przekazał. Informacja ta uzupełniona zostanie o wysokości dodatków funkcyjnych.
■ Pani Przewodnicząca zasygnalizowała sprawę trwającego już od dłuższego czasu na WNoŻCziK konfliktu
związanego z realizacją dużego projektu badawczego.
2. Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu NSZZ "Solidarność" złożyły trzy osoby. Dwa wnioski
dotyczyły przyznania świadczenia z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, jeden zapomogi statutowej z
tytułu śmierci członka rodziny. Przyznano dwie zapomogi. Ze względów regulaminowych jeden z wniosków
dotyczących przyznania zapomogi z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych został przesunięty do
rozpatrzenia w terminie późniejszym.
3. Krystyna Małachowska przedstawiła propozycję dwóch wycieczek:
* Dwudniowa wycieczka do Białowieży w terminie 7-8 maja br.
* Jednodniowa wycieczka do Rogowa - 28 maja br.
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Szczegółowe informacje o programie wycieczek zamieszczone są na stronie internetowej NSZZ
"Solidarność" SGGW.
Decyzją Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW, członkowie Związku uczestniczący w wycieczce do
Białowieży otrzymają dofinansowanie do kosztów podróży w wysokości 50 zł na osobę.
4. Sprawy niesione
Jacek Bujko przedstawił krótką informację z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i
Upowszechniania Wiedzy, które odbyło się - 12 kwietnia 2013 r. Komisja przyjęła Regulamin studiów III
stopnia (zasady rekrutacji na studia doktoranckie). Nie zaakceptowała natomiast zmiany Regulaminu w
sprawie przyznawania nagród nauczycielom akademickim. Z powodu wielu niejasności w projekcie
Regulaminu dotyczącego zarządzania prawami autorskimi, Komisja nie przyjęła go.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska
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