Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 23 kwietnia 2013 r.
Spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z Władzami SGGW.
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 dr Maria Wesołowska -Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" SGGW, dr inż. Tomasz Kondraszuk, dr Jacek Bujko - Wiceprzewodniczący naszej
Komisji Zakładowej i Maryla Kupczyk członek Komisji Zakładowej „S” i Sekretarz Biura NSZZ „S”.
Przewodnicząca przedstawiła problemy, które dyskutowane były w trakcie tego spotkania, miedzy
innymi były to:
1. Podwyżka wynagrodzeń pracowników w 2013 roku.
Władze Uczelni nie otrzymały do tej pory z MNiSzW żadnej informacji o wysokości kwoty przeznaczonej
na podwyżki dla pracowników SGGW.
Zgodnie z sugestią Przewodniczącej poczyniono wstępne ustalenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń.
Podwyżka dotyczyć będzie wszystkich pracowników, również zatrudnionych na części etatu proporcjonalnie
do wielkości etatu, jak też pracowników zatrudnionych w jednostkach SGGW będących na własnym
rozrachunku (ze środków własnych tych jednostek). Zdaniem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
przewidywany wzrost wynagrodzeń ma charakter socjalny ze względu na fakt, że przez kilka lat pracownicy
uczelni wyższych nie otrzymywali żadnych podwyżek. Władze krajowe Związku proponują też, by w
podwyżkach pracowników indywidualnych 80% stanowiła obligatoryjna kwota podwyżki przypadającej na
jeden etat, a 20% kwota uznaniowa. W Naszej Uczelni, w dysponowaniu kwotą uznaniową należy zwrócić
uwagę na znaczące różnice w wysokości wynagrodzeń pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na takich
samych stanowiskach. Jest to trwający od lat, poważny i - pomimo zapowiedzi - lekceważony problem.
Szczegółowe ustalenia w sprawie podwyżek będą dyskutowane i przejmowane dopiero po otrzymaniu
wytycznych i informacji z MNiSzW o wysokości kwoty na wzrost wynagrodzeń.
Komisja Płacowa Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" zdecydowanie potwierdza, że podwyżki
przewidziane w roku 2013 będą zrealizowane.
2. W sprawie naruszenia prawa, na jednym z Wydziałów Przewodnicząca zasugerowała skorzystanie z
przysługujących praw emerytalnych i rozwiązanie w terminie dwu tygodni umowy o pracę.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Władze Rektorskie znają sprawę. W dyskusji, członkowie Komisji
Zakładowej podkreślali konieczność wyjaśnienia problemu, (padła nawet opinia, że zawiadomienie
odpowiednich organów w tej sprawie jest obowiązkiem obywatelskim). Ustalono, że, w przypadku braku
rekcji ze strony Władz Uczelni w ciągu dwu tygodni, do JM Rektora skierowane zostanie pismo z wnioskiem
o konstruktywną interwencję. Sprawa godzi bowiem w dobre imię naszej Uczelni i nie da się jej już
przemilczeć.
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Przewodnicząca poinformowała o podejmowanej przez Władze Rektorskie nowej inicjatywie, a mianowicie
utworzeniu 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 wpierającą
potrzeby pracowników Szkoły w zakresie opieki nad dziećmi i źródłem zdobywania dodatkowych środków
finansowych. Jednocześnie byłoby miejscem odbywania praktyk przez studentów kierunku Pedagogika
Wydziału Nauk Społecznych.
Osoba, członek KZ opiekująca się swym malutkim wnuczkiem podniosła wątpliwość, czy usytuowanie
przedszkola w otoczeniu domów studenckich, wśród dużego ruchu młodych ludzi, jest odpowiednie.
Przedszkole ma zająć miejsce po kończącym działalność klubie "Na Przyzbie". Czy w tym otoczeniu będzie
można spełnić wszystkie wymagania związane z organizacją przedszkola np. wybudować spokojny i w pełni
bezpieczny plac zabaw dla dzieci ?
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W związku z planami uruchomienia przedszkola na terenie SGGW, Władze Rektorskie nie odpowiedziały na
zgłoszone przez Związek propozycje zwiększenia wysokości świadczeń z ZFŚS i wprowadzenia do zakresu
świadczeń dofinansowania do podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży uczącej się.
Przewodnicząca stwierdziła, że prawdopodobnie środki Funduszu wystarczą na dofinansowanie zarówno
podręczników jak i pobytu w przedszkolu dzieci pracowników SGGW. Zaznaczyła również, że korzystanie z
ZFŚS odbywa się w roku 2013 bez zatwierdzonego preliminarza wydatków, bowiem preliminarz
zaproponowany przez Pana Rektora nie uzyskał akceptacji NSZZ "Solidarność" i „Solidarność’ 80”.
4. Wynagrodzenia osób funkcyjnych w SGGW w Warszawie
Pan Rektor ustosunkowując się do wnoszonej przez nas sprawy ujawnienia wysokości wynagrodzeń osób
w SGGW, poinformował, że Władze Rektorskie zleciły opracowanie ekspertyzy prawnej w tej sprawie, z
której wynika, że udostępniona można 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 musimy 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.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wypełniony i złożony w Rektoracie.
Trzeba zaznaczyć, że dane te są praktycznie znane jako górny poziom tzw. „widełek”. Natomiast brak
pełnych informacji pozwala pracownikom na uruchamianie nieograniczonej wyobraźni w tej sprawie.
5. Pani Przewodnicząca poinformowała o trwającym już od dłuższego czasu na WNoŻCziK konflikcie
związanym z realizacją dużego projektu badawczego. Z troską podkreśliła, że konflikt między Panią
Koordynator projektu i Panią profesor realizującą zadanie badawcze w projekcie przenosi się na młodych
pracowników zatrudnionych w projekcie i realizujących rozprawy doktorskie.
Zaostrzający się konflikt na Wydziale Nauko Żywieniu Człowieka i Konsumpcji budzi obawy o wykluczenie
jednego z zespołów z badań, odebranie aparatury badawczej, co w praktyce może uniemożliwić młodym
ludziom rozwój badań naukowych. Do NSZZ „Solidarność” zgłosiła się grupa młodych pracownikówdoktorantów, którzy czują się poszkodowani w stale narastającym konflikcie i obawiają się o realizację
swoich rozpraw doktorskich.
Ustalono, że przedstawiciele Komisji Zakładowej podejmą próbę rozmowy z Koordynatorem Projektu w
celu wyjaśnienia i załagodzenia konfliktu.
6. Zapomogi dla członków NSZZ "Solidarność" SGGW.
Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu NSZZ "Solidarność" złożyła jedna osoba . Zapomogę
przyznano.
7. Regulamin nagród dla nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie.
Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, że JM Rektor w rozmowie, w dniu 16 kwietnia
powiedział, że po dyskusji w Komisji ds. Nauki, Upowszechniania Wiedzy i Wdrożeń Regulamin
przyznawania nagród nauczycielom akademickim w naszej Uczelni pozostaje nie zmieniony.
8. Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi w SGGW w Warszawie.
Przewodnicząca poinformowała, że JM Rektor powołał Rektorską Komisję ds. Przeciwdziałania
Mobbingowi. Przewodniczącym Komisji wskazanym przez Pana Rektora ma być prof. dr hab. Stanisław
Stańko, a Rzecznikiem ds. mobbingu prof. dr hab. Henryk Grodzki. Pan Rektor zwrócił się do Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” o wskazanie przedstawiciela Związku do pracy w Komisji.
Wyłonienie przedstawiciela nastąpiło w glosowaniu niejawnym. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w
składzie: Marian Różalski
- Przewodniczący
Włodzimierz Wałęza - Członek
Tomasz Juźko
- Członek
W niejawnym głosowaniu przedstawicielem NSZZ „Solidarność’ SGGW w Komisji ds. Przeciwdziałania
Mobbingowi został dr hab. Bartłomiej Bartyzel, członek NSZZ „S” SGGW zatrudniony na Wydziale
Medycyny Weterynaryjnej.
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9. Sprawy wniesione
Pracownicy RZD Wilanów-Obory odczuwają brak konstruktywnych kontaktów z Władzami Uczelni.
Przewodnicząca zaproponowała, aby z inicjatywy Związku zorganizować spotkanie z Władzami Rektorskimi
i Dyrektorem Rolniczego Zakładu Doświadczalnego. Ustalono, że Tomasz Juźko po konsultacjach z
pracownikami da odpowiedź na tę propozycję.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska
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