Informacje z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 7 maja 2013 r.
1. Spotkanie Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Uczelni Warszawskich.
W dniu 10 maja br., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie
Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Uczelni Warszawskich. W spotkaniu weźmie
udział Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” – prof. dr hab. Edward Malec. Tematem
wiodącym spotkania będą: Aktualne problemy środowiska akademickiego i naukowego.
Profesor wskazał sprawy warte omówienia w trakcie spotkania, a mianowicie:
* zagrożenia dla społeczności akademickiej i naukowej w najbliższych latach (finansowanie szkół
prywatnych kosztem publicznych, niejasne cele KRASP, dalsze różnicowanie finansowe nawet w takich
samych grupach pracowniczych, nowe zasady ewaluacji jednostek naukowych, coraz niższe współczynniki
przeniesienia),
* nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym - zmiana uprawnień Prezydenta w zakresie przyznawania i
odbierania tytułów naukowych,
* tegoroczne akcje protestacyjne,
* funkcjonowanie Krajowej Sekcji Nauki.
Komisję Zakładową NSSZZ „Solidarność” SGGW reprezentować będzie na spotkaniu dr Jarosław Malczyk.
2. Podwyżka wynagrodzeń pracowników w 2013 roku.
Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Władze Rektorskie otrzymały z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego pismo z informacją o zwiększeniu planu dotacji podstawowej na rok 2013 o kwotę
15408,6 tyś. zł. Zwiększenie dokonane zostało na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia
br. MF /FS06/001224 dotyczącej zmian w budżecie państwa z tytułu uruchomienia ujętej w ustawie
budżetowej na rok 2013 rezerwy celowej poz. 40 pn. „Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników
szkół wyższych”. Uzupełnienie planu dotacji podstawowej na rok 2013 r. wynikające z rezerwy celowej
przeznaczone jest na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników uczelni, których
wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji podstawowej.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że część pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
otrzymuje wynagrodzenia z innych środków niż dotacja podstawowa. Nie można Ich jednak pominąć przy
podwyższaniu wynagrodzeń. Członkowie Prezydium poparli stanowisko Pani Przewodniczącej. Podwyżki
powinny objąć wszystkich pracowników Uczelni, dla których SGGW nie jest drugim miejscem pracy.
Wzrost wynagrodzeń pracowników w jednostkach SGGW będących na własnym rozrachunku sfinansowany
ma być ze środków własnych tych jednostek. Pracownicy Administracji Domów Studenckich i Stołówek
otrzymują podwyżki ze środków pomocy materialnej dla studentów.
Ustalono również, że przygotowany zostanie projekt Porozumienia płacowego między JM Rektorem SGGW
a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi, który przedstawiony zostanie Władzom Rektorskim w
trakcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2013 roku. Ze strony Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w rozmowach wezmą udział: dr Maria Wesołowska, dr Jacek
Bujko, dr inż. Tomasz Kondraszuk i dr hab. Piotr Jurka.
3. Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 23 kwietnia br. przygotowany
został projekt Regulaminu premiowania pracowników w SGGW w Warszawie.
4. Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu z Panem mgr Mariuszem Ozyrą – Inspektorem PIP, które
odbyło się - 26 kwietnia br. z Jego inicjatywy. W spotkaniu, obok Przewodniczącej uczestniczyły: Ewa
Kazubek i Maria Kupczyk. Rozmowa dotyczyła wniosków pokontrolnych związanych ze skargą wniesioną
przez NSZZ „Solidarność” SGGW do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą jednostronnej dokonanej przez
pracodawcę zmiany w Regulaminie ZFŚS. Efektem przeprowadzonej kontroli jest wystąpienie Pana
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Inspektora PIP do Władz Uczelni z wnioskiem o uzgadnianie treści zmian w Regulaminie ZFŚŚ z
organizacjami związkowymi albo reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w SGGW.
Pan Inspektor poinformował nas również o drugiej kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję
Pracy w Obiektach SGGW przy ul. Rakowieckiej.
5. Przyznano jedna zapomogę z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych.
6. Spotkanie towarzyskie członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Ze względu na liczne obowiązki zawodowe i związkowe członków Prezydium termin naszego drugiego
spotkania towarzyskiego został przesunięty.
Spotkanie pod hasłem „Kuchnia grecka” odbędzie się w środę – 22 maja 2013 r. o godz. 17.00 w restauracji
GREK ZORBA, ul. Dereniowa 6.
Maria Kupczyk, Maria Wesołowska
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