Informacja
z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 18 czerwca 2013 r.
1. Podwyżka wynagrodzeń pracowników w roku 2013.
Przewodnicząca poinformowała, że znaczna część pracowników Uczelni została poinformowana o
wysokości przyznanej podwyżki. Do Komisji Zakładowej zgłaszają się pracownicy, którzy po wzajemnym
porównaniu wysokości kwot przyznanej Im podwyżki czują się skrzywdzeni, nie zgadzają się z przyznanym
jedynie gwarantowanym w Porozumieniu minimum wzrostu płac. Podkreślają nierówne traktowanie
pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, wykonujących prace o identycznym lub bardzo
zbliżonym zakresie. Pracownicy otrzymujący jedynie 70% średniej kwoty podwyżki nie otrzymali
uzasadnienia do obniżenia średniej kwoty podwyżki określonej w Porozumieniu. Właściwie wszyscy
zgłaszający się do Związku pracownicy nie znali zasad przyznawania części uznaniowej podwyżki w swoich
jednostkach. Do wiadomości NSZZ „Solidarność” SGGW wpływają też informacje o składanych przez
pracowników odwołaniach od decyzji o przyznanej podwyżce. Z uzyskanych przez nas informacji wynika,
że cześć odwołań nie została przyjęta. JM Rektor utrzymał w mocy decyzję kierowników jednostek o
wysokości przyznanej podwyżki.
Pani Przewodnicząca zwróciła się do Jacka Bujko i Tomasza Kondraszuka o sporządzenie do wiadomości
Komisji Zakładowej notatki z realizacji podwyżek na ich Wydziałach.
2. Okresowa ocena nauczycieli akademickich w SGGW.
Przewodnicząca poinformowała zebranych członków Prezydium, że do Uczelnianej Komisji ds. Oceny
Pracowników wpłynęło na razie 20 odwołań od negatywnej oceny pracowników przez Wydziałowe Komisje
ds. Oceny. Natomiast jest wiele telefonów i rozmów ze skargami na niesprawiedliwą ocenę. Zgodnie z
ustaleniami z poprzedniego zebrania Prezydium konsultujemy z prawnikami możliwość wystąpienia przez
Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW do Sądu Pracy z pozwem zbiorowym wobec negatywnej
oceny pracowników.
3. Spotkanie z przedstawicielami pracowników Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory.
13 czerwca br. w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW obyło się spotkanie w
sprawie Porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Rolniczym
Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Jan Niemiec –
Prorektor ds. Nauki, mgr inż. Wojciech Suwara – Dyrektor RZD Wilanów-Obory, Tomasz Juźko –
Przewodniczący Koła NSZZ „ S” Pracowników RZD Wilanów-Obory. Ze strony Komisji Zakładowej w
spotkaniu uczestniczyła Maria Wesołowska i Tomasz Kondraszuk. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami
w spotkaniu miał uczestniczyć prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju. Ze względu jednak
na inne bardzo pilne i ważne zajęcia nie przybył na spotkanie. Głównym tematem była sprawa podwyżek dla
pracowników Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory. Zgodnie z punktem 4 Porozumienia
podwyżki powinny objąć wszystkie osoby zatrudnione w SGGW w dniu 1 stycznia 2013 roku, również
pracowników w jednostkach będących na własnym rozrachunku.
Pani Przewodnicząca zaproponowała Aneks do Porozumienia miedzy JM Rektorem SGGW a zakładowymi
organizacjami związkowymi w sprawie poprawy wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Zgodnie z Aneksem pracownicy zatrudnieni w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory
otrzymują podwyżkę zgodnie z Porozumieniem z własnych środków, przy czym indywidualną kwotę
podwyżki ustala Dyrektor RZD Wilanów-Obory przy zagwarantowaniu minimum 220,00 zł brutto
miesięcznie na każdy etat.
Niestety nie udało się podpisać takiego Aneksu, nie ma zgody Władz na podwyżkę dla około 40
pracowników zatrudnionych w RZD Wilanów-Obory. Nadal więc Porozumienie w sprawie podwyżek dla
pracowników SGGW w punkcie 4 nie zostało w pełni zrealizowane. NSZZ „Solidarność” nie akceptuje
gorszego traktowania pracowników niektórych jednostek SGGW, dlatego też do sprawy podwyżek dla
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pracowników RZD Wilanów-Obory wrócimy na początku nowego roku akademickiego organizując
spotkanie z Panem Prorektorem – prof. Wiesławem Bielawskim.
Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pan Dyrektora RZD Wilanów-Obory z prośbą o przemyślenie sprawy
podwyżek dla pracowników Zakładu. W przeciwnym razie sprawa kwalifikuje się do zaskarżenia do
Państwowej Inspekcji Pracy.
Pani Przewodnicząca podkreśliła, że pomimo nie podpisania Aneksu do Porozumienia spotkanie było
korzystne ze względu na wzajemna wymianę poglądów dotyczących funkcjonowania i sytuacji finansowej
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego.
4.Sprawa plagiatu na Wydziale Technologii Drewna.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że do wiadomości Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
przekazana została kopia pisma JM Rektora skierowanego do prof. dra hab. Krzysztofa J. Krajewskiego Dziekana Wydziału Technologii Drewna w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem cudzego artykułu
przez pracownika Wydziału. W piśmie Pan Rektor zobowiązuje Dziekana Wydziału do wyjaśnienia sprawy,
„a także – o ile zajdą ku temu przesłanki” – podjęcia wobec pracownika odpowiednich czynności
wynikających z kodeksu pracy.
Jednocześnie Pan Rektor informuje o złożeniu do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa plagiatu.
5.Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Pan prof. dr hab. Edward Malec – Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” przekazał
nam informację o przyjęciu przez Rząd założeń do budżetu na rok 2014. Z przyjemnością informujemy, że
jest w nich zapis o kontynuacji podwyżek w uczelniach w 2014 roku i 2015 na poziomie 9,14 %, tak aby w
roku 2015 wzrost płac osiągnął 30 %.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że w sobotę - 22 czerwca br. w Lublinie odbędzie się posiedzenie
Krajowej Sekcji Nauki.
6. Przygotowany został Nr 57 naszego Biuletynu. Poświęcony jest on całkowicie pamięci i wspomnieniom o
Pani Rektor - prof. dr hab. Joannie Marii Radomskiej w pierwszą rocznicę Jej śmierci.
Przewodnicząca bardzo serdecznie podziękowała Ewie Kazubek za pamięć o dacie śmierci Pani Rektor i za
przygotowanie Biuletynu.
7. Sprawy wniesione.
Joanna Wyleżałek poinformowała, że w Wydawnictwie SGGW można kupić książkę Jej autorstwa pt.
„Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje
w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych”.
Liczba egzemplarzy skierowanych do sprzedaży – 35
Koszt książki – 40, 00 zł.

Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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