Informacje z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 3 grudnia 2013 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawa dra Wojciecha Rycerza
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Prezydium w dniu 19 listopada br. przygotowana została
odpowiedź na pismo skierowane do Związku przez dra Wojciecha Rycerza. Odpowiedź przygotowała Pani
Przewodnicząca w konsultacji z Bartłomiejem Bartyzelem. W piśmie informujemy, że Prezydium KZ NSZZ
„Solidarność” SGGW podtrzymało ważność Uchwały z 2002 roku. Stwierdzamy również, że jako związek
zawodowy działający w oparciu o przepisy prawa: Ustawę o związkach zawodowych, Uchwały i
Zarządzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie możemy nawiązać współpracy z Panem Wojciechem
Rycerzem. Nie możemy bowiem podejmować zadań, które przekraczają nasze uprawnienia i kompetencje.
2. Wizyta Pani Przewodniczacej u Jego Magnificencji Rektora.
W dniu 27 listopada br. Pani Przewodniczaca spotkała się z JM Rektorem prof. dr hab. Alojzym
Szymańskim. Rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze i dotyczyła bieżących spraw, którymi zajmuje się
„Solidarność” SGGW. W drugiej części rozmowy uczestniczyła też Pani Elżbieta Biller.
3.Sprawozdanie z realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników SGGW w 2013 roku.
Przewodnicząca przedstawiła członkom Prezydium odpowiedź Pana Prorektora - prof. dr hab. Wiesława
Bielawskiego na nasze pismo w sprawie sprawozdania z realizacji Porozumienia płacowego i wykonania
podwyżek w 2013 roku. W sprawozdaniu czytamy, że:
* Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wynosiła 12.150.974 zł rocznie i
została rozdysponowana na wydziały i pozostałe jednostki według etatów ustalonych na dzień 1 stycznia
2013 roku. Na 13 Wydziałach: 1.654,315 etatów x 440,40 zł brutto = 728.560,326 zł.
Po przyznaniu podwyżek Wydziały wykorzystały 719.402,750 zł
Pozostała rezerwa - 9.157,576 zł (miesięcznie)
W Jednostkach Międzywydziałowych i Administracji 888,841 etatów x 315,40 zł brutto =280.340,451 zł.
Wykorzystano 275.457,660 zł.
Pozostała rezerwa 4.882,791 zł (miesięcznie).
* Do rozpatrzenia wpłynęło 19 odwołań pracowników od wysokości przyznanej podwyżki. Uwzględnione
zostały tylko 3 odwołania, które obciążyły kwotę rezerwy o 1 322,59 zł miesięcznie.
Ostatecznie roczna kwota rezerwy wynosi 196.778,00 zł. Środki te powiększą kwotę przeznaczoną na
podwyżki w 2014 roku.
W sprawozdaniu Pan Rektor przedstawił nam również wykazy przed i po podwyżce średnich
miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach w podziale
na stanowiska oraz wykazy średniego wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach nienauczycielskich na
wydziałach i w pozostałych jednostkach objętych podwyżką.
Nie otrzymalismy wysokości minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń pracowników w poszczególnych
jednostkach, o które zwracaliśmy się w naszym piśmie, ani rozbicia całej Administracji na mniejsze
jednostki (Kwestura, Dział Spraw Osobowych …). Średnie w ogóle nie są miarodajną wartością, średnie w
tak ogromnej jednostce szczególnie o niczym nie świadczą.
W trakcie dyskusji, w której podkreślono właśnie, że średnie wynagrodzenia zasadnicze nie dają
prawdziwego obrazu sytuacji płacowej na Uczelni ustalono, że skierujemy do Władz Rektorskich pismo, w
którym wyrażamy zawód Komisji Zakładowej z otrzymanego sprawozdania w części dotyczącej
przetworzonych informacji o wysokości wynagrodzeń i prosimy o uzupełnienie danych. Jeśli nie możemy
otrzymać minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach to
poprosimy o medianę.
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4. Ocena nauczycieli akademickich SGGW.
Nasze pismo w sprawie oceny nauczycieli akademickich, którzy w ostatniej ocenie uzyskali notę negatywną
skierowane do Władz Rektorskich przekazane zostało do Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i
Upowszechniania Wiedzy.
9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym rozpatrywano tę sprawę . W trakcie dyskusji
Członkowie Senackiej Komisji próbowali ustalić zasady zgodnie, z którymi powinno oceniać się nauczycieli
akademickich w czasie powtórnej (po upływie) roku oceny. Nie wypracowano wspólnego stanowiska. Część
Członków Komisji podkreślała, że rok jest zbyt krótkim okresem na poprawę oceny. Inni natomiast uważali,
że kryteria powinny eliminować osoby „słabe” naukowo. Zdaniem mecenasa Jana Zielińskiego powtórna, po
roku ocena powinna odbywać się według poprzednich kryteriów.
Uwagi i komentarze do ustawowej ostatniej oceny nauczycieli akademickich, które wpłynęły do Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW od pracowników Uczelni, zostały opracowane i przekazane
Senackiej Komisji.
W Ustawie – Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie ma wymogu obligatoryjnej oceny po roku. Taki zapis
znajduje się jedynie w Statucie SGGW. Prezydium zdecydowało – w głosowaniu jawnym, aby skierować do
Władz Rektorskich pismo w sprawie usunięcia tego zapisu.
5. Uroczystości Rocznicowe przy. ul Rakowieckiej odbędą się 12 grudnia 2013 roku.
O godz. 16.00 - Msza Święta w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli
O godz. 17.00 - złożenie kwiatów pod tablicą „Solidarności” w Pawilonie 1.
Ustalono szczegóły organizacyjne uroczystości.
8. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba. Prezydium jednogłośnie zaakceptowało akces.
9. Spotkanie Wigilijne Członków NSZZ „Solidarność” odbędzie się we wtorek – 17 grudnia br.
o godz. 16.00. Członkowie Prezydium z przyjemnością podzielili się obowiązkami związanymi z
przygotowaniem potraw na Nasz wigilijny stół.

Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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