Informacja z zebrania Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 4 marca 2014 roku.
1. Otrzymaliśmy nieoficjalną informację o skierowaniu środków ZFŚS na dofinansowanie ośrodka
szkoleniowo-wypoczynkowego w Kirach oraz remontowanego obiektu w Kociszewie.
Przewodnicząca przypomniała ostatnie ustalenia Komisji Zakładowej dotyczące przeznaczenia
części środków ZFŚS na dofinansowanie tych obiektów. Zgoda na dofinansowanie uzależniona jest
od zwiększenia świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, uaktualnienia uzgodnionego ze
związkami zawodowymi Regulaminu ZFŚS SGGW, informacji o posiadanych obiektach socjalnych
i określenia konkretnych zadań w obiektach socjalnych finansowanych ze środków Funduszu.
Członkowie Prezydium przyjęli wniosek o przygotowanie pozwu do Sądu Pracy o zwrot tych
środków (za przyjęciem wniosku głosowało 5 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu).
2. Pracownicy Działu Remontów i Konserwacji zwrócili się do Komisji Zakładowej z prośbą o
wyjaśnienie sprawy sposobu przyznawania premii pracownikom tego Działu.
Od kilku miesięcy wysokość wypłacanej Im premii systematycznie maleje, co w efekcie
doprowadziło do zmniejszenia całkowitego wynagrodzenia mimo przeprowadzonych w roku 2013
podwyżek. Pracownicy proponują zmianę sposobu obliczania wynagrodzenia.
Przewodnicząca przypomniała, że „Zasady wynagradzania i premiowania Pracowników Działu
Remontów i Konserwacji” opracowane zostały w 2007 roku. Nie wiemy jednak, czy aktualnie są
przestrzegane.
Sprawę próbował wyjaśnić Jacek Bujko, na spotkaniu z Panem mgr inż. Jarosławem Dadaczem –
Dyrektorem Technicznym. W trakcie rozmowy Pan Dyrektor poinformował, że zmieniła się
struktura prac wykonywanych przez pracowników DRiK. Część zadań przesunięta została do
podstawowych obowiązków pracowników, co mogło spowodować zmniejszenie wysokości premii
zadaniowej.
Pan Dyrektor zobowiązał się do przyjrzenia się sprawie wynagrodzeń i przygotowania propozycji
zmiany systemu wynagradzania pracowników Działu Remontów i Konserwacji SGGW.
Wstępnie ustalono termin następnego spotkania w tej sprawie na 6 marca br.
3. Przewodnicząca odczytała Apel Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”- Piotra Dudy w
sprawie Ukrainy. Apel dotyczący ogólnopolskiej pikiety wspierającej demokratyczne dążenia
narodu ukraińskiego.
Pikieta odbędzie się w sobotę - 8 marca 2014 r. o godz. 14.00 przed ambasadą Rosji w Warszawie.
Apel umieszczony został na stronie internetowej NSZZ „Solidarność” SGGW i przesłany do
Przewodniczących Kół w poszczególnych jednostkach.
4. Sprawy personalne ma Wydziałach.
Przewodnicząca poinformowała, że 28 lutego br. w Okręgowym Sądzie Pracy odbyła się kolejna
rozprawa w sprawie o mobbing na WŻCziK. W charakterze świadka przesłuchiwany był jeden z
profesorów. Następna rozprawa odbędzie się 7 maja br. Jako świadek zeznawać będzie
dr Maria Wesołowska – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że dr hab. Elżbieta Biller złożyła ponownie Ankietę oceny
pracownika za okres 2009-2012 do Wydziałowej Komisji Oceniającej i w najbliższym czasie
Komisja ponownie dokona oceny działalności Pani Elżbiety Biller.
Maria Wesołowska przypomniała, że powtórna ocena Pani Elżbiety Biller tylko „gmatwa” cały
problem i nie załatwia sprawy nieprawidłowości popełnionych w trakcie pierwszej - regulaminowej
oceny .
W tej sprawie Pani Elżbieta Biller złożyła skargę do Zespołu ds. Dobrych Praktyk
Akademickich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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