Informacja
z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 25 marca 2014r.
Pierwsze zebranie Komisji w kadencji 2014 - 2018 otworzył Jacek Bujko – nowo-wybrany
Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie Członków Komisji.
Na początku zebrania odbyła się krótka prezentacja członków Komisji. Poszczególne
osoby przedstawiły się podając jednostkę, w której są zatrudnione, przypomniały swój staż
związkowy i pełnione funkcje.
Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Komisji Zakładowej. Zgodnie z
Uchwałą nr 3 WZD z dnia 18 marca 2014 roku, Prezydium Komisji Zakładowej, które liczy 9
osób (wraz z przewodniczącym) wybierane jest przez członków Komisji Zakładowej w
tajnym głosowaniu.
Komisja Zakładowa wybrała następujące osoby do składu Prezydium:
1. Tomasz Kondraszuk
Wiceprzewodniczący
2. Małgorzata Herudzińska
Sekretarz
3. Halina Pajnowska
Skarbnik
4. Ewa Kazubek
członek Prezydium
5. Piotr Niebuda
członek Prezydium
6. Bożena Waszkiewicz- Robak członek Prezydium
7. Jan Wiśniewski
członek Prezydium
8. Tomasz Zielenkiewicz
członek Prezydium
Wybrana na Walnym zebraniu Delegatów
ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Krystyna Małachowska
Członkowie:
Bartłomiej Bartyzel
Ewa Kucharska
Bożena Ratter

Zakładowa

Komisja

Rewizyjna

W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Przewodniczący Jacek Bujko poinformował o spotkaniu, które z inicjatywy Władz
Rektorskich odbyło się 20 marca 2014 r.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor – prof. dr hab. Alojzy Szymański, I Zastępca Rektora,
Prorektor ds. Rozwoju – prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab.
Jan Niemiec, Kanclerz SGGW – dr inż. Władysław W. Skarżyński i Sekretarz Rektora – Pani
mgr Anna Żuchowska.
Spotkanie miało charakter bardzo wstępnego określenia współpracy Związku z Władzami
Uczelni. W trakcie rozmowy Jacek Bujko zaznaczył, że wszystkie decyzje Przewodniczącego
Komisji Zakładowej są wynikiem stanowiska dyskutowanego, wypracowanego i
przegłosowanego przez członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
Związkowi zależy na dobrej współpracy z Władzami Uczelni, ale nie kosztem pracowników.
Priorytetem Przewodniczącego i Komisji Zakładowej będzie zawsze poprawa warunków
pracy i wynagrodzeń pracowników
W trakcie spotkania poruszono kwestie dofinansowania obiektów socjalnych ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jacek Bujko potwierdził stanowisko Komisji
Zakładowej, która nie wyraziła zgody na przekazanie części środków ZFŚS na
dofinansowanie obiektów w Kirach i Kociszewie w 2013 roku. Przypomniał jednocześnie,
że dwukrotnie zwracaliśmy się do Władz Rektorskich z wnioskiem o zwiększenie wysokości
świadczeń socjalnych dla pracowników (w grudniu 2012 r. i we wrześniu 2013 r.). Nie
otrzymaliśmy w tej sprawie żadnej odpowiedzi.
Przewodniczący podkreślił też, że warunkiem rozpoczęcia dyskusji na temat dofinansowania
obiektów socjalnych z ZFŚS jest udokumentowanie istnienia obiektów socjalnych na Uczelni,

zmiana Regulaminu ZFŚS określająca zasady tego finansowania i podanie konkretnych
zadań, które mają być dofinansowane z Funduszu.
Pan Rektor przekazał Przewodniczącemu KZ komplet dokumentów zawierających
opinie prawne dotyczące dofinansowania obiektów socjalnych ze środków ZFŚS i informacje
dotyczące przeprowadzonego zadania audytowego pt. „Prawidłowość wydatkowania środków
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
Pan Prorektor – prof. W. Bielawski zasugerował zorganizowanie spotkania z
członkami Komisji Zakładowej, na którym wyjaśniłby zasady finansowania Uczelni w tym
przeznaczanie środków uzyskanych z ostatnich sprzedaży gruntów SGGW.
Jacek Bujko poinformował członków Komisji Zakładowej o spotkaniu z Kanclerzem i
Dyrektorem Technicznym SGGW w sprawie systemu wynagradzania pracowników Działu
Remontów i Konserwacji. Sprawę dyskutowaliśmy już kilkakrotnie na zebraniach Prezydium
i Komisji Zakładowej poprzedniej kadencji. Podjęliśmy interwencję na prośbę pracowników
Działu o wyjaśnienie sprawy przyznawania premii zadaniowej, decydującej o wysokości
wynagrodzenia. Premie od kilku miesięcy systematycznie maleją, co w efekcie doprowadziło
do stagnacji a nawet zmniejszenia całkowitego wynagrodzenia większości pracowników
mimo przeprowadzonych w roku 2013 podwyżek.
W trakcie rozmowy okazało się, że opracowane w 2007 roku „Zasady wynagradzania i
premiowania Pracowników Działu Remontów i Konserwacji” nie są aktualnie realizowane.
Zmieniła się bowiem struktura prac wykonywanych przez pracowników DRiK na rzecz zadań
remontowo-konserwacyjnych. W związku z tym należy zmienić system wynagradzania,
między innymi poprzez wzrost stawek godzinowych.
Pan Dyrektor i Pan Kierownik Działu Remontów i Konserwacji przygotuje propozycję
nowego Regulaminu wynagradzania Pracowników Działu Remontów i Konserwacji do końca
kwietnia br.
2. Komisja Zakładowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła Uchwałę o pozostaniu w
składzie Komisji Senackich, Uczelnianych i Rektorskich dotychczasowych przedstawicieli
NSZZ „ Solidarność” SGGW:
* Senacka Komisja ds. Statutu i Struktury – dr Maria Wesołowska,
*Senacka Komisja ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy – dr inż. Jacek Bujko,
*Senacka Komisja ds. współpracy z Zagranicą – dr hab. Wojciech Borucki,
*Senacka Komisja ds. rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych – dr Joanna Wyleżałek,
*Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania – dr Włodzimierz Wałęza,
*Senacka Komisja ds. Finansowych – dr inż. Tomasz Kondraszuk,
*Senacka Komisja ds. Historii i Odznaczeń - mgr Krystyna Małachowska,
*Uczelniana Komisja ds. Oceny Pracowników – dr hab. Piotr Jurka,
* Uczelniana Komisja ds. Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych – dr hab.
Piotr Jurka,
* Rektorska Komisja ds. Gospodarczych i Inwestycyjnych – dr inż. Tomasz Kondraszuk,
* Rektorska Komisja ds. Socjalnych – mgr inż. Maria Kupczyk,
* Rektorska Komisja Mieszkaniowa – Ewa Kazubek.
* Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi – dr hab. Bartłomiej Bartyzel.
*Rektorska Komisja Inwentaryzacyjna - vacat
3. Realizacja Uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów – 18 marca 2014 r.
Pan Przewodniczący przypomniał, że Walne Zebranie Delegatów przyjęło pięć Uchwał, do
realizacji których zobowiązana jest Komisja Zakładowa.
* Uchwała nr 9 w sprawie sytuacji na Ukrainie
Ustalono, że Uchwała przesłana zostanie do Prezydenta Wolnego Zwiazku Zawodowego
Edukacji Nauki, VPONU na Ukrainie.
* Uchwała nr 11 w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego Uczelni wyższych.
* Uchwała nr 12 w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego.

Obydwie Uchwały skierowane zostaną do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz do Kancelarii Sejmu i Senatu RP.
* Uchwała nr 13 w sprawie utworzenia Kącika NSZZ „Solidarność” SGGW w Muzeum
SGGW.
Po rozeznaniu, jakie materiały i eksponaty dotyczące historii Zwiazku chcielibyśmy
umieścić w Muzeum, skierowane zostanie pismo do Dyrektora Biblioteki Głównej, w której
mieści się Muzeum z prośbą o wyznaczenie miejsca na utworzenie „Kącika Solidarności”.
* Uchwała nr 14 w sprawie propagowania nauczania Papieża Jana Pawła II.
W związku z tym, że Uchwała zobowiązuje Komisję do podjęcia starań o wprowadzenie do
programów studiów fakultatywnego przedmiotu z zakresu wiedzy o nauczaniu Papieża Jana
Pawła II ustalono, że na razie członkowie Komisji podejmą rozeznanie, w sprawie wskazania
osoby, która na dobrym, akademickim poziomie mogłaby poprowadzić takie zajęcia ze
studentami.
4. Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jednomyślnie przyjęli jedną osobę w poczet
członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
5. Członkowie Komisji Zakładowej jednomyślnie przyznali jeden zasiłek statutowy.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko

