Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 10 czerwca 2014 r.
W zebraniu uczestniczyli Członkowie Prezydium zgodnie z załączoną listą obecności.
W zwiazku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Zakładowej (udział w rozmowach
negocjacyjnych dotyczących podwyżek w 2014 r.) zebranie otworzyła Maria Wesołowska i
powitała przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sytuacja w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Sprawę przedstawiła Maria Wesołowska delegat naszej organizacji na WZD KSN.
2. Sprawozdanie z Kongresu Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

6 czerwca 2014 roku w Kielcach obradowali delegaci Sekretariatu Nauki i Oświaty.
W trakcie obrad przyjęto:
1. Stanowisko nr 1/14 Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w
sprawie przeciwdziałania propagowania ideologii gender. Szczególnie chodzi o sprzeciw wobec
projektów przepisów prawa, programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i uczelniach
opartych na ideologii gender.
2. Stanowisko nr 2/14 Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w
sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. programu „równościowe przedszkole”.
3. Stanowisko nr 3/14 Kongresu w sprawie zmiany Statutu, w którym między innymi jest
propozycja rozszerzenia możliwości członkostwa w „Solidarności” (np. studenci i doktoranci
finalizujący prace powinni mieć prawo do wstępowania do Związków zawodowych)
3. Stanowisko nr 4/14 Kongresu postulujące wprowadzenie obowiązku przynależności organizacji
związkowych do krajowej sekcji branżowej.
Z treścią przedstawionych stanowisk można zapoznać się w Sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW – budynek nr 10, I piętro, pokój nr 48.

3. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2014r.
Pan Przewodniczący poinformował, że przed chwilą podpisane zostało Porozumienie w sprawie
poprawy wynagrodzeń dla pracowników naszej Uczelni. Podwyżki obejmują osoby zatrudnione w
SGGW w dniu 1 stycznia 2014 r., dla których uczelnia nie jest dodatkowym miejscem pracy i
których wynagrodzenie nie było finansowane z innych źródeł płatności (w tym usługi, granty i
projekty UE). Wzrost wynagrodzeń przeprowadzony zostanie w ramach trzech grup
pracowniczych:
- pracownicy na stanowiskach profesorów
- pracownicy na stanowiskach docentów, adiunktów i starszych wykładowców
- pracownicy zatrudnieni na pozostałych stanowiskach
Wydzielona została również grupa nauczycieli akademickich, którzy otrzymali negatywny wynik
(za działalność naukową i dydaktyczną) w ostatniej ocenie za okres 2009 - 2012, którzy otrzymają
podwyżkę w najniższej obligatoryjnej wysokości.

Jacek Bujko podkreślił, że najniższa obligatoryjna podwyżka utrzymana została na poziomie
zeszłorocznym – 220,00 zł. Do porozumienia dopisany został punkt, o który wnosiliśmy i który określa
kryteria uwzględnianie przy przyznawaniu uznaniowej części podwyżki. Ustalono, ze treść porozumienia
umieszczona zostanie na stronie internetowej Związku i w gablotach ogłoszeniowych.
Sprawą niezwykle ważną jest realizacja punktu 10 Porozumienia, a mianowicie potwierdzenia poprawności
realizacji Porozumienia przez uprawnionych przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW w
poszczególnych jednostkach. Decyzją Prezydium Związku podjętą w głosowaniu jawnym jednogłośnie
ustalono, że we wtorek – 17 czerwca br. odbędzie się zebranie Przewodniczących Kół służące
przygotowaniu przedstawicieli Zwiazku do spotkania z Kierownikami jednostek / Dziekanami w sprawie
przeprowadzonych podwyżek. Informacje (zalecenia) dla Przewodniczących Kół przygotuje Maria
Kupczyk razem z Przewodniczącym.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że 3 czerwca br. otrzymaliśmy pismo od Pani dr hab. Aliny Daniłowskiej –
Przewodniczacej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych z propozycją kierunków wykorzystania środków ZFŚS
na rok 2014. Pani Przewodnicząca informuje nas, że w przygotowanym preliminarzu uwzględnione
zostały analizy kierunków i poziomów wykorzystania środków ZFŚS w latach poprzednich.
Jacek Bujko przypomniał, że swoje stanowisko przyjęte Uchwałą z dnia 8 kwietnia br. w sprawie
wykorzystania środków ZFŚS w 2014 r., a szczególnie w kwestii dofinansowania obiektów socjalnych ze
środków Funduszu, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW przedstawiła w piśmie do Władz
Rektorskich z dnia 10 kwietnia br. Wyrażenie zgody na dofinansowanie ze środków ZFŚS obiektów
socjalnych uzależniliśmy od czterech warunków, które nie zostały do dnia dzisiejszego spełnione.
W zwiazku z tym w odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczacej Retorskiej Komisji ds. Socjalnych
podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowisko w sprawie przyjęcia projektu wykorzystania środków ZFŚS
w 2014 roku.
Maria Wesołowska poinformowała o rozmowie z prawnikami z Regionu NSZZ „Solidarność” w sprawie
naszego pozwu dotyczącego zwrotu środków ZFŚS (1 mln zł) na dofinansowanie obiektów w Kirach i
Kociszewie w 2013 r. bez zgody NSZZ „Solidarność” SGGW i NSZZ „ Solidarność 80”. Ze względu na
wyjazdy urlopowe prawników zajmujących się w Regionie sprawami ZFŚS przygotowanie pozwu do Sądu
pracy trochę się opóźni. (Ale mamy czas 3 lat na realizacje tego roszczenia).
5. Spotkanie Komisji Płacowej KSN.
Z inicjatywy Krajowej Sekcji Nauki w dniu 7 czerwca br. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyło
się spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z poszczególnych Uczelni.
Tematem spotkania była sprawa wzrostu wynagrodzeń pracowników Uczelni w 2014 r. Przedstawiciele
Uczelni przedstawiali informacje o zawartych już porozumieniach płacowych bądź też o trwających jeszcze
negocjacjach z Władzami poszczególnych Uczelni. Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” SGGW
reprezentował Piotr Niebuda.
6. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożył członek Koła na
WNoŻCziK w związku ze śmiercią teścia. Zgodnie z Regulaminem otrzymał on zasiłek statutowy w
wysokości – 400,00 zł.
6. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko na spotkaniu z Panem Prorektorem – prof. W. Bielawskim został poinformowany o trudnej
sytuacji finansowej niektórych wydziałów, a zwłaszcza Wydziału Nauk Społecznych, Zastosowań
Informatyki i Matematyki i Nauk o Zwierzętach. Przewodniczący ponowił propozycję spotkania
przedstawicieli Prezydium i Przewodniczących zainteresowanych Kół z Panem Rektorem, w sprawie
poprawy sytuacji finansowej i wdrażania programów naprawczych na zagrożonych wydziałach.

* Informacja o debacie organizowanej w SGGW z okazji 25-lecia wolnych wyborów w dniu 11 czerwca br.
Pan Przewodniczący zaapelował o udział członków Związku w debacie.
* Zaproszenie na koncert pianisty Macieja Woty – 12 czerwca br. godz. 17.00, Muzeum SGGW.
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