Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 9 września 2014 r.
Pierwsze po wakacyjnej przerwie zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na
zebranie Członków Związku. Podziękował Członkom Komisji Zakładowej pełniącym dyżury w okresie Jego
urlopu wypoczynkowego.
Pan Przewodniczący poinformował zebranych o krótkim spotkaniu z Panem Prorektorem prof. dr hab.
Wiesławem Bielawskim, które odbył tuż przed naszym zebraniem. Pan Prorektor zwrócił się do Komisji
Zakładowej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały Senatu SGGW w sprawie
zatrudnienia oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione
w art. 94 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
Uchwała ma być dyskutowana na najbliższym posiedzeniu Senatu Akademickiego.
Jacek Bujko przypomniał, że w przedstawionej sprawie obowiązuje dotychczas uchwała nr 20 – 2011/2012 z
dnia 30 stycznia 2012 roku.
W proponowanej uchwale główna zmiana dotyczy określenia łącznego czasu pracy poświęconego przez
pracownika SGGW na realizację obowiązków w ramach wszystkich zadań wykraczających poza zakres
pracy wynikający z podstawowego stosunku pracy (finansowanych z innych źródeł niż wymienione w art. 94
ust. 1 ustawy z dn. 27.07. - Prawo o szkolnictwie wyższym), zwłaszcza w ramach programów unijnych. Czas
ten nie może przekroczyć 80 godzin miesięcznie.
Ustalono, że po szczegółowym zapoznaniu się z treścią proponowanej uchwały sprawa rozpatrzona
zostanie na następnym zebraniu Prezydium i opinia związku w tej sprawie przedstawiona zostanie Władzom
Rektorskim.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w budynku nr 32.
Jacek Bujko poinformował, że w odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy od Pana Prorektora
prof. dr hab. W. Bielawskiego kopie
dokumentacji pokontrolnych z kontroli budynku nr 32
przeprowadzonej przez Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Nadzoru Budowlanego w związku z podejrzeniem
zatrucia pracownika Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
W swoim piśmie Pan Prorektor informuje nas, że podjęto szereg działań mających na celu wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji i wyeliminowanie uchybień przedstawionych
w protokołach i zaleceniach
pokontrolnych.
Jacek Bujko poinformował, że dokumentację pokontrolną z kontroli dotyczącej zatrucia w budynku nr 32
przekazał nam również Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy.
Członkowie Komisji Zakładowej mogą zapoznać się z treścią dokumentacji pokontrolnej w sekretariacie
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
2. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymalismy zaproszenie na wspólne posiedzenia Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym odbędzie się pierwsze czytanie
rzędowego projektu Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.
Uzasadnienie przedstawi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ustalono, że sprawą zainteresujemy członków Związku – pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i poprosimy o uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Sejmowych.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Złożone zostały dwa wnioski o świadczenia z funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniami przedstawionymi we wnioskach, w głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyznali zapomogi w wysokości 400,00 zł każda.
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4. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2014 r.
Ustalono, że w najbliższym czasie wystąpimy do Władz Rektorskich z prośbą o przedstawienie
sprawozdania z realizacji Porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowników i wykonania
podwyżek w 2014 roku. Zwracamy się w związku z tym z prośbą do członków Związku, zwłaszcza
Przewodniczących Kół o uwagi, wnioski i spostrzeżenia wynikające z przebiegu tegorocznej podwyżki.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował o zaproszeniu na Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 podczas, której
wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Jerzy Wiklin – Członek Rzeczywisty PAN .
Uroczystość rozpocznie się 30 września 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Kryształowej.
* Pan Przewodniczący otrzymał również zaproszenie na Inaugurację roku Akademickiego 2014/2015 na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, która odbędzie się 2 października br. o godz. 12.00 w Auli
Kryształowej.
Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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