Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 16 września 2014 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący przypomniał zebranym, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora prof. dr hab. Wiesława
Bielawskiego pismo 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.
Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania Prezydium Jacek Bujko szczegółowo zapoznał się z treścią
proponowanej uchwały, w której główna zmiana dotyczy określenia łącznego czasu pracy poświeconego
przez pracownika SGGW na realizację obowiązków w ramach zadań wykraczających poza zakres pracy
wynikający z podstawowego stosunku pracy, przede wszystkim finansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Czas ten nie może przekroczyć 80 godzin miesięcznie. Dodatkowe, obowiązujące obecnie
ograniczenie do 5 krotności minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku zostaje
utrzymane.
Zdaniem Pana Przewodniczącego proponowana zmiana jest słuszna, gdyż ogranicza ogromne dysproporcje
płacowe osób pracujących w programach europejskich oraz likwiduje patologie polegające na
sprawozdawaniu większej liczby godzin przepracowanych w ramach tych projektów niż wynikających z
zatrudnienia zasadniczego. Dlatego też przedstawił zebranym treść pisma, w którym NSZZ „Solidarność”
SGGW pozytywnie opiniuje projekt uchwały Senatu SGGW w sprawie zatrudniania 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 , w tym z Unii Europejskiej.
Członkowie Prezydium nie zgłaszali uwag do treści pisma i poparli przedstawione w tej sprawie stanowisko
naszej organizacji.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z funduszu NSZZ „Solidarność” złożyły dwie osoby zatrudnione w Dziale
Gospodarczym. Wnioski dotyczyły zapomóg losowych związanych z bardzo trudną sytuacją finansową.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniami przedstawionymi we wnioskach, w głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyznali zapomogi w wysokości 400,00 zł każda.
2. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pan Przewodniczący poinformował, o wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył razem z Marią Wesołowską. Na posiedzeniu, które odbyło
się 11 września br. przedstawiono uzasadnienie rzędowego projektu Ustawy o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.
Przepisy projektu Ustawy wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/63/UE.
Nowe rozwiązania gwarantują wysokie standardy ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych i obejmują całokształt zagadnień składających się na efektywny system kontroli i nadzoru
nad hodowlą, dostawą i wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych.
Projekt Ustawy przewiduje powołanie Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń nad Zwierzętami oraz
lokalnych Komisji Etycznych ds. Doświadczeń nad Zwierzętami.
Osobom zainteresowanym Komisja Zakładowa może przekazać treść rządowego projektu i uzasadnienia
przedstawionego na posiedzeniu Komisji Sejmowych.
3.Szczególna ochrona członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych mamy prawo do objęcia szczególną ochroną dziesięciu
członków naszej organizacji.
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Pan Przewodniczący przedstawił propozycję objęcia ochroną siedmiu członków Prezydium Komisji
Zakładowej. Dwaj członkowie Prezydium: Tomasz Zielenkiewicz i Piotr Niebuda korzystają z ochrony jako
Społeczni Inspektorzy Pracy w swoich jednostkach do marca 2016 roku. Trzy pozostałe osoby wskazane
przez Pan Przewodniczącego do szczególnej ochrony to członkowie Komisji Zakładowej: Tomasz Juźko,
Piotr Jurka i Maria Kupczyk.
Ostateczna imienna lista członków NSZZ „Solidarność” SGGW podlegających szczególnej ochronie w
okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. zatwierdzona zostanie na najbliższym zebraniu
Komisji Zakładowej.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że otrzymał w sierpniu (niestety już po wyjeździe na urlop) ostateczną
wersję Zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Dziale Remontów i Konserwacji na
stanowiskach robotniczych opracowaną przez kierownictwo jednostki. Po szczegółowym zapoznaniu się z
przesłanymi materiałami, które przekazał także Piotrowi Niebudzie i Tomaszowi Kondraszukowi.
W najbliższym czasie poprosi o spotkanie z Kierownikiem Działu w celu
ostatecznych wyjaśnień i
uzgodnień dotyczących przyznawania premii zadaniowych oraz akceptacji opracowanych zasad
wynagrodzenia przez pracowników i Władze Uczelni .
* Małgorzata Herudzińska poinformowała o próbach podjętych w celu realizacji Uchwały Walnego
Zebrania w sprawie popularyzacji nauczania Jan Pawła II w środowisku akademickim SGGW.
W piątek - 19 września br. odbędzie się spotkanie w tej sprawie z O. Rafałem Sztejką – szefem Redakcji
Programów Katolickich i O. Wacławem Oszajcą. W spotkaniu uczestniczyć będzie Małgosia Herudzińska i
Jacek Bujko.
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