Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 30 września 2014 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że uczestniczył w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego naszej
Uczelni. W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor – prof. dr hab. Alojzy Szymański podkreślił bardzo
dobrą kondycję SGGW. Uczelnia nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. W roku
akademickim 2014/2015 naukę na pierwszym roku rozpocznie 8000 studentów. SGGW jest uczelnią silnie
angażującą się w realizację projektów strukturalnych i międzynarodowych, stale rozszerzającą współpracę
nauki z gospodarką oraz współpracę międzynarodową.
List gratulacyjny w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytał prof. dr hab. Tomasz Borecki –
doradca Prezydenta RP.
Wykład inauguracyjny pt. „Epoka wielkich zmian – 25 lat polskiej transformacji” wygłosił prof. dr hab.
Jerzy Wiklin – członek rzeczywisty PAN.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z funduszu NSZZ „Solidarność” złożyły trzy osoby.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniami przedstawionymi we wnioskach, w głosowaniu
jawnym jednogłośnie przyznali zapomogi w wysokości 400,00 zł każda.
2.Wynagradzanie nauczycieli akademickich za przeprowadzanie zajęć w godzinach ponadwymiarowych.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy pismo od JM Rektora SGGW z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie projektu zarządzenia w sprawie określenia dla nauczycieli akademickich stawek za
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.
Zgodnie z projektem zarządzenia Rektora nauczyciele akademiccy za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w godzinach ponadwymiarowych wynagradzani są według stawek :
Profesor zwyczajny, Profesor nadzwyczajny
- 58 ,00 zł za godzinę,
Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego - 52,00 zł za godzinę,
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca
- 49,00 zł za godzinę,
Asystent, wykładowca, lektor, instruktor
- 32,00 zł za godzinę.
Jacek Bujko poddał pod rozwagę członków Prezydium ewentualny wzrost stawki za godziny
ponadwymiarowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników.
Ustalono, że po dokładnym zapoznaniu się z zasadami obliczenia w/w stawek za godziny ponadwymiarowe
wypracowane przez nauczycieli akademickich, stanowisko w sprawie projektu Zarządzenia Rektora
podejmiemy na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 7 października br.
3. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że w najbliższym czasie poprosi Pana Prorektora prof. dr hab.
Wiesława Bielawskiego o spotkanie z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
Sprawy do omówienia:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Sprawozdanie z realizacji Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2014 roku i
rozliczenie podwyżek,
- Trudna sytuacja finansowa niektórych Wydziałów.
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