Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 14 października 2014 r.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW zgodnie z załączoną
listą obecności.
Zebranie otworzył Pan Przewodniczący, powitał obecnych na zebraniu Członków Prezydium.
Jacek Bujko poinformował zebranych, że 10 października odbył krótkie spotkanie z JM Rektorem –
prof. dr hab. Alojzym Szymańskim oraz z I zastępcą Rektora, prof. dr hab. Wisławem Bielawskim, na
którym przedstawił stanowisko Komisji Zakładowej dotyczące stawek za godziny ponadwymiarowe
przepracowane przez nauczycieli akademickich. Zwracamy się w nim z prośbą o przeprowadzenie symulacji
i informację o możliwość wzrostu tych stawek do 30 % proponowanej wysokości. Uzasadnieniem takiego
stanowiska jest przeprowadzony w latach 2013 i 2014 i planowany na rok 2015 wzrost wynagrodzeń
zasadniczych pracowników Uczelni.
Zdaniem Władz Rektorskich podniesienie stawek za godziny ponadwymiarowe nie jest możliwe ze
względu na trudności finansowe niektórych Wydziałów (aż 8 Wydziałów ma trudności ze zbilansowaniem
swoich wydatków) i podniesienie wypłat za godziny ponadwymiarowe może tę sytuację jeszcze pogorszyć.
Pan Rektor poinformował, że na posiedzeniu Senackiej Komisji Finansowej Pani Dziekan Wydziału Nauk o
Zwierzętach wnosiła o zmniejszenie stawki za godziny ponadwymiarowe. Członkowie Komisji Finansowej
nie poparli tego wniosku i w głosowaniu opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowych stawek za
przeprowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych. Zdaniem Przewodniczącego do dyskusji na temat
wzrostu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe należy wrócić w przyszłym roku po zakończeniu
trzyletnich podwyżek płac w szkolnictwie wyższym. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
SGGW upoważniło Pana Przewodniczącego do akceptacji wysokości stawek (utrzymania dotychczasowych
wysokości) za przepracowane godziny ponadwymiarowe przedstawionych w projekcie Zarządzenia Rektora.
Jacek Bujko poinformował również, że na spotkaniu z Panem prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim –
I Zastępcą Rektora, przekazał pismo Komisji Zakładowej z prośbą o sprawozdanie z wykonania
Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników i realizacji podwyżek w 2014 roku.
Pan Przewodniczący zasygnalizował Władzom Rektorskim konieczność spotkania z
przedstawicielami naszego Związku w celu omówienia ważnych dla naszego środowiska kilku spraw
bieżących. Obecni na zebraniu członkowie Prezydium wskazali najważniejsze zagadnienia do omówienia w
trakcie takiego spotkania;
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wielkość odpisów i wzrost wysokości świadczeń, o
które już kilkakrotnie wnosiliśmy,
* Podsumowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników w 2014 roku i przygotowanie do ostatniego
etapu,
* Okresowa ocena nauczycieli akademickich,
* Trudna sytuacja finansowa niektórych Wydziałów,
*Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w budynkach z laboratoriami chemicznymi i
biologicznymi.
Pismo do Władz Rektorskich z prośbą o spotkanie przygotuje Jacek Bujko. Ustalono, że w spotkaniu
Panu Przewodniczącemu towarzyszyć będą trzy osoby z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW .
W dalszej części zebrania Prezydium poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wysokość nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymalismy od Pana Kanclerza pismo z prośbą o akceptację
kwoty 300,00 zł jako najniższej nagrody, która może być przyznana w roku 2014 w ramach 1% srodków
finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Dotychczas kwota ta wynosiła 200,00 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.
Członkowie Prezydium zaakceptowali zaproponowaną przez Pana Kanclerza kwotę.
1

2. Przyjęcie nowego członka w poczet NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba. Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyjęli Ją w poczet członków naszego Związku.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba zatrudniona w
Dziale Gospodarczym Nr 3, aktualnie przebywająca na urlopie wychowawczym. Wniosek dotyczył
zapomogi losowej w zwiazku z trudną sytuacją materialną. Członkowie Prezydium po dokładnym
zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku i po uwzględnieniu stanowiska Pani Haliny Pajnowskiej –
Skarbnika Komisji Zakładowej przyznali jednorazową zapomogę w wysokości 200,00 zł.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował o zaproszeniu na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr
Karolowi Maramoroschowi wybitnemu badaczowi z zakresu wirusologii, entomologii i fitopatologii oraz
wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów, która odbędzie się 24 października
2014 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej.
* Maria Kupczyk przekazała informacje o posiedzeniu Rektorskiej Komisji Socjalnej, która odbyła się
14 października br.
Podsumowanie Akcji Lato 2014 organizowanej przez Sekcję Socjalną:
Kolonie dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze – 12 uczestników; dofinansowanie – 11. 955 zł.
Obóz w Grecji – 12 uczestników; dofinansowanie 15.020 zł.
Obóz we Włoszech – 14 uczestników; dofinansowanie – 20.128 zł.
W terminie 5-12 października br. zorganizowany został wyjazd dla emerytowanych pracowników
SGGW do ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego ”Marymont” w Kirach. Uczestniczyły w nim 34 osoby.
Aktualnie Sekcja Socjalna przygotowuje akcję Świąteczna paczka dla dzieci pracowników i Dzień Seniora,
który odbędzie się 6 grudnia br.
* Tomek Zielenkiewicz poinformował o posiedzeniu Rektorskiej Komisji BHP, na którym pan mgr inż.
Jarosław Dadacz – Dyrektor Techniczny przedstawił stan faktyczny systemu wentylacyjnego w budynkach
SGGW.
W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wszystkich urządzeń podłączonych do
systemu wentylacyjnego.
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