Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 2 grudnia 2014 r.
W zebraniu uczestniczyli członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zgodnie
z załączoną listą obecności.
Zebranie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie
Członków Związku.
Na początku zebrania Jacek Bujko przypomniał o organizowanej w dniu 12 grudnia 2014 roku uroczystości
upamiętniającej powstanie „Solidarności” w SGGW. W programie uroczystości przewidziano:
16.00 - Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności"
Kaplica akademicka w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61.
17.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową „Solidarności” SGGW
Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
17.30 - Projekcja filmu Śmierć jak kromka chleba w reżyserii Kazimierza Kutza
Aula I, pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
Ustalono szczegóły organizacyjne uroczystości (poczet sztandarowy, czytania i modlitwy w trakcie Mszy
Św.). Pan Przewodniczący zaapelował do członków NSZZ „Solidarność” SGGW o uczestnictwo w bardzo
ważnej dla naszego Związku uroczystości.
Jacek Bujko zaprosił członków i sympatyków naszej organizacji na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się
we wtorek – 16 grudnia 2014 r. o godzinie 16.00 w budynku nr 8 w sali nr 112.
Członkowie Komisji z radością podzielili się obowiązkami przygotowania potraw na nasz wigilijny stół.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego - 24 listopada 2014 r.
Relację z posiedzenia Senatu przedstawił Jacek Bujko.
JM Rektor poinformował, że 18 listopada br. w SGGW odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów
Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, na którym oceniono realizację I konkursu Programu Biostrateg.
Omawiano również zagadnienia koordynowania badań naukowych w uczelniach przyrodniczych i rolniczych
oraz dyskutowano nad informacjami MNiSzW dotyczącymi zmian w systemie szkolnictwa wyższego
wprowadzonych Ustawą z dnia 11lipca 2014 r. o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Pan Rektor bardzo wysoko ocenił organizację Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów należących do
EuroLeague for Life Science, która odbyła się w naszej Uczelni w dniach 13-15 listopada br.
W dalszej części obrad Członkowie Senatu wysłuchali informacji przedstawionych przez Panią mgr Grażynę
Majewską – Kwestor SGGW na temat:
* zasad rozliczania kosztów pośrednich w SGGW,
* zasad gospodarki finansowej od roku 2015.
W obydwu sprawach przedstawione zostały projekty uchwał zaakceptowanych wcześniej przez Senacką
Komisję ds. Finansowych, które przyjęte zostały przez Członków Senatu jednomyślnie.
Członkowie Senatu podjęli również uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Produkcji studiów
pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych. Studia uruchomione zostaną od roku
akademickiego 2015/16 w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Informacje o działalności Wydawnictwa
SGGW przedstawił pan mgr Jan Kiryjow – dyrektor
Wydawnictwa.
W roku 2014 wydano ogółem 150 tytułów, uruchomiono nowoczesną księgarnię internetową, nastąpił 40%
wzrost liczby wydanych podręczników akademickich a ze względu na zmianę trybu uzyskiwania habilitacji
zmniejszyła się ilość monografii naukowych.
Głównym problemem jest niedotrzymywanie przez autorów wcześniej ustalonych terminów prac, co
znacznie skraca czas przeznaczony na korektę i wydanie publikacji. Jest szczególnie istotne w przypadku
czasopism naukowych firmowanych przez Uczelnię bo decyduje o liczbie punktów przyznawanych
czasopismu.
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Członkowie Senatu wysłuchali również bardzo dobrze przygotowanej informacji o aktualnym stanie i
perspektywach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem wspólpracy z
zagranicą, którą przedstawił prof. dr hab. Marian Binek – dziekan Wydziału.
2. Spotkanie Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW z Władzami Rektorskimi.
Jacek Bujko przedstawił relację ze spotkania, które odbyło się 24 listopada 2014 r.
W spotkaniu uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański, prof. dr hab. Wiesław Bielawski –
I Zastępca Rektora, Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab.
Marek S. Szyndel - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr inż. Władysław W. Skarżyński Kanclerz SGGW, mgr Grażyna Majewska - Kwestor, oraz mgr Anna Żuchowska - Sekretarz Rektora.
NSZZ „Solidarność” SGGW reprezentowali: dr Jacek Bujko - Przewodniczący, dr Tomasz Kondraszuk Wiceprzewodniczący, dr Małgorzata H. Herudzińska –Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
SGGW oraz Piotr Niebuda – członek Prezydium Komisji Zakładowej.
Po miłym wzajemnym przywitaniu stron prowadzone były rozmowy, zgodnie z wcześniej ustalonym
programem.
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Przewodniczący J. Bujko zwrócił uwagę na brak odpowiedzi ze strony Władz w kwestii wzrostu
wysokości świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin, rozszerzenia zakresu wydatków z ZFŚS, o
które NSZZ „Solidarność” SGGW już kilkakrotnie wnosiła (w grudniu 2012 roku i we wrześniu 2013);
poprosił o informację, o to czy jakiekolwiek środki funduszu zostały wykorzystane na utrzymanie obiektów
socjalnych Uczelni oraz o planowane na przyszły rok odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów i w
tym kontekście wskazał na niebezpieczeństwo zmniejszenia dotychczasowych świadczeń.
JM Rektor, odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego, zadeklarował m.in., że nie będzie zwracać się o
pieniądze z ZFŚS na obiekty socjalne, podkreślając, że obecna sytuacja finansowa SGGW uległa znacznej
poprawie. Nie oznacza to jednak, że taka potrzeba nie powstanie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Pani Kwestor poinformowała m.in., że w chwili obecnej na rachunku ZFŚS znajduje się około 10 mln
złotych, jednak prawdopodobna wysokość środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu ZFŚS
w przyszłym roku wyniesie ok. 7 mln złotych (to kwota mniejsza od poprzedniej o 2 mln 405 tys. złotych) i
jest konsekwencją obwiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, nakazujących naliczenie 6,5%
funduszu socjalnego od planowanego funduszu płac, pokrywanego tylko z dotacji dydaktycznej.
Jednocześnie prawo do świadczeń zachowują wszyscy pracownicy Uczelni niezależnie od źródła
finansowania wynagrodzeń. Ponadto zapoznała uczestników spotkania z danymi dotyczącymi
dofinansowywania emerytowanych pracowników SGGW przez ZFŚS.
Prof. Bielawski zaznaczył, że symulacje procesów finansowych w odniesieniu do ZFŚS, dokonane
we współpracy z Panią dr hab. Alina Daniłowską, prof. SGGW- Przewodniczącą Rektorskiej Komisji
Socjalnej wskazują na konieczność obniżania kwoty dofinansowania wypoczynku „pod gruszą” dla
pracowników SGGW najlepiej uposażonych. Zwiększanie tych świadczeń jest niekorzystne, bowiem w
krótkim czasie (1,5 roku) doprowadzi do wyczerpania jeszcze istniejących rezerw.
Przedmiotem dyskusji były także zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z
ZFŚS przez Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne oraz emerytowanych pracowników SGGW.
Tomasz Kondraszuk wyraził zadowolenie ze złożonej przez JM Rektora deklaracji o rezygnacji z
wykorzystania środków ZFŚS na obiekty socjalne, pytając jednocześnie o możliwość zwrotu tych, które
pomimo braku zgody Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zostały już zużyte w roku
poprzednim m.in. na remont w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Marymont w Kirach (jednostce
usługowej SGGW). JM Rektor oraz prof. W. Bielawski stanowczo podkreślili, że żaden w/w remont nie miał
miejsca, a środki z ostatniego odpisu ZFŚS zostały przeznaczone na uzupełnienie deficytu wynagrodzeń
pracowników w Kirach oraz na rzecz uruchomienia Niepublicznego Przedszkola działającego przy SGGW.
Informacja ta (o uzupełnieniu deficytu wynagrodzeń pracowników w Kirach ze środków z ZFŚS), była dla
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW bardzo dużym zaskoczeniem.
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Rektor zalecił, aby przygotować propozycję planu wydatków ZFŚS na najbliższy rok, który ma być
efektem pracy Komisji Socjalnej, przy udziale Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Perspektywą,
którą powinno się uwzględniać w ramach planowania, ma być podana przez Panią Kwestor planowana
wysokość środków ZFŚS; przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na pracowników SGGW o
najniższym statusie materialno-ekonomicznym, z możliwością zmniejszenia dofinansowania wakacyjnego
dla lepiej sytuowanych osób.
 Podsumowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników w roku 2014 i przygotowanie do ostatniego
przyszłorocznego etapu podwyżek.
JM Rektor bardzo pozytywnie ocenił proces przeprowadzenia wzrostu wynagrodzeń pracowników
SGGW w roku 2014. Podkreślił, że na tle innych uczelni wyższych, jego przebieg w SGGW można uznać za
wyróżniający, a także zgodny z Porozumieniem w sprawie poprawy wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2014
roku zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi SGGW (NSZZ „Solidarność”, ZNP, NSZZ
Solidarność’ 80). Poinformował, że rozdysponowano wszystkie środki, a w związku z brakiem
jakichkolwiek podstaw prawnych wszystkie odwołania pracowników SGGW dotyczące wzrostu
wynagrodzenia zostały rozpatrzone negatywnie.
Zaznaczył, że rozmowy o zbliżającym się ostatnim, przyszłorocznym etapie podwyżek będzie można podjąć
wówczas, gdy znana będzie wysokość kwoty do rozdzielenia .
J. Bujko zgodził się z opinią o sprawnym i pozytywnym, uwzględniającym wnioski związków
zawodowych, przygotowaniu porozumienia i formalnie prawidłowej jego realizacji. Zwrócił jednak uwagę
na niekorzystną sytuację niektórych pracowników administracji, zwłaszcza działów gospodarczych, osób
zajmujących stanowiska robotnicze, których większość otrzymała podwyżki na poziomie minimalnym,
gwarantowanym w Porozumieniu. Do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW napłynęło wiele
sygnałów świadczących o tym, że poziom podwyżek w wymienionej grupie był najniższy. Przewodniczący
zadał pytanie, czy Władze Uczelni mogą przemyśleć kwestię poprawienia tej sytuacji i wskazać na konkretne
rozwiązania, np. wyodrębnienie tej grupy z dużej grupy pracowników administracyjnych.
Kanclerz nie zgodził się z opinią wyrażoną przez J. Bujko. Jego zdaniem podwyżki, o których mowa były
sprawiedliwe i obecnie wynagrodzenia tej grupy pracowników kształtują się na poziomie wyższym niż
wynagrodzenia osób zajmujących analogiczne stanowiska, zatrudnionych poza SGGW a procentowo były
wyższe niż w pozostałych działach administracji.
J. Bujko, zwrócił się z prośbą do prof. W. Bielawskiego o poszerzenie informacji zawartych w
sprawozdaniu z realizacji „Porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowników i wykonania
podwyżek” w danym roku. Miałoby ono zawierać obok wykazu średnich, maksymalnych i minimalnych
wynagrodzeń pracowników przed i po podwyżce etc. w poszczególnych jednostkach naszej Uczelni, także
medianę. Prof. W. Bielawski obiecał rozpatrzenie tej prośby, informując, że ze względu na ochronę danych
osobowych wartości minimalne i maksymalne w jednostkach nie będą podawane.
 Przyszłoroczna okresowa ocena nauczycieli akademickich, zwłaszcza ocenionych negatywnie.
Jacek Bujko podkreślił, że pierwsza (rok akademicki 2012/2013) ocena nauczycieli akademickich została
przeprowadzona na podstawie zasad oraz w trybie, które nie były znane wcześniej pracownikom. W
podobnej, niekorzystnej sytuacji pracownicy znajdują się dzisiaj w szczególności ci, którzy w ostatniej
ocenie otrzymali notę negatywną, gdyż do tej pory nie podano oficjalnie zasad przyszłorocznej oceny. Osoby
te powinny z dużym wyprzedzeniem znać te zasady. Dodatkowo ostatnia ocena spotkała się z dużą krytyką
pracowników oraz związków zawodowych i powinna zostać zmieniona, zwłaszcza w zakresie działalności
dydaktycznej i organizacyjnej. Wydaje się, że zwłaszcza nie powinno się wystawiać oceny negatywnej,
grożącej zwolnieniem z pracy, za działalność organizacyjną, która w wielu przypadkach zależny od wyboru,
czy mianowania na określone funkcje, charakteryzujące się kadencyjnością, często czteroletnią i na co
pracownik może nie mieć całkowicie wpływu.
Prof. J. Niemiec zapewnił, że przyszłoroczna ocena będzie przebiegać na podstawie starych kryteriów, bo z
powodów formalnych nie można ich zmieniać, a więc zasady ocen są tym osobom znane. Dodał, że w
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przygotowaniu jest nowa ankieta oceny, która zostanie przyjęta przez Senat na przełomie kwietnia i maja
2015 roku i będzie obowiązywać od następnej oceny w roku 2017, i będzie do niej załączona szczegółowa
instrukcja wypełniania.
JM Rektor podkreślił, że pracownicy z ponowną (drugą) oceną negatywną będą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zwalniani z pracy.
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” SGGW zwrócił się z prośbą do Władz Uczelni o jak
najszybsze przekazanie zasad zbliżającej się oceny pracownikom. Zapewniono go, że informacja ta zostanie
niezwłocznie przekazana dziekanom poszczególnych wydziałów, a sprawa będzie poruszona przez Rektora
na najbliższym Senacie.
 Trudna sytuacja finansowa niektórych Wydziałów SGGW i plany jej poprawy.
Prof. W. Bielawski wskazał, że w chwili obecnej w najtrudniejszej sytuacji znajduje się Wydział Nauk
Społecznych. Wybrnął z trudnej sytuacji Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, a także inne, które
były zagrożone niezbilansowaniem finansów.
JM Rektor powiedział, że o ile programy naprawcze oparte o cięcia finansowe w trudnej sytuacji
danego wydziału są jedną z dróg naprawy, o tyle nie są wystarczające długofalowo. Pełne bezpieczeństwo
jednostki zależy od zwiększenia konkurencyjności i liczby studentów, wzmacniania i awansów kadry
naukowo-dydaktycznej oraz uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych.
W przypadku tego wydziału istnieje pilna potrzeba stworzenia przynajmniej nowych propozycji
dydaktycznych, nowego kierunku studiowania - oferty, która będzie atrakcyjna dla potencjalnych studentów.
W przeciwnym razie Wydział Nauk Społecznych może zostać przekształcony w jednostkę usługowodydaktyczną na rzecz pozostałych wydziałów Uczelni.


Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w budynkach z laboratoriami chemicznymi i biologicznymi,
zwłaszcza stanu instalacji wentylacyjnej.

J. Bujko poruszył kwestię zatruć chemicznych oraz stanu instalacji wentylacyjnej na Wydziale Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.
Prof. W. Bielawski wyraził swoją irytację, której źródłem było pismo skierowane przez NSZZ
„Solidarność” SGGW do Władz Rektorskich. W piśmie tym Komisja Zakładowa postawiła pytanie m.in. o
to, "kto odpowiada za zatrucie chemiczne pracowników, za to, że wentylacja w budynku nr 32 działa
nieprawidłowo, za niezapewnienie właściwej opieki zdrowotnej osobom poszkodowanym". Prof.
W. Bielawski podkreślił, że Władze Uczelni nie zaniedbują niczego. Jego zdaniem wina za zdarzenia, do
których doszło na WNoŻCziK, leży przede wszystkim po stronie Wydziału i stosowanych przez jego
pracowników procedur, a znacznie mniejszą odpowiedzialność ponoszą w tej sprawie Władze Uczelni.
Dr W. Skarżyński dodał, że ustalenia przyczyn zdarzeń na WNoŻCziK nadal trwają. Zaznaczył, że
Władze Uczelni pomagały i pomagają swoim pracownikom w zakresie, w jakim jest to możliwe; że intencją
Władz nie jest stwarzanie zagrożeń dla pracowników oraz że wydarzenia na WNoŻCziK to nauka dla nas
wszystkich. W obecnej chwili przeprowadzane są procedury przetargowe w celu usprawnienia działania
wentylacji w budynku 32, a kolejno działaniami kontrolnymi a w razie potrzeby regulacyjnymi i
naprawczymi mają być objęte wszystkie budynki posiadające laboratoria chemiczne. Kanclerz bardzo mocno
podkreślił, że nie stwierdzono ani nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego między zatruciem
pracowników selenem a wadliwym działaniem wentylacji w budynku. W żadnym protokole pokontrolnym,
zewnętrznych kontroli w tym budynku nie padło jakiekolwiek stwierdzenie o zatruciu w środowisku pracy.
Wobec Władz Uczelni nie zostały sformułowane żadne zarzuty ze strony Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego czy Głównego i Powiatowego Nadzoru Budowlanego
a zalecenia pokontrolne, także związane z poprawą wentylacji zostały wykonane bądź są realizowane
zgodnie z przewidzianymi terminami
Przedstawicielom Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zagwarantowano przekazanie w
najbliższym czasie pisemnej odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację na WNoŻCziK, która będzie
sformułowana na podstawie wszystkich dokumentów (protokołów i pokontrolnych zaleceń) z kontroli
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przeprowadzonych w SGGW przez instytucje zewnętrzne takie jak Nadzór Budowlany, Sanepid oraz
Państwową Inspekcję Pracy.
 Propozycja (i możliwości) zorganizowania zajęć fakultatywnych dla studentów i spotkań z
pracownikami na temat nauczania Jana Pawła II.
J. Bujko zapytał Pana Rektora o stanowisko Władz wobec działań podejmowanych przez członków
Komisji NSZZ „Solidarność” SGGW, mających na celu realizację Uchwały WZD dotyczącej popularyzacji
nauczania Jana Pawła II w środowisku akademickim SGGW.
W odpowiedzi JM Rektor podał liczne przykłady spotkań, sesji naukowych oraz działań Władz SGGW
związanych z postacią Jana Pawła II oraz Prymasa kardynała Józef Glempa, doktorów Honoris Causa SGGW
oraz dobrych kontaktów i współpracy z Kościołem Katolickim. Natomiast wyraził swoje obawy co do
frekwencji studentów SGGW np. w zajęciach fakultatywnych o nauczaniu Jana Pawła II ale obiecał
wspomóc tę inicjatywę.
J. Bujko powiedział o planowanym spotkaniu delegacji Komisji Zakładowej w tej kwestii z księdzem
prof. Krzysztofem Pawliną, prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
M. Herudzińska powiedziała o spotkaniu Przewodniczącego z dr Pawłem Skibińskim – dyrektorem
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Zaznaczyła, że Muzeum w ramach swojej
działalności zaoferowało możliwość zorganizowania akcji edukacyjnej dotyczącej przesłania Jana Pawła II
np. w czasie obchodów Dni SGGW 2015.
Pan Rektor w imieniu wszystkich obecnych wyraził gotowość uczestniczenia w tego typu akcji
przygotowanej przez NSZZ „Solidarność” w ramach współpracy z Muzeum JP II.
 Inne sprawy:
*JM Rektor poinformował, że na naszej uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą
rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w1981
roku, która odbędzie się 12 grudnia 2014 r. Władze Uczelni będzie reprezentował Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr. hab. Bogdan Klepacki. Pozostali Rektorzy i przedstawiciele Władz SGGW organizują w tym
samym czasie spotkanie Rektorów Uczelni Warszawskich w odnowionym dworku w Kociszewie, dla
uczczenia działań podejmowanych przez SGGW i jej ówczesnego Rektora, prof. dr hab. Marii Joanny
Radomskiej w czasie stanu wojennego. Jednocześnie Pan Rektor zaprosił Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność” SGGW do odwiedzenia tego historycznego miejsca.
*JM Rektor podkreślił, że w trosce o pracowników SGGW - w tym przede wszystkim mających
trudności z finansowaniem prywatnego leczenia - Władze Uczelni podejmują działania, których celem jest
pomoc w utrzymywaniu ich dobrej kondycji zdrowotnej. Zwiększa się m.in. ofertę badań profilaktycznych w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW, wprowadza badania obrazowe na wysokiej jakości
aparacie do USG a od nowego roku w NZOZ SGGW zatrudnieni zostaną kolejni specjaliści i uruchomiony
zostanie np. program badań urologicznych dla panów. Pracownicy, którzy zarejestrowani są w przychodni
uczelnianej u lekarza pierwszego kontaktu będą mogli skorzystać z badań bezpłatnie a pozostali pracownicy
za odpłatnością ulgową.
3. Zarządzenie Nr 72 Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób
realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w artykule 94 ust.1 Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od prof. dr hab. W. Bielawskiego – Prorektora ds. Rozwoju
projekt zmian Zarządzenia Nr 72 Rektora SGGW z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie proponowanych
zmian do w/w Zarządzenia.
Pan Przewodniczący przypomniał, że Zarządzenie w dotychczasowej treści Komisja Zakładowa Związku
zaakceptowała pozytywnie a proponowane zmiany dotyczą załączników i zmierzają do ograniczenia
biurokracji i uproszczenia procedury. Nowym elementem Zarządzenia jest załącznik Nr 5 zawierający
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tabelaryczne zastawienie maksymalnej kwoty wynagrodzenia w roku 2014 i 2015 uzależnionej od
stanowiska, na którym zatrudniona jest osoba realizująca projekt. Oczywiście przy zachowaniu
zaakceptowanego już ograniczenia do 5-krotności minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na danym
stanowisku i uwzględnieniu, że czas pracy poświecony przez pracownika na realizację projektu nie może
przekroczyć 80 godzin miesięcznie.
Członkowie Komisji w glosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali projekt zmian w/w Zarządzenia
4. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły dwie osoby. Wnioski dotyczyły
zapomóg losowych związanych z trudną sytuacją materialną .
Członkowie Komisji po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków przyznali zapomogi w
wysokości 400,00 zł każda.
5. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły trzy osoby:
Członkowie Komisji w glosowaniu jawnym nad każdą kandydaturą przyjęli w/w osoby
członków NSZZ „Solidarność” SGGW.

w poczet

6. Sprawy wniesione.
* Maria Wesołowska poinformowała o Sympozjum „Duchowość- wychowanie – wieś w myśli i praktyce bł.
Edmunda Bojanowskiego”, które odbyło się 21 listopada 2014 r.
Organizatorami Sympozjum byli: Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W Sympozjum uczestniczyły Maria Wesołowska i Krystyna Małachowska.
* Maria Wesołowska poinformowała o posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury, które odbędzie
się 8 grudnia br. Komisja będzie obradowała nad przekształceniem Centrum Analitycznego SGGW w
samodzielną jednostkę oraz przekształceniem Wydziału Inżynierii Produkcji poprzez wyłączenie z jego
struktur Stacji Kontroli Pojazdów.
Maria Kupczyk
Małgorzata Herudzińska
Jacek Bujko
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