Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 7 lipca 2015 r.
W trakcie dodatkowego zebrania poruszano przede wszystkim sprawę wzrostu wynagrodzeń
pracowników SGGW w 2015 r.

Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z 10. punktem Porozumienia w sprawie poprawy
wynagrodzeń w 2015 roku, we wszystkich jednostkach Uczelni uprawnieni przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” spotkali się z kierownikami/dziekanami tych jednostek i po uzyskaniu wyjaśnień i
uzasadnień do przedstawionych propozycji wzrostu wynagrodzeń podpisali listy podwyżkowe a tym
samym stwierdzili poprawność realizacji treści porozumienia. Na większości Wydziałów poprawność
realizacji porozumienia potwierdzali Przewodniczący Wydziałowych Kół naszego Zwiazku. Na dwóch
wydziałach : Leśnym i Nauk o Żywności listy podwyżkowe podpisywał Jacek Bujko - Przewodniczący
Komisji Zakładowej. Jacek Bujko potwierdzał również poprawność realizacji porozumienia w sprawie
poprawy wynagrodzeń pracowników w Centrum Analitycznym SGGW, Studium Wychowania
Fizycznego oraz wspólnie z Piotrem Niebudą w Administracji Uczelni.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na poprzednim zebraniu Prezydium
spotkał się z dr hab. Franciszkiem Kampką, prof. SGGW - Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych, w
związku z nie podpisaniem przez Joannę Wyleżałek – Przewodniczącą Wydziałowego Koła NSZZ
„Solidarność” proponowanych podwyżek w grupie doktorów, doktorów habilitowanych i starszych
wykładowców. Na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Zakładowej, w którym uczestniczyła
również Joanna Wyleżałek, Pan Dziekan szczegółowo wyjaśnił zasady, jakimi kierował się przy
przyznawaniu podwyżek pracownikom Wydziału. Okazało się, że są one uzasadnione i zgodne z
Porozumieniem w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku i Joanna
Wyleżałek podpisała listę podwyżkową dla w/w grupy pracowników.
Maria Kupczyk poinformowała też, że do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zgłaszają
się pracownicy, którzy już otrzymali informację o wysokości przyznanej Im podwyżki. W związku z
tym, że pozbawieni zostali znaczącej dla Nich części uznaniowej podwyżki zamierzają składać
odwołania do JM Rektora SGGW i prosić o zmianę decyzji o poprawie wynagrodzeń w 2015 roku.
W większości są to wieloletni pracownicy Uczelni odchodzący w niedługim czasie na emeryturę.
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