Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 15 grudnia 2015r.
Ostatnie w roku 2015 zebranie otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków
Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Jacek Bujko poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 24
listopada br. przygotował pismo – stanowisko NSZZ „ Solidarność” SGGW w sprawie w/w Zarządzenia
Rektora. Komisja Zakładowa nie zgłasza żadnych uwag do treści projektu Zarządzenia Rektora w sprawie
zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Zastrzeżenia budzi dołączona Tabela norm przydziału srodków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie, z którą kierownicy jednostek organizacyjnych
przekazują pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
W szczególności zwracamy uwagę na :
- brak przydziału kosmetycznych środków higieny osobistej takich jak mydło, pasata bhp, krem do rąk i
ręcznik dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, konserwatorskich, pracujących w
polu i ze zwierzętami czy pracowników Działu Remontów i Konserwacji.
- wyszczególnienie pojedynczych stanowisk zależnych od poziomu wykształcenia do wykonywania prac o
tym samym charakterze ale innych normach przydziału środków ochrony indywidualnej.
Obecni na zebraniu Członkowie Komisji Zakładowej po krótkiej dyskusji i naniesieniu niewielkich
poprawek zaakceptowali treść pisma przedstawionego przez Przewodniczącego KZ, które skierowane
zostanie do Władz Rektorskich naszej Uczelni.
Z treścią pisma zainteresowani członkowie Związku mogę zapoznać się w sekretariacie Komisji Zakładowej
NSZZ „ Solidarność”.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Złożone zostały dwa wnioski o przyznanie zasiłków statutowych z Funduszu NSZZ „ Solidarność”
SGGW: z tytułu urodzenia dziecka i w zwiazku ze śmiercią wieloletniego członka naszego Związku.
Członkowie Komisji Zakładowej przyjęli do wiadomości informację o przyznaniu zgodnie z Regulaminem
zasiłków w wysokości 400,00 zł.
3.Sprawozdanie z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana prof. Wiesława Bielawskiego sprawozdanie z
realizacji Porozumienia z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie poprawy wynagrodzen pracowników i
wykonania trzeciego etapu podwyżek w 2015 roku. Przedstawił zebranym treść sprawozdania.
Uwagę członków Komisji zwróciła niewykorzystana kwota przeznaczona na podwyżki, która wyniosła aż
123 245,436 zł.
Zdaniem Marii Wesołowskiej powinniśmy wystąpić do Pana Rektora o wskazanie jednostek, w których
kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nie została w całości wykorzystana na podwyżki pomimo
zapisu gwarantującego pełne wykorzystanie przyznanych limitów i poprosić o wyjaśnienie przyczyn takich
„oszczędności” . Należy również wnioskować o rozdysponowanie tych środków pomiędzy uprawnionych
pracowników lub przeznaczenie na wypłatę trzynastej pensji.
W sprawozdaniu Pan Rektor przedstawia wykazy średniego zasadniczego wynagrodzenia pracowników
przed i po podwyżce w podziale na stanowiska dot. nauczycieli akademickich i pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi oraz minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi według stanu na 31.12.2014 r. i
1.01.2015 roku.
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Odwołania od przyznanej wysokości podwyżki złożyło 8. pracowników, z czego pozytywnie rozpatrzono 6
ze skutkiem finansowym na kwotę 3528 zł rocznie.
Z przeznaczonej na odwołania kwoty 40.002.00 zł rocznie pozostało 36474,00 zł, które zgodnie z
postanowieniami Porozumienia zasili kwotę wypłaconej w 2016 roku trzynastej pensji.
W sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Leśnym i Rolniczych Zakładach
Doświadczalnych Pan Rektor informuje nas, że w roku 2015 podwyżki zostały przydzielone w LZD
w Rogowie i RZD Wilanów-Obory, obejmowały wszystkich pracowników.
W RZD w Żelaznej i w Brwinowie podwyżki zaplanowano na 2016 r.
W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na fakt, że w latach 2013-2015 pracownicy Uczelni objęci
zostali trzyetapowa podwyżką. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela RZD Wilanów-Obory wynika,
że w tym samym okresie otrzymali jedną podwyżkę w 2015 roku.
Ustalono, że zwrócimy się do Władz Rektorskich o uszczegółowienie informacji o podwyżkach
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w LiRZD SGGW: o wysokość tych podwyżek i zasady ich
przyznawania.
4. Sprawy wniesione
* Maria Wesołowska przekazała członkom naszego Związku życzenia świąteczne i noworoczne od
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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