Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 2 lutego 2016 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawozdanie z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora - prof. Wiesław Bielawskiego pismo
z uzupełniającymi informacjami do sprawozdania z realizacji trzeciego etapu podwyżek w 2015 roku.
Pismo zawiera zestawienie median wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich i wynagrodzeń na
stanowiskach nienauczycielskich. Zaniepokojenie członków Prezydium budzą znaczne różnice w
wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach, szczególnie widoczne w
grupie nauczycieli akademickich.
Wysoką naszym zdaniem kwotę ( 123 245 zł), która nie została wykorzystana na wzrost wynagrodzeń
pomimo zapisu w Porozumieniu gwarantującego pełne wykorzystanie przyznanych limitów, Pan Rektor
uzasadnia między innymi ustaleniem zawartym w Porozumieniu o przyznaniu osobom z jedną oceną
negatywną podwyżki nie większej niż kwota 250,00 zł. W Uczelni były to aż 43 osoby.
Członkowie Prezydium zauważyli, że w każdej jednostce znana była liczba osób z jedną negatywną oceną a
tym samym zaoszczędzona kwota wynikająca z zapisu o wzroście wynagrodzenia tych osób. Oszczędności
te powinny być rozdysponowane na pozostałych pracowników jednostki.
Po dyskusji członkowie Prezydium zdecydowali, że zgodnie z wcześniejszą sugestią przekazaną Panu
Prorektorowi, niewykorzystana kwota na wzrost wynagrodzeń powinna być przeznaczona na wypłatę
trzynastej pensji pracownikom Uczelni. Pismo w tej sprawie przygotowane przez Pana Przewodniczącego
skierujemy do Władz Rektorskich.
W swoim piśmie Pan prof. W. Bielawski przekazał nam równie z informacje na temat podwyżek w Leśnym i
Rolniczych Zakładach Doświadczalnych. W 2015 roku w RZD w Żelaznej i Brwinowie podwyżek nie było.
Zaplanowane są na 2016 rok.
W RZD Wilanów – Obory podwyżki objęły wszystkich pracowników i obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.
Kwota podwyżki po przeliczeniu na etat wynosiła 180 zł i była ustalana bezpośrednio przez Dyrektora
jednostki, który przyznając podwyżkę brał od uwagę sumienności zaangażowanie w pracę.
W LZD w Rogowie podwyżki objęły wszystkich pracowników i obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Kwota
podwyżki w przeliczeniu na etat wynosiła 214 zł i była uzgadniana pomiędzy Dyrektorem jednostki a
Związkiem Zawodowym „ Budowlani”.
Jacek Bujko zwrócił uwagę na fakt, że w RZD Wilanów – Obory zasady przyznawania podwyżek i ich
wysokość nie były uzgadniane z działającymi w jednostce związkami zawodowymi.
Po dyskusji członkowie Prezydium zdecydowali, że do Władz Rektorskich skierowane zostanie pismo z
prośbą o uzgadnianie wzrostu wynagrodzen pracowników LiRZD SGGW ze związkami zawodowymi.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożył Piotr Jurka z Zarządu Koła NSZZ
” Solidarność” Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Zwrócił się z prośbą o przyznanie zapomogi losowej
emerytowanemu
pracownikowi
Wydziału, wieloletniemu członkowi NSZZ „ Solidarność” SGGW
w związku z wypadkiem samochodowym.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyznali jednorazową zapomogę losową w wysokości 400,00 zł.
3. Sprawy wniesione
* Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 26 stycznia br. Jacek Bujko
przygotował pismo do JM Rektora SGGW z prośbą o uhonorowanie dra Szczepana Marczyńskiego
„ Medalem 200-lecia SGGW”.
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W uzasadnieniu do wniosku piszemy między innymi:
Dr Szczepan Marczyński był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale
Ogrodniczym i jednocześnie pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
wybranym na zjeździe założycielskim 12.10.1980 roku i ponownie na I Zakładowym Zebraniu Delegatów,
13.12.1980 roku. Kierował niezależną organizacją związkową na Uczelni w najtrudniejszym okresie
walki o demokratyzację i zmiany w szkolnictwie wyższym, przyczyniając się w wysokim stopniu do
ukształtowania obecnych zasad samorządności i autonomii Uczelni.
Poza zorganizowaniem w tym czasie działania Komisji Zakładowej, współtworzył zasady współpracy
z Władzami Uczelni, przyczyniając się do wyboru pierwszego niezależnego rektora SGGW, prof. Marii
Joanny Radomskiej oraz organizował współpracę z organizacjami związkowymi innych uczelni i
niezależnymi związkami studentów.
Członkowie Prezydium uznali, że :
Podobny duży wkład w umacnianie samorządności i autonomii Uczelni, ochronę prac pracowniczych,
poprawę warunków pracy, współpracę z Władzami Uczelni i Komisjami Senackimi, w uchwalanie
prawa obowiązującego w Uczelni a przez to w rozwój SGGW wnieśli pozostali przewodniczący Komisji
Zakładowych NSZZ Solidarność, dlatego gdyby to było możliwe proponujemy uhonorowanie „Medalem 200lecia SGGW” także :
Dr inż. Mariana Różalskiego, dr Anny Gołębiewskiej, dr Marii Wesołowskiej i obecnego przewodniczącego
dra Jacka Bujko.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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