Informacja z zebrania Prezydium Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 19 kwietnia 2016 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko przypomniał, że wnioskowaliśmy do Władz Rektorskich o dodatkowe rozdysponowanie
niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na podwyżki pomiędzy uprawnionych pracowników. Kwota ta w
skali Uczelni wynosiła ponad 123 tyś. zł. w tym ponad 33 tyś. zł na Wydziałach
Poinformował, że otrzymaliśmy z Biura Spraw Osobowych informację o przeprowadzeniu w
poszczególnych jednostkach podwyżek uzupełniających do pełnego wykorzystania limitów przyznanych na
trzeci etap wzrostu wynagrodzeń pracowników naszej Uczelni. Podwyżki przeprowadzone zostały w
jednostkach, w których niewykorzystana kwota przekraczała 1000,00 zł. w skali roku. Dotyczyło to
siedmiu Wydziałów, w których w wyniku przeprowadzenia uzupełniającego wzrostu wynagrodzeń
rozdysponowano kwotę 33 547,32 zł.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyły cztery osoby.
Jeden wniosek dotyczył zasiłku statutowego w związku ze śmiercią syna, trzy pozostałe zapomóg losowych
związanych z poniesionymi kosztami leczenia.
Członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości informację o przyznaniu zasiłku statutowego w związku ze
śmiercią członka rodziny w wysokości 400,00 zł.
Po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków o zapomogi losowe i po analizie sytuacji
finansowej wnioskodawców przyznali w głosowaniu jawnym: jedną zapomogę w wysokości 200,00 zł. i
dwie po 400,00 zł.
3. Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy opinię Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność” w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych z dnia 22 marca
2016 roku. W uwagach KSN opracowanych na podstawie stanowisk w sprawie projektu nadesłanych z kilku
uczelni wyższych uwzględnione zostały również uwagi naszej Komisji Zakładowej dotyczące
reprezentatywności organizacji związkowej ( patrz: Informacje z zebrania Prezydium w dniu 12 kwietnia br.)
Otrzymaliśmy również informację o konferencji nt. „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
akademickich – doświadczenia i problemy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 25 - 26 kwietnia br.
Przedstawiciele KSN będą uczestniczyć w tej konferencji, w związku z tym proszą Komisję Zakładową o
odpowiedź na kilka pytań dotyczących funkcjonowania Rzecznika dyscyplinarnego i Komisji Dyscyplinarnej
w naszej Uczelni.
Po zapoznaniu się z pytaniami członkowie Prezydium ustalili, że wypracowane stanowisko w/w sprawie
przekażemy do Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku KSN NSZZ „ Solidarność”.
Na zakończenie zebrania członkowie Prezydium Komisji Zakładowej podzieli się refleksjami na temat
spotkania wyborczego z kandydatami na funkcje prorektorów w SGGW w kadencji 2016-2020 .
Wybranym Panom Prorektorom gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz społeczności
akademickiej Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i liczymy na dobrą współpracę.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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