Informacje z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 10 maja 2016r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko , powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że w zwiazku z kończącą się kadencją Władz Uczelni, dobiega
również końca praca powołanych na ten okres Senackich, Uczelnianych i Rektorskich Komisji .
Przypomniał, że w minionej kadencji NSZZ „ Solidarność” SGGW miał swoich przedstawicieli w 16. takich
Komisjach.
W trakcie dyskusji członkowie Prezydium uznali, że dobrze byłoby utrzymać w składzie niektórych Komisji
dotychczasowych przedstawicieli ze względu na ich zaangażowanie i doświadczenie w pracach tych
Komisji.
Konieczność wskazania nowych przedstawicieli Związku do Organów Kolegialnych SGGW pojawia się w
Komisjach, których dotychczasowi nasi przedstawiciele wybrani zostali do Władz Dziekańskich w
poszczególnych jednostkach. Dotyczy to trzech Komisji: Uczelnianej Komisji ds. Oceny Pracowników,
Uczelnianej Komisji ds. Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych, Senackiej Komisji ds. Nauki,
Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy i Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.
Dyskutowano również sprawę naszego przedstawicielstwa w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
i Wychowania. Zdaniem członków Prezydium jest to bardzo ważna Komisja. Niestety Komisja Zakładowa
NSZZ „ Solidarność’ nie otrzymuje informacji o posiedzeniach i relacji z prac Komisji ds. Dydaktyki i
Wychowania.
Pan Przewodniczący przeprowadzi rozmowę z dotychczasowym przedstawicielem Związku w Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Decyzję w sprawie przedstawicielstwa NSZZ „ Solidarność” SGGW
w tej Komisji członkowie Prezydium podejmą na następnym zebraniu.
Zaproponowano utrzymanie dotychczasowych przedstawicieli w następujących Komisjach:
Senacka Komisja ds. Statutu i Struktury
- dr Maria Wesołowska
Senacka Komisja ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy - dr Jacek Bujko
Senacka Komisja ds. Spraw Finansowych
- dr inż. Tomasz Kondraszuk
Senacka Komisja ds. Historii i Odznaczeń
- mgr Krystyna Małachowska
Rektorska Komisja ds. Rozwoju Uczelni
- dr Jacek Bujko
Rektorska Komisja ds. Gospodarczych i Inwestycyjnych
- dr inż. Tomasz Kondraszuk
Rektorska Komisja ds. Socjalnych
- mgr inż. Maria Kupczyk
Rektorska Komisja Mieszkaniowa
- Ewa Kazubek
Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi
- dr hab. Bartłomiej Bartyzel
Nowi przedstawiciele w Komisjach:
Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych - dr hab. Tomasz Zielenkiewicz
Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
- dr inż. Jakub Gawron
Rektorska Komisja ds. BHP
- dr hab. Piotr Witomski
Rektorska Komisja Inwentaryzacyjna
- Piotr Niebuda
Ustalono, że w sprawie przedstawicielstwa w pozostałych czterech Komisjach członkowie Prezydium zrobią
rozeznanie wśród członków Związku w swoich jednostkach i dyskusję podejmiemy na następnym zebraniu
Prezydium. Przygotowana lista z nazwiskami proponowanych przedstawicieli NSZZ „Solidarność”SGGW
do Organów Kolegialnych przedstawiona zostanie na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 31 maja br.
W dalszej części zebrania poruszane zostały następujące sprawy:
1 . Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyły dwie osoby.
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Jeden dotyczył zapomogi losowej w zwiazku z przewlekłą chorobą i ponoszonymi z tego tytułu kosztami
leczenia, drugi zasiłku statutowego w związku z narodzinami córki.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku przyznali jednogłośnie w głosowaniu
jawnym zapomogę losową w wysokości 400,00 zł. Przyjęli również do wiadomości informacje o zasiłku
statutowym w związku z narodzinami dziecka w wysokości 400,00 zł.
2. Szczególna ochrona członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych mamy prawo do objęcia
szczególną ochroną dziesięciu członków naszej organizacji.
Przypomniał nazwiska członków chronionych w roku akademickim 2015/2016 . Zwrócił uwagę na fakt, że
dwie z tych osób wybrane zostały na funkcje prodziekanów w nadchodzącej kadencji. Na zwolnione miejsca
powinniśmy wskazać aktywnych i zaangażowanych członków naszej organizacji.
Ustalono, że członkowie Prezydium zrobią rozeznanie w sprawie wśród członków Zwiazku w swoich
jednostkach i do sprawy wrócimy na następnym zebraniu Prezydium.
3. Sprawy wniesione:
* Otrzymaliśmy informację o obniżeniu wynagrodzeń pracowników Rolniczego Zakładu Doświadczalnego
Wilanów Obory. Od kwietnia br. zmniejszono pracownikom premie o 10 %.
Członkowie Prezydium ustalili, że Jacek Bujko i Tomasz Kondraszuk spotkają się w tej sprawie z Panem
prof. dr hab. W. Bielawskim – Prorektorem ds. Rozwoju, I Zastępcą Rektora.
* Tomasz Kondraszuk przedstawił sprawę pracownic Działu Gospodarczego Nr 1 (zatrudnionych na
stanowisku szatniarek). Pracownice uskarżają się na zmieniony czas pracy. Narzekają, że w zmieniony czas
pracy wynikający z nie obsadzenia jednego etatu dotyczy tylko szatni w niektórych budynkach i jest Ich
zdaniem nierównym traktowaniem pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach.
Ustalono, że sprawę zgodności wydłużonego czasu pracy z przepisami Kodeksu Pracy rozezna Piotr
Niebuda. O wyjaśnienia organizacji pracy osób zatrudnionych na stanowiskach szatniarek poprosimy Pana
Kierownika Działu Gospodarczego Nr 1 i Pana Kanclerza.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko

2

