Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 28 marca 2017 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wynagrodzenia pracowników Uczelni w 2016 roku.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana prof. dr hab. Kazimierza Banasika – Prorektora ds.
Rozwoju uzupełnienie do danych o wynagrodzeniach pracowników naszej Uczelni, a mianowicie wykaz
median wynagrodzeń zasadniczych pracowników w 2016 roku w podziale na stanowiska dotyczące
nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Przeprowadzona przez członków Komisji Zakładowej wstępna analiza danych zarówno wysokości średnich i
median wynagrodzeń zasadniczych wykazuje znaczne różnice w wynagrodzeniach pracowników
zatrudnionych na takich samych stanowiskach w różnych jednostkach ( na różnych wydziałach).
W piśmie skierowanym do Komisji Zakładowej Pan Rektor zwraca się o „nie upublicznianie przekazanego
wykazu a jedynie wykorzystanie na potrzeby związków zawodowych”.
Budzi to zdziwienie Komisji Zakładowej, gdyż w poprzednich latach zamieszczaliśmy dane dotyczące
średnich wynagrodzeń pracowników na naszej stronie internetowej. Jak podkreślił Jacek Bujko głównym
celem uzyskania takich danych jest przekazanie ich pracownikom.
Ponadto, jak stwierdziła Maria Wesołowska otrzymane wykazy średnich i median wynagrodzeń
pracowników w poszczególnych grupach nie są wrażliwymi danymi szczegółowymi.
Ustalono, że Pan Przewodniczący zwróci się dpo Władz Rektorskich z prośbą o wyjaśnienie intencji nie
upublicznienia informacji dotyczących średnich i median wynagrodzeń zasadniczych pracowników w 2016
roku.
Skonsultujemy się również w tej sprawie z prawnikiem z Działu Ekspercko- Prawnego NSZZ „ Solidarność”
Regionu Mazowsze.
2. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność’ SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyło pięć osób następujące osób.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym na każdą kandydaturą jednogłośnie przyjęli w/w
Osoby w poczet członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
3.Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie złożył pracownik zatrudniony w Straży Akademickiej SGGW. Wniosek dotyczył
jednorazowej zapomogi losowej w związku ze znacznymi kosztami poniesionymi na leczenie ( choroba
przewlekła).
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
4. Informacje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki
w dniu 4 marca br.
Trwają spotkania robocze dotyczące reformy w szkolnictwie wyższym i nauce.
1 marca br. przedstawiciele KSN brali udział w konferencji, na której zostały zaprezentowane trzy
opracowania – propozycje związane z ogłoszonym przez MniSzW konkursem na projekty założeń do
Ustawy 2.0.
Organizacje związkowe KSN NSZZ „Solidarność” oraz RG ZNP otrzymały zaproszenia na spotkanie z
ekspertami Komisji Europejskiej w sprawie opinii nowej ustawy PSW. Krajowa Sekcja Nauki domagać się
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będzie wprowadzenia do przygotowywanej nowej ustawy obecnie istniejących zapisów dotyczących praw
pracowniczych.
Prezydium KSN podjęło decyzje o wystosowaniu Stanowiska w sprawie braku praw pracowniczych w
Ustawie 2.0 i skierowanie go do Premier RP Beaty Szydło.
Przewodniczący Komisji ds. Płac oraz Komisji ds. warunków pracy i spraw poinformowali o
przygotowywanym w dniach 21-23 kwietnia br. szkoleniu w Kołobrzegu. Tematyka szkolenia obejmować
będzie stosunki pracy w uczelniach publicznych i instytutach badawczych oraz zmiany w taryfikatorze
wynagrodzeń i algorytmie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni także przeciwdziałanie
mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
5. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko poinformował o zebraniu środowiska związkowego Uczelni Warszawskich zorganizowanym
z inicjatywy dr inż. Janusza Sobieszczańskiego. Spotkanie odbyło się 23 marca br. w siedzibie NSZZ
„Solidarność” Politechniki Warszawskiej. Naszą organizację reprezentowali Jacek Bujko i Tomasz
Kondraszuk.
W trakcie spotkania omawiano projekty nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreślano
szczególnie brak w proponowanych propozycjach zapisów dotyczących praw pracowniczych.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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