NSZZ

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 b. nr 10 p.48 tel/fax. (022)5931310
Warszawa, 13 marca 2012 r.

Jego Magnificencja
Rektor SGGW
Prof. dr hab. Alojzy Szymański

Wasza Magnificencjo!
W związku z ostatecznym odrzuceniem naszych propozycji zmian w Uchwale Senatu SGGW
„w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób realizujących zadania ze źródeł innych innych...”
oraz w Zarządzeniu Rektora SGGW wydanego w wykonaniu powołanej uchwały, Komisja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” SGGW zgłasza i podtrzymuje swój sprzeciw i protest.
Protestujemy przeciwko
Wykorzystywaniu przychodów własnych Uczelni do podwyższania wynagrodzeń niektórych
pracowników SGGW, aż do 5-cio krotnej dolnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na
stanowisku osoby biorącej udział w zadaniu.
Wykorzystywaniu przychodów własnych Uczelni na premie, dodatki specjalne i dodatkowe
wynagrodzenia bez ustalonych zasad regulaminowych uzgodnionych ze związkami
zawodowymi.
Naruszeniu ustawowych uprawnień związków zawodowych wynikających z art. 151 ust 8
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 27 ust. 3 i art. 30 ust 5 Ustawy o związkach
zawodowych, Kodeksu Pracy art. 772 § 4.
Arbitralnemu narzucaniu terminu (10 dni) na zajęcie stanowiska przez związek zawodowy z
naruszeniem zapisów ustawowych.

Uzasadnienie.
1.Przychody własne Uczelni są środkami wypracowanymi przez ogół pracowników SGGW .
Wykorzystywane jako instrument regulacji płacowych winny być w pierwszym rzędzie przeznaczone
na politykę płacową, stymulującą równe traktowanie pracowników w zakresie wynagradzania za taką
samą pracę (por kp art. 183c §1) uwzględnianie stażu pracy i zaradzaniu wszelkim innym
niesprawiedliwościom w wynagrodzeniach. W szczególności chodzi o zniwelowanie znaczących

różnic w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach.
2.

Tzw. udział własny w zadaniach badawczych, w tym Unijnych, powinien być regulowany na

dotychczasowych zasadach. W szczególności należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza Ustawa o
zasadach finansowania nauki (Dz U. nr 96 poz. 615), (np. art. 5 ust 8) )
Zaznaczamy, że nie wnosimy żadnego sprzeciwu wobec podwyższania wynagrodzeń,
premiowania, dodatków specjalnych zatrudniania osób dla realizacji wymienionych w Uchwale Senatu
zadań, w tym projektów Unijnych, z funduszy pozyskanych na ten cel ze źródeł zewnętrznych.
Uważamy, że osoby, które zdobyły granty finansowane z tych źródeł powinny mieć odpowiednią
gratyfikację finansową za swą pracę i przedsiębiorczość; wypłacaną w ramach tych grantów.
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