Sprawozdanie
z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
22 kwietnia 2008 r.
Porządek zebrania:
1.

Szkolenia członków związku w zakresie kompetencji niezbędnych do pełnienia kompetencji
związkowych a także kompetencji związanej z rozwojem zawodowym, oferowane przez Region
"Mazowsze";

2.

Sprawy sądowe dotyczące rozstrzygnięcia sporów pracowniczo-uczelnianych;

3.

Przygotowanie do posiedzenia Senatu SGGW 28.04.2008 r;

4.

Sprawozdanie z zebrania przewodniczących komisji zakładowych organizowanego przez KSN;

5.

Dyskusja nad możliwością negocjacji o maksymalnych wynagrodzeniach przed przejściem na
emeryturę;

6.

Święto Wiosny w Rogowie;

7.

Planowana wycieczka w 2008 r.;

8.

Zapomogi;

9.

Wolne wnioski.

Ad 1. Wybrano tematy szkoleń interesujące naszą Komisję Zakładową i ustalono liczbę osób, które będą
uczestniczyły w szkoleniach:
1. Szkolenia ekonomiczne (analiza bilansu, rachunku wyniku, analiza podstawowych
składników ekonomicznych, przepływów gotówkowych)
3 osoby;
2. Bilans społeczny (analiza wynagrodzeń, zatrudnienia, efektywność pracy, elementy
negocjacji wynagrodzeń - wiedza i trening umiejętności w celu przygotowania w KZ
negocjatorów wzrostu wynagrodzeń)
5 osób;
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (strategia personalna, polityka personalna, zarządzanie
kompetencjami zawodowymi, opisy stanowisk pracy, wartościowanie pracy, oceny
pracownicze, systemy wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
3 osoby;
4. Zarządzanie kompleksowo (zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie
przez cele, kultura organizacyjna, zarządzanie zmianą, zarządzanie bezpieczeństwem
informacji)
1 osoba;
5. Układy zbiorowe pracy (aspekty prawne, zawieranie i zmiana; aspekty praktyczne tworzenie siatek płac, systemów wynagrodzeń, polityka płac, warunki pracy, świadczenia
pakietowe, aspekty dotyczące negocjacji
5 osób;
6. Prawo pracy (w aspekcie uprawnień zakładowej organizacji związkowej w sprawach
indywidualnych i zbiorowych, elementy dochodzenia roszczeń przed sądami pracy ćwiczenia warsztatowe)
5 osób;
7. Kurs komputerowy od podstaw
0 osób;

8. Kurs komputerowy dla osób chcących uzyskać potwierdzenie umiejętności obsługi
komputera w postaci europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL 1 osoba;
9. Kursy językowe od podstaw do poziomu w różnym stopniu zaawansowania (przydział do
grup 10 - 15 osobowych na podstawie testów.)
10 osób;
język angielski - poziom od podstaw;
język angielski - kolejne poziomy;
inne języki.

Kursy językowe są odpłatne w wysokości 10-20% kosztów kursu (200 - 450 zł).
Chętnych członków "Solidarności" SGGW zapraszamy do zapisywania się na
wyżej wymienione szkolenia w siedzibie Komisji Zakładowej (pokój 48, Prawa
Podkówka) u Koleżanki Małgorzaty Okołowicz (w. 32 604), odpowiedzialnej za
kontakty naszej Komisji Zakładowej z Regionem Mazowsze w sprawie szkoleń.
Komisja Zakładowa postanowiła zaproponować dodatkowe następujące tematy potrzebnych
nam szkoleń:
1.
2.
3.

Umiejętności negocjacyjne;
Organizacja turystyki, rekreacji i kultury;
Tworzenie stron internetowych i baz danych.

Ad 2.
Sprawa zaległych wynagrodzeń za dyżury weterynaryjne
KSN złożył apelację do wyroku sądu II instancji, który odmówił KSN-owi legitymacji do
prowadzenia sprawy;
Sprawa o przywrócenie do pracy i wypłacenie zaległych wynagrodzeń Koleżance Halinie
Pajnowskiej;
Sąd Okręgowy odrzucił zastrzeżenia mec. Zielińskiego podważające prawo KZ do
występowania w tej sprawie; nie wyznaczono terminu następnej rozprawy;
Sprawa o przywrócenie do pracy i wypłacenie zaległych poborów Koleżance Krystynie
Małachowskiej;
Rozprawa w Sądzie Pracy odbędzie się 30 maja 2008 r.
Ad 3.
Przewodnicząca KZ, Koleżanka Maria Wesołowska przedstawiła materiały pt. "Sprawozdanie z
działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej SGGW za rok 2007" z prośbą o
przygotowanie uwag przed posiedzeniem Senatu.
Ad 4.
Sprawozdanie przewodniczącej KZ, Koleżanki Marii Wesołowskiej z zebrania Przewodniczących
Komisji Zakładowych organizowanego przez KSN, na którym zaproponowano:
- modelowy projekt pondzakładowego układu zbiorowego;
- maksymalne pensum dla adiunktów wynoszące 210 godzin;
- odrzucić obecny punktowy system oceny pracowników;
- udział związków zawodowych w komisjach oceniających;
- ujednolicić zasiłki chorobowe;
- zwiększyć dodatki za staż pracy do 30%;
- czasu studiów doktoranckich maksimum 4 lata;

- przywrócić dodatki BHP i dodatki specjalne za ekstra obowiązki;
- odpisy 2% przeznaczeniem na nagrody rektorskie dla wszystkich dla wszystkich
pracowników;
- podwyższenie odpisów na świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z
6,5% do 8,0%;
- przeniesienie uprawnień niedziałających Rad Pracowniczych na związki zawodowe.
Na zebraniu Przewodniczących Kół Związkowych przedstawiono referat o potrzebie jawności w życiu
akademickim, w którym postulowano elektroniczne publikowanie doktoratów, recenzji i dyskusji podczas
obron prac doktorskich.
Ad 5.
UMCS w Lublinie i UAM w Poznaniu, zawarły nowe porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie
prawie maksymalnych wynagrodzeń pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę np. za dwa
lata.
Uchwała 1/ 22.04.08 KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
Zobowiązuje się Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW do podjęcia negocjacji z władzami SGGW o
przyznanie pracownikom przed przejściem na emeryturę możliwych maksymalnych wynagrodzeń.
Ad 6.
W dniach 26-27 kwietnia 2008 r. odbędą się "Dni Rogowa".
Ad 7.
W 2008 r. planowana jest wycieczka do Sanktuariów Maryjnych w Czechach, Słowacji i Austrii oraz
Bawarii.
Ad 8.
Przyznano 2 zapomogi losowe w wysokości 300 i 400 zł.
Ad 9.
Przyjęto do wiadomości, że nowym Przewodniczącym Koła NSZZ "Solidarność" Wydziału Nauk o
Zwierzętach został dr inż. Tomasz Niemiec. Życzymy nowemu przewodniczącemu satysfakcji z pracy
społecznej.
Sekretarz KZ
Krystyna Małachowska

