P O D W Y Ż K I
Po zapoznaniu się z planami podziału dotacji budżetowych na działalność
dydaktyczną w 2009 r. i przebiegiem dyskusji w Komisji Finansowej SGGW
przedstawiamy stanowisko Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW dotyczące
podziału dotacji budżetowej. Stanowisko było odczytane i zamieszczone w protokole
posiedzenia Senatu SGGW. Wysoki Senat wysłuchał, ale nie uwzględnił
proponowanej przez nas korekty.
Podkreślam, że w wyniku odrzucenia naszej propozycji, pieniądze otrzymane
przez naszą Szkołę w tym roku, większe (około 105%) niż wynikające wprost z
ustawy budżetowej państwa (103,9%), które wypracowały wydziały SGGW nie
trafiły na wydziały, ale na inne, nie dydaktyczne cele (np. remonty obiektów
dydaktycznych kosztujące 3 miliony zł). Jednocześnie wiadomo, że sytuacja
finansowa niektórych wydziałów SGGW jest krytyczna; na tyle zła, że są propozycje
nie udzielania w tych jednostkach w ogóle podwyżek. NSZZ „Solidarność” SGGW
nie może zgodzić się na takie rozwiązania. Negocjacje podwyżkowe trwają.
Podaję do wiadomości nasze starania podjęte w celu poprawy sytuacji
(szczególnie pracowniczej) na wydziałach. Poniższe stanowisko jest jednym z wielu
tych zabiegów. O innych będziemy informować.
Maria Wesołowska

Stanowisko Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW
w sprawie podziału dotacji budżetowych
na działalność dydaktyczną w 2009r.
z dnia 19 maja 2009 r.
Uważamy, że wobec niskich i zbyt zróżnicowanych wynagrodzeń w SGGW
przeznaczenie 3 milionów zł z dotacji dydaktycznej na remont obiektów
dydaktycznych jest niewłaściwe.
Naszym zdaniem, pieniądze te powinny być skierowane na podniesienie i
regulację płac w SGGW.
Uzasadnienie
1. Wynagrodzenia w Polsce od wielu lat zwiększają się, natomiast w naszej
Uczelni – w ujęciu realnym – maleją (!).
2. Uważamy, że zasada „ani jedna złotówka ze środków inwestycyjnych nie może
być przeznaczona na wynagrodzenia i vice versa: ani jedna złotówka dotacji

dydaktycznej nie może być przeznaczona na inwestycje” powinna być w
dalszym ciągu zachowana.
3. Od kilku lat „Solidarność” SGGW (wzorem innych uczelni w Polsce) stara się
porozumieć z władzami naszej Uczelni w sprawie uruchomienia programu
przedemerytalnego podnoszenia wynagrodzeń na 3 lata przed emeryturą, aby
chociaż w niewielkim stopniu zwiększyć świadczenia emerytalne naszych
pracowników. Postulujemy, aby wykorzystać środki z dotacji budżetowej na
realizację programu.
4. Sytuacja finansowa kilku wydziałów SGGW jest na tyle zła, że grozi się
zwolnieniami pracowników z przyczyn finansowych, ze szkodą dla dydaktyki i
dobrego funkcjonowania jednostek. W tej sytuacji uszczuplanie dotacji
dydaktycznej uważamy za wysoce niewłaściwe.
5. Konieczność przeprowadzenia remontu obiektów dydaktycznych nie pojawiła
się nagle i była zaskoczeniem dla władz naszej Uczelni. Zwiększone środki
dotacji budżetowej, jakie SGGW otrzymała, nie były oczekiwane. Uważamy,
że remonty należy przeprowadzić zgodnie z wieloletnim planem i ze środków
inwestycyjnych.
6. Ponadto uważamy, że w związku z faktem, iż w dyspozycjach Ministra nie ma
wyraźnie i jednoznacznie wskazanej kwoty, jaka powinna być przeznaczona na
fundusz płac (tak jak to bywało przed kilku laty), podział dotacji dydaktycznej
w części dotyczącej funduszu płac powinien być uzgadniany ze związkami
zawodowymi (!).
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