POROZUMIENIE
między JM Rektorem SGGW w Warszawie a Związkami Zawodowymi działającymi na
Uczelni w sprawie zwiększenia wynagrodzeń osobowych za 2009r.
Przyjmuje się następujące zasady zwiększenia Pracownikom wynagrodzeń od dnia
1.01.2009r. na podstawie decyzji Ministra NiSzW nr DFS-ZFD-7041-1703-3/EB/09 z dn.
8.06.2009r. podpisanej przez Podsekretarza Stanu prof. Witolda Jurka.
1. Na zwiększenie wynagrodzeń w okresie 1.01.2009r. - 31.12.2009r. przeznacza się po
odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i odpis na ZFŚS kwotę w wysokości
6 034 521 zł.
2. Przyznane Pracownikom miesięczne kwoty brutto pomnożone przez ilość miesięcy
będą wypłacone w postaci jednorazowego dodatku.
3. Przyznany danemu Pracownikowi dodatek wypłacony będzie proporcjonalnie do
czasu, w którym był zatrudniony w roku 2009r.
4. Wynagrodzenie jako jednorazowy dodatek nie będzie uwzględniony przy naliczeniu
zasiłku chorobowego i nie będzie stanowił podstawy do naliczenia dopłat do urlopów,
premii, wysługi lat, ekwiwalentów i innych pochodnych z wyłączeniem dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
5. Środki finansowe zostaną przyznane Wydziałom/Jednostkom Organizacyjnym według
ilości etatów tj. pomnożenie ilości etatów przez kwotę przypadającą średnio na jeden
etat (205 zł. brutto x ilość etatów).
6. Kwoty dla Wydziałów i pozostałych Jednostek Organizacyjnych zostaną naliczone
według stanu zatrudnienia na dzień 1.01.2009 r. i w SGGW jako głównym miejscu
pracy.
7. Wydziały/Jednostki bilansujące się otrzymają pełną wyliczoną kwotę, z której
Dziekani Wydziałów/ Jednostek przyznają każdemu Pracownikowi 60% kwoty
średnio przypadającej na etat zgodnie z pkt. 5 tj. tzw. kwotę gwarantowaną, zaś resztę
środków przyznają Pracownikom uznaniowo.
8. Wydziały/Jednostki nie bilansujące się (Wydziały: Leśny, Technologii Drewna,
Zastosowań Informatyki i Matematyki) otrzymają także pełną wyliczoną kwotę,
z której Dziekani Wydziałów/Kierownicy Jednostek są zobowiązani do przyznania
każdemu Pracownikowi minimum 50% kwoty średnio przypadającej na etat zgodnie z
pkt. 5, zaś resztę środków mogą przyznać uznaniowo bądź przeznaczyć je na
zbilansowanie całkowitego funduszu wynagrodzeń Wydziału/Jednostki.
9. Administracja centralna otrzymuje pełną wyliczoną kwotę, z której Kanclerz
przyznaje każdemu Pracownikowi 70% kwoty średnio przypadającej na etat zgodnie z
pkt. 5 tj. tzw. kwotę gwarantowaną, zaś resztę środków przyznaje Pracownikom
uznaniowo.
10. Pracownicy Wydawnictwa oraz Addis otrzymują wynagrodzenie według zasad
określonych dla administracji. Wynagrodzenia finansowane są ze środków tych
jednostek.
11. Przy przyznawaniu indywidualnych kwot Dziekan/Kierownik powinien kierować się
oceną pracy Pracownika, jego osiągnięciami, umiejętnościami, aktywnością
zawodową, zaangażowaniem oraz wyrównaniem nieuzasadnionych różnic
płacowych na równorzędnych stanowiskach.

12. Kierownicy Jednostek organizacyjnych mają obowiązek poinformować podległych im
pracowników o propozycji jednorazowej dodatkowej wypłaty za rok 2009 oraz złożyć
pisemne uzasadnienie w przypadku nie przyznania bądź pomniejszenia gwarantowanej
kwoty (wskazanej procentem w pkt. 7,8, 9).
13. Jeśli wielkość dotacji w roku 2010 będzie wynosiła 149 789 900 zł. lub więcej,
wypłacone w 2009 r. jednorazowe dodatki dla pracowników staną się z dniem
1 stycznia 2010 r. stałym elementem ich wynagrodzenia. W przypadku wzrostu dotacji
w roku 2010 o kwotę mniejszą niż 7.439.900 zł w stosunku do kwoty 142 350 000 zł.
- zwiększenie wynagrodzenia będzie proporcjonalne do otrzymanej kwoty podwyżki.
Zwiększenie wynagrodzenia pracownika nastąpi w granicach określonych
w rozporządzeniu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.12.2006 w
sprawie warunków wynagradzania. (Dz. U. Nr521 poz.1852).
14. Poprawność realizacji niniejszego porozumienia potwierdza uprawniony
przedstawiciel Związków Zawodowych zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy o Związkach
zawodowych z dnia 23.05.1991r. - podpisem na liście podwyżek.
Związek Nauczycielstwa
Polskiego
(dr M. Fachowa)

NSZZ "Solidarność" "Solidarność 80"
(dr M. Wesołowska)

(T. Grzywa)

JM Rektor
(prof. dr hab. A. Szymański)

