Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 17 lutego 2015 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1.Relacja z zebrania przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu
Mazowsze.
Jacek Bujko poinformował, że 16 stycznia w siedzibie Regionu Mazowsze odbyło się zebranie
przedstawicieli organizacji zakładowych poświęcone omówieniu ogólnopolskiej akcji strajkowoprotestacyjnej. Poinformowano, że:
18 lutego br. w godz. 17.00 -19.00 pod siedzibą Sejmu RP Komitet Protestacyjno - Strajkowy
Związków Zawodowych Pracowników Poczty Polskiej S.A organizuje pikietę w obronie rynku
pocztowego.
- 19 lutego br. w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowej Prezydium Zarządu Regionu organizuje
akcję informacyjną o celach protestu. Przygotowano 2000 szt. ulotek. Akcja ulotkowa prowadzona
będzie w 10.miejscach Warszawy w godz. 8.30-10.00 i 15.00-16.30.
Prezydium Zarządu Regionu postanowiło udzielić poparcia walczącym o swoje prawa i polską
ziemię Rolnikom Indywidualnym NSZZ „Solidarność”. 19 lutego br. godz. 10.00 na Torwarze
przewidziane jest spotkanie z przybywającymi na protest rolnikami, następnie przemarsz pod
KPRM i rozbicie zielonego miasteczka. Pobyt rolników pod KPRM przewidziany jest na 10 dni.
W tym czasie NSZZ „Solidarności” Region Mazowsze będzie pełnić dyżury poparcia. Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” apeluje do członków związku o wsparcie akcji protestacyjnej NSZZ
„Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Po krótkiej dyskusji ustalono, że informacja o akcji protestacyjnej Rolników pilnie zamieszczona
zostanie na stronie internetowej naszej organizacji.
Pan Przewodniczący poprosił członków Prezydium o rozpropagowanie akcji i w miarę możliwości
o uczestnictwo w akcji popierającej protest NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
2. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.
Jacek Bujko poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 16 stycznia br. opiniowane były
trzy wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszone zostały
dwa wnioski o przyznanie nagrody indywidualnej I stopnia za osiągnięcia naukowe będące
podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego i jeden wniosek za osiągnięcia
organizacyjne. Wszystkie wnioski dotyczyły pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczący nagrody za osiągnięcia naukowe wykluczony
został z powodów formalnych (została habilitacja uzyskana w 2013 roku).
3.Zakłowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że wydane zostało Zarządzenie nr 10 Rektora SGGW z dnia 10
lutego 2015 roku w sprawie określania zasad naliczania i ewidencjonowania odpisu na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w SGGW. Wynika ono z Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia18.12.2012 r. oraz Ustawy okołobudżetowej z dnia 5.12.2014 r. a także pisemnej interpretacji
Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW nakazującej tworzenie tego funduszu wyłącznie z
odpisów od wynagrodzeń finansowanych z dotacji podstawowej.
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Zgodnie z § 2 Zarządzenia od 1 stycznia 2015 roku w Zakładach Doświadczalnych SGGW nie
będzie naliczany odpis na własny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a pracownicy i byli
pracownicy uprawnieni są do korzystania z Funduszu zgodnie z Regulaminem Funduszu
Świadczeń Socjalnych obowiązującym w SGGW.
Po dokładnym zapoznawaniu się z treścią Zarządzenia Rektora niektórzy członkowie Prezydium
zgłosili zastrzeżenia do zapisu dotyczącego przekazania niewykorzystanych środków Funduszów
Socjalnych Zakładów Doświadczalnych na Fundusz SGGW. Zapis niezgodny jest z
§ 1 Zarządzenia, w którym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego nazwano Funduszem. Zdaniem Jacka Bujko zapisany w § 2 Zarządzenia
„Fundusz SGGW” należy interpretować jako Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w
odróżnieniu od likwidowanego Funduszu RZD-ów, gdyż całe zarządzenie dotyczy tylko
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Natomiast Maria Wesołowska uważa, że zapis o przekazaniu niewykorzystanych środków
powinien być bardzo precyzyjny, nie może budzić żadnych wątpliwości ani umożliwiać różne
interpretacje i dlatego powinien zostać skorygowany. W głosowaniu jawnym członkowie
Prezydium większością głosów opowiedzieli się za wyjaśnieniem zapisu i wykreśleniem z
§ 2 pkt 1 Zarządzenia skrótu nazwy Uczelni „SGGW” po słowie Fundusz. Pismo w tej sprawie
skierowane zostanie do JM Rektora.
Tomasz Kondraszuk poinformował, że na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Finansowych
dyskutowana była sprawa naliczania narzutów Uczelni od wynagrodzeń osobowych pracowników
Zakładów Doświadczalnych SGGW. Środki te miałyby być przekazane na refundację wydatków
na cele socjalne pracowników Zakładów Doświadczalnych, od wynagrodzeń których zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami nie może być naliczany odpis na ZFŚS SGGW.
Wysokość narzutu określona została na 10 %.
Maria Wesołowska zauważyła, że zgodnie z przepisami odpis na ZFŚS wynosi 6,5 % od
planowanego funduszu wynagrodzeń. Niezrozumiały i nieuzasadniony jest więc większy narzut.
Powinniśmy przeciwko temu protestować.
Tomasz Kondraszuk wyjaśniał, że z informacji podanych na posiedzeniu Komisji ds. Finansowych
przez Pana Prorektora prof. W. Bielawskiego wynika, że obciążenia socjalne kształtowały się
różnie w poszczególnych zakładach doświadczalnych, w niektórych sięgały ponad 9 procent sumy
wynagrodzeń pracowników.
Tomasz Kondraszuk poinformował również, że Dyrektorzy Zakładów Doświadczalnych
protestowali
przeciwko
narzutowi
zaproponowanemu
przez
Komisję.
Jacek Bujko stwierdził, że zmiana uwarunkowań prawnych nakazujących naliczanie 6,5 % odpisu
na ZFŚS wyłącznie od
planowanego funduszu wynagrodzeń pokrywanego tylko z dotacji
dydaktycznej spowoduje zmniejszenie środków na realizację założeń Regulaminu ZFŚS i dobrze
byłoby znaleźć źródło refundacji wydatków socjalnych dla pracowników Zakładów
Doświadczalnych. Uzasadniony byłby narzut 6,5 % na pokrycie świadczeń socjalnych dla
pracowników LiRZD. Sprawę narzutu należy wyjaśnić z Władzami Rektorskimi.
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4. Wynagrodzenia pracowników SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że od 1 stycznia 2015 roku wzrosła wysokość miesięcznych
minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Kierownik Biura Spraw Osobowych, aby spełnione było
kryterium płacy minimalnej od 1 stycznia br. wynagrodzenia zasadnicze podniesiono 48 osobom.
Koszt tej operacji wyniósł 6680 zł/ miesięcznie.
5. Sprawa bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32.
Jacek Bujko przypomniał, że po zgłaszanych przez pracowników WŻCziK ponownych objawów
zatruć wystosowaliśmy pisma do instytucji zewnętrznych kontrolujących wcześniej stan
bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32. Wnosiliśmy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Nadzoru Budowlanego o ponowne kontrole i
ostateczne ustalenie przyczyn występowania złego samopoczucia i objawów zatruć u
pracowników.
Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedź od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.
st. Warszawa. W piśmie podkreślono, że zapewnienie pracownikom warunków pracy nie
stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia jest obowiązkiem pracodawcy. Natomiast rolą
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest sprawowanie nadzoru nad warunkami
środowiska pracy pracowników oraz ich weryfikacja z wymaganiami obowiązującego prawa.
W sprawie zagrożeń występujących w budynku nr 32 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
prowadzi postępowanie. Ostatnia kontrola miała miejsce w dniu 22 grudnia 2014 r. Wydano
zalecenia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
Jacek Bujko zauważył, że nie otrzymaliśmy protokołu z ostatniej kontroli. Zwrócił się w tej
sprawie do Dyrektora Technicznego Uczelni.
4. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenia z funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba –
emerytowany pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wniosek dotyczył
zapomogi losowej w zwiazku z trudną sytuacją materialną. Członkowie Prezydium po zapoznaniu
się z uzasadnieniem wniosku w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w
wysokości 400,00 zł.
6. Sprawy wniesione
*Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na najbliższym zebraniu
Komisji Zakładowej dyskutować będziemy na temat jubileuszu 35-lecia NSZZ „Solidarność”
SGGW.
Poprosił
o
przemyślenie
propozycji
obchodów
tej
uroczystości.
Małgosia Herudzińska i Jakub Gawron przedstawili kilka propozycji projektu znaczka naszej
organizacji. Małgosia Herudzińska poinformowała też o rozmowie z prof. dr hab. Kazimierzem
Korabem, który wyraził zainteresowanie i chęć wygłoszenia referatu w sesji naukowej obchodów.
Ustalono, że o formie obchodów i programie uroczystości dyskutować będziemy na zebraniu
Komisji Zakładowej w dniu 24 lutego br.
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*Maria Wesołowska przypomniała o 90. urodzinach Pani prof. Franciszki Jaumień – wieloletniego
członka naszej organizacji. Poinformowała, ze 24 marca br - w dniu urodzin przewidziana jest
uroczystość zorganizowana przez pracowników Katedry Sadownictwa, w której pracowała Pani
Franciszka Jaumień. W zwiazku z tym musimy ustalić inny termin uczczenia przez naszą
organizację urodzin Pani Profesor.
Krystyna Małachowska zaproponowała zorganizowanie uroczystości w trakcie naszego
związkowego Wielkanocnego Spotkania. Sprawę przedyskutujemy w trakcie zebrania Komisji
Zakładowej.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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