Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 12 maja 2015 r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora prof. Wiesława Bielawskiego informacje
dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wysokość odpisu w 2015 roku wyniesie:
Odpis podstawowy – 6496469 zł,
Odpis od emerytów i rencistów – 1274467 zł.
Odpis naliczony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi od planowanych przez Uczelnię
rocznych wynagrodzeń osobowych finansowanych z dotacji dydaktycznej w 2013 roku.
Jest on znacznie mniejszy(o ponad 2 mln zł) w porównaniu z wysokością odpisu na ZFŚS w 2014 roku.
W związku z tym dyskutowano na temat możliwości prawnych zmiany tej sytuacji oraz zwrócenia się do
prawnika w sprawie zasadności pozwu sądowego o naliczanie przez SGGW odpisu na ZFŚS w wysokości
6,5% od wynagrodzeń wszystkich pracowników.
2. Sprawa bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora – prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego
protokół kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Kontrola przeprowadzona została w zwiazku ze zgłoszeniami dolegliwości zdrowotnych u pracowników
budynku nr B32 i sprawdzała wykonanie decyzji Inspekcji z dnia 15 lipca 2014 roku.
W wyniku kontroli stwierdzono, że zalecenia (nakazy) dotyczące zapewnienia właściwej wentylacji w
pomieszczeniu nr 1099 oraz przeprowadzenia badania i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy zostały wykonane. Nie stwierdzono przekroczeń NDS i NDSCh dla zbadanych czynników
szkodliwych dla zdrowia. Na podstawie okazanego protokołu z pomiarów wydajności wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej (laboratorium 1099) stwierdzono zgodność uzyskanych wyników
pomiarów z założeniami określonymi w projekcie branżowym.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną nie wydano doraźnych zaleceń.
3. Obchody 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” SGGW.
Małgorzata Herudzińska i Jakub Gawron przedstawili nowy projekt znaczka NSZZ „Solidarność” SGGW.
Znaczek wzorowany jest na sztandarze naszej organizacji. Jest kwadratem o wymiarach 24 mm x 24 mm, w
którym na białym tle umieszczony jest napis NSZZ Solidarność SGGW.
Członkowie Prezydium zaakceptowali projekt znaczka.
Piotr Niebuda przedstawił wstępny program zaproszenia na uroczyste obchody 35-lecia powstania NSZZ
„Solidarność’ w SGGW.
Po dopracowaniu zaproszenia i uwzględnieniu uwag i propozycji zgłoszonych przez członków Prezydium
projekt przedstawiony zostanie członkom Komisji Zakładowej.
Ustalono, również, że Pan Przewodniczący zwróci się do Pani dr Anny Gołębiewskiej z prośbą o
wygłoszenie referatu dotyczącego historii i działalności NSZZ „Solidarność” SGGW oraz zorganizowanie
okolicznościowej wystawy.
4. Informacje Krajowej Sekcji nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy do Bogusława Dołęgi – Przewodniczącego Rady KSN
informację dotyczącą podziału dotacji statutowej. Informacja przygotowana przez Departament Nauki
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MNiSzW jest odpowiedzią na pismo skierowane w tej sprawie do prof. Marka Ratajczaka - Podsekretarza
Stanu w MNiSzW.
Z przedstawionej informacji wynika, że o wysokości dotacji statutowej decyduje kategoryzacja jednostek
(różnice w dotacji między jednostkami Kategorii A+ i A oraz A i B wyniesie ok. 30%) oraz wyrównanie do
podobnego poziomu na jednego zatrudnionego, przez co redukcja zatrudnienia w jednostkach kategorii A+ i
A wpływa niekorzystnie na poziom otrzymywanej dotacji.
Niepokojące są również zapowiedzi dotyczące jednostek kategorii B.
Pełny tekst przesłanej informacji w załączeniu.

5. Sprawy wniesione
* Małgorzata Herudzińska poinformowała, ze 17 czerwca 2015 roku w godz. 16.00 -18.00 odbędzie się
otwarty wykład pt. „Nauczanie Jana Pawła II a młodzież Europy”, który wygłosi Ksiądz prof. dr hab.
Krzysztof Pawlina.
Mamy nadzieję, że wykład rozpocznie cykl prelekcji popularyzujących nauczanie Jana Pawła II w
środowisku akademickim SGGW.
* Jacek Bujko podniósł sprawę oceny nauczycieli akademickich, która odbędzie się za dwa lata.
Ze względu na liczne uwagi zgłaszane do obowiązującego aktualnie Regulaminu i kryteriów oceny już
powinny odbywać się prace nad nowym Regulaminem. Kryteria oceny powinny być znane ocenianym
nauczycielom z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Po dyskusji ustalono, że pilnie skierujemy do Władz Rektorskich pismo w tej sprawie.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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