Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 26 maja 2015r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na ostatnim zebraniu Prezydium Jacek Bujko przedstawił członkom
Komisji Preliminarz przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2015.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Rektora z dnia 10 lutego br. pracownicy i byli
pracownicy Leśnego i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych włączeni zostali do korzystania ze
świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS SGGW. Dlatego też przychody Funduszu zwiększone
zostały o kwotę 513571 zł, którą stanowią niewykorzystane środki Funduszu socjalnego LiRZD z
poprzedniego roku.
Jednocześnie w myśl obowiązujących przepisów prawnych w 2015 roku odpis na ZFŚS tworzy się w
wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013
roku finansowanych z dotacji na działalność dydaktyczną Uczelni. Od wynagrodzeń pracowników
Zakładów Doświadczalnych nie będzie więc odpisu na ZFŚS, podobnie jak od wynagrodzeń pracowników
Uczelni finansowanych z innych źródeł.
Z przedstawionego preliminarza wynika, że odpis od planowanego funduszu płac na 2015 rok wynosi
6496469 zł ( dla porównani w 2014 r. wynosił 8689141 zł).
Tegoroczne przychody ZFŚS zasila pozostałość Funduszu z lat poprzednich w wysokości 9 380835 zł.
Dlatego tez w bieżącym roku ( mimo zmniejszenia odpisu ) nie ma zagrożeń dla realizacji wszystkich
świadczeń socjalnych wynikajacych z Regulaminu ZFŚS SGGW. Zauważalny jest jednak spadek rezerwy
środków na koncie ZFŚS o około 2 mln. zł.
Maria Wesołowska wniosła sprawę dofinansowania do opłat za ogrody działkowe dla pracowników i
emerytów Uczelni. W poprzednich latach w preliminarzach uwzględniona była taka pozycja i właściciele
ogrodów otrzymywali dofinansowanie do opłat działkowych w wysokości 100,00 zł.
W preliminarzu ZFŚS na rok 2014 również występowała taka pozycja oszacowana na kwotę 20 tyś. zł.
Niestety pracownicy- działkowcy nie otrzymali takich dopłat ze środków ZFŚS SGGW i teraz Zarząd
Działek domaga się od nich uzupełnienia opłaty.
Jacek Bujko wyjaśnił, że zmieniły się przepisy dotyczące działek. Nie są to już pracownicze ogrody
działkowe, nie są obiektami socjalnymi Uczelni i dlatego nie mogą dofinansowane ze środków ZFŚS.
Członkowie Komisji Zakładowej przyjęli do wiadomości informację od pracowników-działkowców i
postanowili zwrócić się do Zarządu Działek o podanie podstawy prawnej domagania się uzupełnienia do
wniesionej już opłaty działkowej za 2014 rok. Pismo w tej sprawie przygotuje Maria Wesołowska.
Członkowie Komisji po dokładnym zapoznaniu się z przychodami i wydatkami ZFŚS SGGW na 2015 rok w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony preliminarz.
2. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko poinformował, że Władze Rektorskie otrzymały z MNiSzW informację o zwiększeniu planu
dotacji podstawowej w 2015 roku o kwotę 17.183 tyś. zł. Uzupełnienie to przeznaczone jest na zwiększenie
wynagrodzeń ( wraz z pochodnymi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) dla
pracowników Uczelni.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy też od Pana Prorektora prof. dr hab. W. Bielawskiego
zaproszenie na spotkanie w celu wypracowania zasad podziału przyznanych środków.
W zwiazku z tym zaproponował dyskusje w celu przedstawienia oczekiwań i wypracowania stanowiska
naszego Zwiazku dotyczącego trzeciego etapu wzrostu wynagrodzeń pracowników SGGW.
W trakcie dyskusji ustalono, że będziemy wnosić o utrzymanie podstawowych zasad wzrostu wynagrodzeń
wypracowanych w zeszłym roku a zwłaszcza utrzymanie stosunku 3:2:1 średniej wartości podwyżki dla
profesorów : doktorów : pozostałych osób a także wprowadzenie do Porozumienia płacowego zapisu
gwarantującego wprowadzenie podwyżek dla pracowników Leśnego i
Rolniczych Zakładów
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Doświadczalnych oraz wzmocnienie i doprecyzowania kryteriów przyznawania części uznaniowej podwyżki
ze szczególnym uwzględnienie pracowników z długim stażem pracy.
Zaproponowano zapis do punktu 7 porozumienia, by pracownicy odchodzący w perspektywie trzech lat na
emeryturę otrzymali podwyżkę o 25% większą od wysokości średniej podwyżki w danej grupie.
Dążyć będziemy też do podziału dużej grupy pracowników Administracji – wyłączenia z tej grupy
pracowników obsługi ( działy gospodarcze), tak aby kwota przyznana na podwyżki pracownikom tych
działów rozdysponowana była calkowicie w tej grupie.
Przegłosowano również skład zespołu negocjującego podwyżki: Jacek Bujko. Tomasz Kondraszuk i Maria
Kupczyk.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba zatrudniona
w Dziale Gospodarczym Nr 3 . Wniosek dotyczył zapomogi losowej związanej z dużymi kosztami leczenia
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku jednogłośnie przyznali
zapomogę losową w wysokości 400,00zł.
4. Sprawozdanie z obrad Senatu w dniu 25 maj br.
Relacje z posiedzenia Senatu przedstawił Jacek Bujko.
JM Rektor poinformował, że Uczelnia otrzymała kwotę 17183 tyś. zł – zwiększenie dotacji podstawowej na
2015 rok przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Uczelni.
Pan Rektor podziękował organizatorom tegorocznych Dni SGGW.
Poinformował również o współpracy Telewizji Polskiej z naszą Uczelnią. TVP będzie promować osiągnięcia
naukowe i edukacyjne SGGW.
W dalszej części obrad członkowie Senatu wysłuchali i zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania
planu rzeczowo-finasowego w roku 2014 oraz rozliczenia jednostek Uczelni.
Z rozliczenia wynagrodzeń osobowych w poszczególnych jednostkach wynika, ze tylko Wydział Nauk
Społecznych wykazuje niezbilansowane płace na kwotę 1 923125 zł.
Członkowie Senatu zatwierdzili również plan rzeczowo-finansowy na rok 2015 oraz podział środków
pomiędzy jednostki Uczelni.
Ze sprawozdaniem Rektora SGGW z działalności Uczelni za 2014 rok członkowie Związku mogą zapoznać
się w sekretariacie Komisji Zakładowej.
Ponadto członkowie Senatu podjęli Uchwały w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na rozszerzenie ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej,
- zmian w Regulaminie studiów SGGW,
- ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim
2015/2016.
- zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w
SGGW w roku akademickim 2016/2017,
-powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Sprawozdanie z działalności Leśnego i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych za rok 2014 przedstawił
prof. dr hab. Jan Niemiec – Prorektor ds. Nauki. Wynika z niego, że żaden z zakładów nie przyniósł start
a najlepszy wynik finansowy zamknięty zyskiem 1 266, 76 tyś. zł uzyskały RZD Wilanów-Obory.
Informacje o stanie przygotowań do obchodów 200-lecia SGGW przedstawił prof. dr hab. J. ŁabętowiczWiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przypomniał, że przygotowania do uroczystości
rozpoczęto w 2013 r. Pod przewodnictwem JM Rektora powołano Uczelniany Komitet Obchodów 200-lecia
SGGW. Komitet odbył dotychczas pięć posiedzeń, na których omawiano zagadnienia dotyczące organizacji
obchodów 200-lecia na poszczególnych wydziałach oraz uczelnianych uroczystości centralnych w 2016
roku, promocji obchodów wśród społeczności akademickiej a także w mediach.
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Obchody zaingerował bal, który odbył się 1 marca 2914 roku. Odbyły się też otwarte posiedzenia Senatu, na
których przedstawione zostały wykłady historyczne odnoszące się do kształceni rolniczego w Polsce oraz
referaty dotyczące historii SGGW.
Dotychczas wydano już trzy zeszyty historyczne przedstawiające historię 200. lat kształcenia rolniczego „od
Marymontu do Ursynowa”. W przygotowaniu jest zeszyt czwarty obejmujący okres od 1999 roku do czasów
współczesnych.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału
Technologii Drewna, które przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – dziekan Wydziału.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko przypomniał, że 17 czerwca br o godz. 16.00 odbędzie się otwarty wykład pt. „ Nauczanie
Jana Pawła II a młodzież Europy”, który wygłosi ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.
Pan Przewodniczący podkreślił, że wykład jest realizacją Uchwały Walnego Zebrania NSZZ „ Solidarność”
SGGW dotyczącej propagowania nauczania Jana Pawła II w środowisku akademickim SGGW.
Zaapelował do członków Związku o udział w spotkaniu z księdzem profesorem.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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