Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 24 listopada 2015r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Okolicznościowy numer Agricoli.
Małgorzata Herudzińska przypomniała, że draft wydania specjalnego numeru Agricoli poświecony
Jubileuszowi 35-lecia NSZZ” Solidarność” SGGW wysłała do przedstawicieli Komisji Zakładowej z prośbą
o korektę treści. Otrzymała zaledwie kilka uwag, dlatego ponownie prosi członków Komisji o dokładne
zapoznanie się z projektem i jak najszybsze przesłanie uwag i uzupełnień do zaproponowanego tekstu
dotyczącego zwłaszcza części poświeconej pracy Komisji Zakładowej w okresie ostatnich pięciu lat. Uwagi
należy kierować na adres e-mailowy Piotra Niebudy.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba zatrudniona na
Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Wniosek dotyczył zasiłku statutowego w związku
ze śmiercią członka rodziny.
Członkowie Komisji Zakładowej przyjęli do wiadomości informację o przyznaniu z godnie z Regulaminem
Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” SGGW zasiłku statutowego w wysokości 400 zł.
3. Uroczystości Rocznicowe przy ul. Rakowieckiej.
Jacek Bujko przypomniał, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania
„Solidarności’ w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku odbędzie się
we wtorek – 8 grudnia 2015 roku o godz. 14.30.
Wystosowano zaproszenia na uroczystość do Władz Rektorskich i innych Gości.
Członkowie Związku – pracownicy Uczelni otrzymali zaproszenie pocztą elektroniczną.
Jacek Bujko zaapelował do członków Komisji Zakładowej i Przewodniczących Kół o udział w ważnej dla
naszego Zwiazku uroczystości.
Ustalono skład pocztu sztandarowego: Małgorzata Herudzińska, Luiza Ochnio i Piotr Niebuda.
4. Zarządzenie Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora – prof. W. Bielawskiego do konsultacji
projekt Zarządzenia Rektora SGGW w Warszawie w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Uczelni. Zapoznał członków Komisji
Zakładowej z treścią Zarządzenia, w którym określono grupę pracowników uprawnionych do korzystania ze
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, procedurę sposobu prowadzenia ewidencji
wydanych pracownikowi środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Do Zarządzenia
dołączona została Tabela norm przydziału srodków ochrony indywidualnej orz odzieży i obuwia roboczego
na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie z którą kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują
pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Zakupu środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dokonują jednostki organizacyjne ze środków finansowych
przydzielonych tym jednostkom lub, jeżeli takich nie posiadają ze środków ogólnouczelnianych.
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z treścią projektu Zarządzenia nie zgłosili uwag do
części ogólnej zarządzenia. Przedstawicielka Wydziału Nauk o Zwierzętach zgłosiła zastrzeżenia do Tabeli
norm przydziału środków ochrony indywidualnej wynikajacych z zajmowanego stanowiska pracy. Ustalono,
że po dokładnym zapoznawaniu się z treścią załącznika i przeanalizowaniu w/ w tabeli wrócimy do sprawy
na najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej i wypracowane wówczas stanowisko – opinię Komisji
Zakładowej w sprawie projektu Zarządzenia Rektora przekażemy Władzom Rektorskim Uczelni.
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5. Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „ Solidarność” wystosowała uwagi
dotyczące zakresu szkolnictwa wyższego do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
realizacją Ustawy budżetowej na rok 2016 ( projekt nr UD229 z dnia 29 października 2015 roku).
Uwagi dotyczą zasady naliczania odpisu podstawowego na jednego pracownika na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
Art.1 w/w Ustawy utrzymuje zasadę naliczania odpisu na ZFŚS od przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, co stanowi niezmienną kwotę odpisu
na ZFŚS od roku 2012 w wysokości 1093,93 zł.
Art. 9 Ustawy zakłada, że w roku 2016 zasada naliczania odpisu na ZFŚS w uczelniach publicznych
odbędzie się z pominięciem odpisu od zwiększonych wynagrodzeń, których wzrost w latach 2014 i 2015
wynosił średnio 9%rocznie. Kwota odpisu w 2016 roku będzie zatem na poziomie roku 2013.
Nieuwzględnienie wzrostu wynagrodzeń przy naliczaniu odpisu na ZFŚS w 2016 roku doprowadzi do
znacznego zmniejszenia odpisu na ZFŚS w uczelniach publicznych.
Krajowa Sekcja Nauk NSZZ „Solidarność” uważa, że zapis art. 9 przywołanego projektu Ustawy należy
traktować jako niezrealizowanie pełnej, trójetapowej regulacji płac w szkolnictwie wyższym.
Z pełnym tekstem Uwag KSN NSZZ „Solidarność” członkowie Związku mogą zapoznać się w sekretariacie
Komisji Zakładowej lub na stronie internetowej Krajowej Sekcji Nauki.
6. Sprawozdanie z realizacji wzrostu wynagrodzeń pracowników w 2015 roku.
Jacek Bujko przedstawił członkom Komisji Zakładowej propozycję pisma skierowanego do Władz
Rektorskich dotyczącego sprawozdania z realizacji Porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń
pracowników i wykonania trzeciego etapu podwyżek w 2015 roku.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” zaakceptowali treść przedstawionego pisma.
Pismo w załączeniu.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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