Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 23 lutego 2016 roku
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora z dnia 9 lutego 2016 roku od dnia
1 stycznia br obowiązuje nowy Regulamin ZFŚS w naszej Uczelni. Przypomniał, że uwagi zgłoszone przez
Komisję Zakładową w trakcie pracy nad Regulaminem zostały uwzględnione. Dotyczyły one zapisu o
dofinansowaniu obiektów socjalnych, korekty wysokości dofinansowania do wypoczynku organizowanego
we własnym zakresie w dwóch grupach o najniższych przychodach oraz sprawozdawczości z wydatków
Funduszu.
Zwrócił uwagę na fakt odpisu na ZFŚS, który w myśl obowiązujących przepisów prawnych tworzy się w
wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013
roku finansowanych z dotacji na działalność dydaktyczną. Przy naliczaniu odpisu na ZFŚS w 2016 roku nie
uwzględnia się wzrostu wynagrodzeń w 2014 i 2015 roku jak również wynagrodzeń pracowników
finansowanych z innych źródeł np. projektów. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są
natomiast wszyscy pracownicy, co powoduje systematyczne zmniejszenie się zgromadzonej na koncie
Funduszu rezerwy środków.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW za 2015 rok.
Sprawozdanie przedstawiła
Halina Pajnowska – Skarbnik Komisji Zakładowej. Zapoznała członków
Komisji ze szczegółami przychodów, które w 2015 roku wyniosły 94436,68 zł i wydatkami, które wyniosły
92766,83 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach stanowią składki odprowadzone do Regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„ Solidarność”. W 2015 roku kwota ta wyniosła ponad 35 tyś. zł. Składka w wysokości 40% środków
uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej przekazywana jest do Regionu zgodnie z obowiązującą
Uchwałą KZD w sprawie działalności finansowej Związku. Ostatnia Uchwała przyjęta została XXVII KZD
NSZZ „ Solidarność” w październiku 2014 roku.
Wydatki zawierają również nie uwzględnione w preliminarzu koszty organizacji uroczystych obchodów
Jubileuszu 35-lecia powstania NSZZ „ Solidarność” w SGGW.
Ostatecznie bilans roczny wynosi 1 669,85 zł. Rok
2015 rozpoczynaliśmy z saldem początkowym –
24 957,60 zł , dlatego też saldo końcowe wynosi 26 627,45 zł.
Po dokładnym zapoznaniu się z przygotowanym sprawozdaniem i krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach Pani
Skarbnik, członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
finansowe z działalności NSZZ „ Solidarność” SGGW za 2015 rok.
W dalszej części zebrania Pani Skarbnik przedstawiła preliminarz budżetowy na 2016 roku, w którym
przewidywane są przychody na poziomie 95703 zł a wydatki na poziomie 90300 zł. Finansowy rok 2016
rozpoczynamy dodatnim saldem początkowym z poprzedniego roku w wysokości 26 627 zł.
Po krótkiej dyskusji, w której zaproponowano zwiększenie do 1000 zł kwoty w
pozycji dofinansowanie
wycieczek i wstawienie nowej pozycji wydatki pozostałe z kwotą 1000 zł., członkowie Komisji Zakładowej
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez Panią Skarbnik preliminarz budżetowy na
2016 rok.
Pan Przewodniczący serdecznie podziękował Pani Skarbnik za prowadzenie finansów Komisji Zakładowej
i przedstawione sprawozdanie .
Członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą zapoznać się ze szczegółami sprawozdania finansowego za
2015 rok i preliminarzem budżetowym na 2016 rok w sekretariacie Komisji Zakładowej.
3. Przyjęcie nowych członków w poczet NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożył nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Ogrodnictwa,
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.
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Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym przyjęli kandydata w poczet członków NSZZ
„ Solidarność” SGGW.
4. Wzrost wynagrodzeń pracowników SGGW w 2015 roku.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z informacją otrzymaną w sprawozdaniu
z realizacji wzrostu
wynagrodzeń w 2015 roku przedstawionym przez Pana prof. dr hab. W. Bielawskiego
niewykorzystana
kwota przeznaczona na podwyżki wyniosła ponad 123 tyś. zł. Wnioskowaliśmy w piśmie skierowanym do
Władz Rektorskich o dodatkowe rozdysponowanie tej kwoty zgodnie z Porozumieniem pomiędzy
uprawnionych pracowników.
Pan Przewodniczący poinformował o spotkaniu z Panem Prorektorem i Panią Kwestor, na którym
dyskutowana była sprawa niewykorzystanego limitu na wzrost wynagrodzeń. Podkreślił, że nie do przyjęcia
jest tłumaczenie kwoty, która nie wykorzystana była na wzrost wynagrodzeń zapisem o przyznaniu osobom
z jedną ocena negatywną podwyżki nie większej niż 250 zł. W każdej jednostce znana była liczba osób
z negatywną oceną, a tym samym zaoszczędzona kwota wynikająca z zapisu o wzroście Ich wynagrodzeń.
Zgodnie z Porozumieniem oszczędności te powinny być rozdysponowane na pozostałych pracowników
jednostki.
Ustalono, że przygotowany zostanie wykaz jednostek, w których niewykorzystany zostal limit przeznaczony
na wzrost wynagrodzeń. Do kierowników tych jednostek Pan prof. W. Bielawski skieruje pisma z prośbą poleceniem rozdysponowania niewykorzystanych kwot na podwyżki wynagrodzeń pracowników tych
jednostek.
5. Projekt zmiany Ustawy o Związkach Zawodowych.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność” SGGW
projekt zmian Ustawy o związkach zawodowych autorstwa posłów partii Nowoczesna. W swoim projekcie
partia Ryszarda Petru chce między innymi:
* zniesienia pokrywania przez pracodawcę kosztów stworzenia etatu związkowego,
* zniesienia obowiązku zapewnienia przez pracodawcę pomieszczenia do działalności związkowej,
* zniesienia obowiązku pobierania z wynagrodzenia pracownika składek związkowych i przekazywania ich
na rachunek bankowy związku.
Zagadnieniem regulowanym w projekcie są też zmiany w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej przez
związki.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 16 lutego br. Maria Wesołowska
przygotowała propozycję pisma skierowanego do Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym
ustosunkowujemy się do projektu zmian zaproponowanych przez partię Nowoczesna.
Członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z treścią pisma i po dyskusji w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjęli stanowisko w/w sprawie.
Treść pisma publikujemy na naszej stronie internetowej.
6. Informacje Z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność” propozycję
wzoru Ankiety kandydata do wybieralnych władz Uczelni, która może być pomocna przy formułowaniu
pytań kierowanych do kandydatów na Rektora. Ankieta zawiera pogrupowane tematycznie pytania dotyczące
między innymi : formy zatrudnienia nauczycieli akademickich, okresowej oceny, rocznego
wymiaru zajęć
dydaktycznych, poziomu wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym , zapisów Europejskiej Karty Naukowca,
zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w szkolnictwie wyższym.
Ankieta przesłana zostanie do Przewodniczących Kół w poszczególnych jednostkach z prośbą o włączenie
się do dyskusji z kandydatami na Rektora.
Pan Przewodniczący zapoznał członków Komisji Zakładowej z treścią pisma Krajowej Sekcji Nauki
skierowanego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego gotowości KSN do ścisłej
wspólpracy z Ministerstwem we wszystkich sprawach pracowniczych, które mogą być przedmiotem zapisów
nowej ustawy.
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W piśmie poruszona została również sprawa finansowania uczelni niepublicznych . Zaniepokojenie budzą
informacje pojawiające się w wypowiedziach niektórych posłów o zamiarze wsparcia finansowego uczelni
niepublicznych. Uczelnie te pobierają od studentów czesne, a studenci otrzymują stypendia z budżetu
państwa, co jest pośrednią forma finansowania uczelni niepublicznych z budżetu. KSN nie widzi możliwości
finansowania dydaktyki w uczelniach niepublicznych.
7. Sprawy wniesione
*Maria Wesołowska poinformowała, że 19 lutego br. odbyła się o kolejna rozprawa w sprawie o mobbing
wniesionej przez prof. Bożenę Waszkiewicz-Robak przeciwko SGGW.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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