Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 31 maja 2016r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko - Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Komisji.
Jacek Bujko pogratulował członkom NSZZ „ Solidarność” SGGW, którzy wybrani zostali do Władz
Dziekańskich następnej kadencji w poszczególnych jednostkach:
dr hab. Joannie Wyleżałek – Dziekan - Elekt na Wydziale Nauk Społecznych
dr Małgorzacie Herudzińskiej – Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek
Socjologia)
dr hab. Piotrowi Jurce prof. SGGW– Prodziekanowi ds. dydaktyki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej,
dr hab. Wojciechowi Boruckiemu – Prodziekanowi ds. dydaktyki na Wydziale Rolnictwa i Biologii
(kierunek Biologia).
Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z wyborem na funkcję prodziekana Małgorzata
Herudzińska zwróciła się do Prezydium Komisji Zakładowej z prośbą o odwołanie Jej ze składu Prezydium
Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW. Złożyła też rezygnację z funkcji sekretarza Komisji
Zakładowej. Nowe obowiązki nie pozwolą Jej na cotygodniowy aktywny udział w zebraniach Prezydium
KZ i właściwe pełnienie funkcji sekretarza naszej organizacji.
Członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości i zaakceptowali Jej rezygnację z pełnionej dotychczas
funkcji w naszym Związku.
Pan Przewodniczący postawił wniosek o przyjęcie rezygnacji Małgorzaty Herudzińskiej ze składu Prezydium
i pełnionej dotychczas funkcji sekretarza.
Członkowie Komisji Zakładowej podziękowali Małgorzacie Herudzińskiej za dotychczasowa pracę i w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli Jej rezygnację z członkostwa w Prezydium i pełnionej funkcji
sekretarza KZ.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ
„ Solidarność” SGGW i na funkcję sekretarza KZ.
Członkiem Prezydium KZ została Maria Kupczyk. Jej też członkowie Komisji Zakładowej powierzyli
obowiązki sekretarza.
Z protokołem Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Prezydium KZ
członkowie Związku mogą zapoznać się w sekretariacie Komisji Zakładowej
1. Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych SGGW
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy przygotowany przez Rektorską Komisję Socjalną Preliminarz
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW na rok 2016.
Preliminarz sporządzony w oparciu o wydatki na świadczenia Funduszu w poprzednim roku sporządzony
został w zestawieniu zaproponowanym przez naszą organizację ( załącznik do obowiązującego od 1
stycznia 2016 r. Regulaminu ZFŚS).
Preliminarz dyskutowany był już na zebraniu Prezydium w dniu 17 maja br.
Pan Przewodniczący podkreślił, że wydatki Funduszu ( bez pożyczek mieszkaniowych) przekroczą
o 1781 088 zł wpływy Funduszu( odpisy i zwiększenia ). W bieżącym roku nie ma zagrożenia wypłacania
świadczeń uprawnionym pracownikom i emerytom. Fundusz dysponuje bowiem znaczną rezerwą środków
niewykorzystanych w latach ubiegłych. Systematycznie jednak przekraczanie wydatków Funduszu nad
wpływami z ciągu kilku lat może wyzerować rezerwę środków i wówczas może pojawić się problem z
realizacją świadczeń socjalnych zagwarantowanych przez Regulamin ZFŚS SGGW.
Tomasz Kondraszuk uważa, że jak najszybciej należy podjąć działania, które pozwolą na ograniczenie nie
zbilansowania Funduszu.
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Maria Wesołowska zwróciła uwagę, że podjęte działania w żadnym razie nie mogą oznaczać ograniczenia
jakichkolwiek świadczeń gwarantowanych Regulaminem ZFŚS SGGW.
Członkowie Komisji Zakładowej uznali, że sprawa ZFŚS powinna być podjęta w trakcie spotkania naszego
Zwiazku z nowo-wybranymi Władzami Rektorskimi. Powinniśmy również wystąpić do władz zewnętrznych
o zmianę niekorzystnego dla Uczelni naliczania odpisu na ZFŚS.
Po dyskusji członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony
Preliminarz ZFŚS na rok 2016.
2. Przedstawicielstwo NSZZ „ Solidarność” SGGW w Organach Kolegialnych Uczelni.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu Prezydium Jacek Bujko przedstawił imienną listę
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW w Senackich , Uczelnianych i Rektorskich Komisjach w
następnej kadencji. Poinformował, że na zebraniu członkowie Prezydium zdecydowali o wskazaniu swoich
przedstawicieli do 16. Komisji, podobnie jak w kończącej się kadencji. Ustalili, że w składzie niektórych
Komisji utrzymujemy dotychczasowych przedstawicieli ze względu na ich zaangażowanie i doświadczenie w
pracach tych Komisji.
Nazwa Komisji
Senacka Komisja ds. Statutu i Struktury

Imię i nazwisko przedstawiciela
NSZZ „S” SGGW
dr Maria Wesołowska

Senacka Komisja ds. Nauki, Wdrożeń
i Upowszechniania Wiedzy
Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

dr Jacek Bujko

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr
Naukowych i Dydaktycznych
Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania

dr hab. Tomasz Zielenkiewicz

Senacka Komisja ds. Spraw Finansowych

dr inż. Tomasz Kondraszuk

Senacka Komisja ds. Historii i Odznaczeń

mgr Krystyna Małachowska

Uczelniana Komisja ds. Oceny Pracowników

dr hab. Andrzej Parzonko

Uczelniana Komisja Oceny Pracowników
Jednostek Międzywydziałowych
Rektorska Komisja ds. Rozwoju Uczelni

dr hab. Andrzej Parzonko

Rektorska Komisja ds. Gospodarczych
i Inwestycyjnych
Rektorska Komisja ds. Socjalnych

dr inż. Tomasz Kondraszuk

Rektorska Komisja Mieszkaniowa

Ewa Kazubek

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania
Mobbingowi
Rektorska Komisja ds. BHP

dr hab. Bartłomiej Bartyzel

Rektorska Komisja Inwentaryzacyjna

Piotr Niebuda

dr inż. Jakub Gawron

dr Tomasz Szara

dr Jacek Bujko

mgr inż. Maria Kupczyk

dr hab. Piotr Witomski
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Nowych przedstawicieli wskazano w następujących Komisjach:
Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych
Uczelniana Komisja ds. Oceny Pracowników
Uczelniana Komisja Oceny Pracowników Jednostek Międzywydziałowych
Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Rektorska Komisja ds. BHP
Rektorska Komisja Inwentaryzacyjna
Jacek Bujko poinformował również, że wszyscy wskazani przedstawiciele wyrazili zgodę na
reprezentowanie Związku i pracę w poszczególnych Komisjach.
Członkowie Komisji Zakładowej po krótkiej dyskusji, w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzili
imienną listę przedstawicieli NSZZ „ Solidarność” SGGW w Organach Kolegialnych Uczelni
w nadchodzącej kadencji
3. Szczególna ochrona członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium Pan Przewodniczący przedstawił imienna listę
10. osób – członków związku wskazanych do ochrony w roku akademickim 2016/2017.
1. Jacek Bujko
2. Bartłomiej Bartyzel
3. Tomasz Juźko
4. Ewa Kazubek
5. Tomasz Kondraszuk
6. Maria Kupczyk
7. Krystyna Małachowska
8. Aleksandra Orzeszko- Rywka
9. Jan Wiśniewski
10. Tomasz Zielenkiewicz
Członkowie Komisji Zakładowej zatwierdzili w głosowaniu jawnym przedstawioną listę jednogłośnie
Pismo z w sprawie osób szczególnie chronionych w roku akademickim 2016/2017 skierowane zostanie
do Władz Rektorskich.
4. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” złożyły dwie osoby.
- emerytowany członek NSZZ „ Solidarność” SGGW o zapomogę losową w związku z przewlekłymi
chorobami i wynikającymi z tego wysokimi kosztami leczenia.
- pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o zasiłek statutowy w związku z narodzinami
syna.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW po zapoznaniu się z uzasadnieniem do
wniosku przyznali zapomogę losową wysokości 400,00 zł. Przyjęli też do wiadomości informację o
przyznaniu zasiłku statutowego w wysokości 400,00 zł.
5. Sprawy personalne
Jacek Bujko przypomniał sprawę pracownicy, która zwróciła się do Komisji Zakładowej NSZZ
„ Solidarność” SGGW prośbą o pomoc i wsparcie w reprezentowaniu w sporze z pracodawcą.
Pracownica otrzymała od Pana Kanclerza karę upomnienia za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej
organizacji porządku w procesie pracy
Ponieważ nie zgadzała się z nałożoną karą i wniosła sprzeciw do JM. Rektora. Kwestionowała w
szczególności podstawę wymierzenia kary, niewspółmierność kary do przewinienia oraz naruszenie trybu
wymierzenia kary.
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Jacek Bujko przypomniał, że członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z argumentami pracownicy
złożonymi na piśmie spotkali się z Panem Kanclerzem w celu wyjaśnienia sprawy. Uznając uzasadnienie
sprzeciwu za słuszne skierowaliśmy do Pana Kanclerza pismo z prośbą o anulowanie kary regulaminowej
upomnienia.
Niestety Pan Rektor po rozpatrzeniu sprzeciwu wniesionego przez pracownicę oraz po zapoznaniu się ze
stanowiskiem zakładowych organizacji związkowych odrzucił sprzeciw. Złożone przez pracownicę
wyjaśnienia nie stanowią w opinii Pana Rektora podstawy do odstąpienia od ukarania.
Maria Wesołowska przypomniała, ze zgodnie z zapisem w § 113 kodeksu pracy:
Karę uważa się za niebyłą a opis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku
nienagannej pracy.
Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji
związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
Członkowie Komisji Zakładowej zdecydowali, ze po wakacjach wystąpimy do Pana Kanclerza z prośbą o
zatarcie udzielonej kary upomnienia.
6. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poddał pod rozwagę członków Komisji Zakładowej spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem
Bielawskim – Rektorem Elektem w sprawie sytuacji finansowej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym
Obory –Wilanów. Przypomniał, że od kwietnia br. zmniejszono pracownikom premie o 10 %.
Członkowie Komisji Zakładowej poparli propozycje spotkania. Ustalono, że w spotkaniu weźmie również
udział Tomasz Kondraszuk – Wiceprzewodniczący KZ i jeśli będzie to możliwe Tomasz JuźkoPrzewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” w RZD Wilanów-Obory.
Jacek Bujko zaproponował, by na spotkaniu zasygnalizować również sprawę ZFŚS. Członkowie Komisji
Zakładowej zaakceptowali tę propozycję.
*Joanna Wyleżałek poinformowała też, że w związku z wyborem Jej na funkcję dziekana w najbliższym
czasie na Wydziale Nauk Społecznych odbędzie się zebranie członków NSZZ „Solidarności w celu
wybrania przewodniczącego Koła. Dotychczas funkcję tę pełni Joanna Wyleżałek.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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