Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 31 stycznia 2017r.
Pierwsze w 2017 roku zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący Komisji
Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie Członków Komisji i życzył Wszystkim dobrego, spokojnego
roku.
Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z działalności finansowej Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW za 2016 rok.
Sprawozdanie przedstawiła dr Halina Pajnowska – Skarbnik Komisji Zakładowej. Zapoznała członków
Komisji ze szczegółami przychodów, które w 2016 roku wyniosły 98526,92 zł i wydatkami, które wyniosły
89816,67 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach stanowią składki odprowadzone do Regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”. W 2016 roku kwota ta wyniosła 40 423,63 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 taka
Uchwała przyjęta została XXVII KZD NSZZ „ Solidarność” w październiku 2014 roku.
Pomoc finansowa dla naszych członków (zasiłki statutowe, zapomogi losowe) zamknęła się w kwocie 13 100
złotych.
Ostatecznie bilans roczny wynosi 8712,25 zł. Rok 2016 rozpoczynaliśmy z saldem początkowym 26 627,45
zł, dlatego też saldo końcowe wynosi 35339,70 zł.
Po dokładnym zapoznaniu się z przygotowanym sprawozdaniem, krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach Pani
Skarbnik członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
finansowe z działalności NSZZ „ Solidarność” SGGW za 2016 rok.
W dalszej części zebrania Pani Skarbnik przedstawiła preliminarz budżetowy na 2017 roku, w którym
przewidywane są przychody na poziomie 98 803 zł a wydatki na poziomie 92 800 zł. Finansowy rok 2016
rozpoczynamy dodatnim saldem początkowym z poprzedniego roku w wysokości 35339,70 zł.
W trakcie dyskusji, w której zaproponowano zwiększenie do 3000 zł kwoty w pozycji dofinansowanie do
wycieczek, do 1500 zł kwoty przeznaczonej na delegacje i utrzymanie kwoty 500,00 zł na wydatki Koła
Emerytów, członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony
przez Panią Skarbnik preliminarz budżetowy na 2017 rok.
Pan Przewodniczący serdecznie podziękował Pani Halinie Pajnowskiej za prowadzenie finansów Komisji
Zakładowej i przedstawione sprawozdanie .
Członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą zapoznać się ze szczegółami sprawozdania finansowego za
2016 rok i preliminarzem budżetowym na 2017 rok w sekretariacie Komisji Zakładowej.
W dalszej części zebrania Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Komisji ds. Płac
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” zaproszenie skierowane do członków Komisji Zakładowych
Uczelni publicznych na spotkanie, które odbędzie się 18 lutego 2017 roku w gmachu Politechniki
Warszawskiej. Na spotkaniu omówione zostaną zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
Przedstawiona zostanie również informacja o obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku zmianach w sprawie
podziału dotacji z budżetu państwa dla czelni publicznych i niepublicznych.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00 – 15.00.
Pan Przewodniczący, który weźmie udział w spotkaniu zaapelował do członków naszej Komisji Zakładowej
o udział w spotkaniu.
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*Jacek Bujko poinformował również o zaproszeniu na otwarcie wystawy:
SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI
przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego w Szkole Glównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Wernisaż odbędzie się 8 lutego 2017 roku w Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW będzie reprezentował Pan Przewodniczący.
*Tomasz Kondraszuk poinformował, że 23 stycznia br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji ds.
Finansowych, na którym dyskutowana była sprawa podziału dotacji budżetowej dla Uczelni publicznych
i niepublicznych. Zgodnie z algorytmem podziału dotacji budżetowej obowiązującym od 1 stycznia 2017
roku przewidywana kwota dotacji dla SGGW w roku bieżącym zmniejszy się o 2,4 % i będzie mniejsza o
prawie 3,5 mln zł w stosunku do 2016 roku.
Na posiedzeniu Komisji dyskutowana była sprawa podziału przyznanej Uczelni dotacji na 2017 rok na
poszczególne jednostki.
Przedstawiona została symulacja podziału dotacji na poszczególne jednostki przy uwzględnieniu
mechanizmu stabilizującego w postaci 5-procentowego „korytarza”. Zakłada się ograniczenie na poziomie ±
5% względem dotacji z roku poprzedniego.
Tomasz Kondraszuk zwrócił uwagę, że wprowadzony w algorytmie podziału dotacji budżetowej wskaźnik
dostępności dydaktycznej definiowany jako liczba studentów i doktorantów zarówno studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej w odniesieniu
do wyznaczonego parametru dostępności kadry, którego poziom określa Minister. Referencyjna wartość
parametru ustalona została na poziomie równym 12, a dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1. Wszelkie
odchylenie w górę i w dół skutkują spadkiem dotacji.
Z materiałów przedstawionych na posiedzeniu Komisji wynika, że relacja studenci/ nauczyciele akademiccy
na większości Wydziałów naszej Uczelni przekracza liczbę 12, na niektórych ( WNE, WL, WNS, WZIiM )
nawet znacznie. W skali Uczelni wynosi 17,1.
Zdaniem Tomasza Kondraszuka konieczne jest wprowadzenie działań w skali całej Uczelni zmierzających
do poprawienia wskaźnika dostępności dydaktycznej.
*Jacek Bujko poinformował, że na wniosek rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich
SGGW Komisja Dyscyplinarna wszczęła postępowanie dyscyplinarne w sprawie nieprawidłowości w
rozliczaniu godzin dydaktycznych wobec dwóch pracowników w Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu. Rozprawa odbędzie się 1 lutego br.
Na pisemną prośbę jednego z pracowników, Jacek Bujko będzie reprezentował Go na rozprawie.
*Jacek Bujko poinformował również o tym, że uzyskaliśmy informacje o braku odpowiedniego miejsca do
spożywania posiłków przez pracowników Działu Obsługi Technicznej Obiektów w budynku nr 14.
Obecnie w w/w budynku warsztat wraz z wyposażeniem stanowi jedno wspólne pomieszczenie z szatnią
i jadalnią dla pracowników, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia warunków BHP.
Potwierdziły to dwie kolejne kontrole przeprowadzone przez Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
SGGW nakazujące „zapewnienie pracownikom godnych warunków do spożywania posiłków niezwłocznie”
Zalecenia te nie zostały spełnione do chwili obecnej, choć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków.
Przewodniczący Komisji Zakładowej zobowiązał się do wystąpienia do Władz Uczelni z pismem
w sprawie zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do spożywania posiłków przez pracowników w
budynku nr 14.
* Dr Tomasz Szara – przedstawiciel NSZZ „ Solidarność’ SGGW w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i
Wychowania poinformował o posiedzeniu Komisji , które odbyło się 23 stycznia br.
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Komisja zaopiniowała projekt Uchwały Senatu w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na studia w SGGW w
roku akademickim 2017/2018.
Przekazano również informacje o zmianie wymagań dotyczących zajęć z Wychowania Fizycznego, które
stają się nieobowiązkowe na studiach niestacjonarnych , wieczorowych i na studiach II stopnia.
* Członkowie Komisji Zakładowej zapoznali się również z ofertą wyjazdu – Majówka w Wilnie.
Termin wyjazdu : 3-7.05 2017 r.
Cena : 1390 PLN
W programie : Wilno, Troki.
Szczegółowa oferta wyjazdu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Związku.
Z oferta członkowie NSZZ „ Solidarność’ SGGW mogą zapozna się również w sekretariacie Związku.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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