Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 28 lutego 2017r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 7 lutego br. Pan Przewodniczący
przedstawił członkom Komisji Zakładowej projekt Prowizorium wykorzystania Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w SGGW na rok 2017, który otrzymaliśmy od JM. Rektora do akceptacji.
Prowizorium przygotowane zostało przez Rektorską Komisję Socjalną w oparciu o wydatki na świadczenia
socjalne dla pracowników i emerytów SGGW poniesione w 2016 roku.
Odpis na ZFŚS w 2017 roku składający się z 6,5 % odpisu podstawowego od osobowego funduszu płac z
dotacji budżetowej w 2013 roku i odpisu dodatkowego dla emerytów i rencistów wyniesie w 2017 r.
7908 708,18 PLN.
Podobnie jak w ubiegłych latach największą pozycję w wydatkach ze środków ZFŚS stanowi
dofinansowanie wczasów „po gruszą” szacowane dla pracowników na poziomie 6100 000 PLN, a dla
emerytów na poziomie 1300 000 PLN.
Znaczącą pozycję w wydatkach stanowi również pomoc świadczona pracownikom i emerytom w formie
zapomóg losowych i zasiłków statutowych przewidywana w kwocie prawie 1 200 000 PLN.
Ogółem przewidywane w 2017 roku wydatki na świadczenia socjalne ze środków ZFŚS ( bez pożyczek
mieszkaniowych) wyniosą prawie 9 800 000 zł i o ponad 1 500 000 zł przekroczą wpływy do Funduszu w
tym roku. ZFŚS dysponuje rezerwą środków niewykorzystanych w latach ubiegłych i na tym etapie nie ma
zagrożenia wypłat świadczeń socjalnych uprawnionym pracownikom i emerytom. Jednak systematyczne
przekraczanie wydatków Funduszu nad wpływami w ciągu kliku lat może wyzerować rezerwę środków i
wówczas może pojawić się problem z realizacją świadczeń socjalnych zagwarantowanych przez Regulamin
ZFŚS SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że w listopadzie 2016 roku Piotr Duda – Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ
„Solidarność” skierował pismo do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym negatywnie ocenia
zamrożenie na poziomie wynagrodzeń osobowych z 2013 roku podstawowego odpisu na ZFŚS i wnosi o
uwzględnienie w toku prac legislacyjnych zmian do Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.
Z tekstem w/w pisma osoby zainteresowane mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce
Aktualności.
Po analizie przedstawionego projektu Prowizorium, porównaniu z wydatkami w biegłym roku członkowie
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli
przedstawione Prowizorium ZFŚS na 2017 rok.
W dalszej części zebrania członkowie Prezydium rozpatrzyli trzy deklaracje członkowskie złożone przez
Osoby z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym nad każdą deklaracją osobno
jednogłośnie
przyjęli ubiegających się pracowników w poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
*Pan Przewodniczący poinformował obecnych na zebraniu członków Komisji Zakładowej, że w odpowiedzi
na nasze pismo otrzymaliśmy od Pana prof. dr hab. Kazimierza Banasika wykaz średnich wynagrodzeń
zasadniczych w 2016 roku w podziale na stanowiska dotyczące nauczycieli akademickich i pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi.
Jacek Bujko przypomniał, że w piśmie skierowanym do JM. Rektora prosiliśmy o wykaz median i średnich
wynagrodzeń zasadniczych w roku 2016. Nie otrzymaliśmy wykazu median wynagrodzeń zasadniczych, co
budzi nasze zdziwienie. Wykaz median wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych stanowiskach
otrzymywaliśmy w poprzednich latach.
Jak zauważył Pan Przewodniczący prosiliśmy również o podanie danych dotyczących średnich
wynagrodzeń pracowników Administracji Centralnej z wyszczególnieniem dwóch grup: Kwestury i
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pozostałych Biur podlegających Kanclerzowi SGGW oraz Jednostek Obsługi ( Działu Obsługi Technicznej
Obiektów, Działy Gospodarcze, Sekcja Konserwacji Zieleni).
Otrzymaliśmy dane dotyczące pracowników Administracji w jednej grupie w podziale na stanowiska:
- specjalista
- samodzielny pracownik i-t, sam. referent,
- st. technik, st. referent,
- pracownik obsługi.
- robotnik.
Nie otrzymaliśmy danych dotyczących średnich wynagrodzeń pracowników Administracji zatrudnionych na
stanowiskach głównych specjalistów i kierowników działów.
Członkowie Komisji Zakładowej po analizie przedstawionych danych uznali, że koniczne jest wystąpienie z
pismem do Władz Rektorskich w sprawie uzupełnienia przedstawionego wykazu o:
- mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni zatrudnionych na Wydziałach w układzie takim
jak średnie wynagrodzenia,
- mediany wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych i
Ogólnouczelnianych,
- mediany i średnie wynagrodzenia zasadnicze pracowników Administracji zatrudnionych na stanowiskach
głównych specjalistów i kierowników działów.
Ponowimy również prośbę o przedstawienie danych dotyczących median i średnich wynagrodzeń
pracowników Administracji w proponowanym przez nas wcześniej podziale na dwie grupy.
*Tomasz Kondraszuk poinformował, że 20 lutego br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji ds.
Finansowych, na którym dyskutowana była sprawa podziału dotacji budżetowej przyznanej Uczelni
zgodnie z algorytmem podziału dotacji budżetowej obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku na
poszczególne jednostki.
Na posiedzeniu Komisji przedstawiana była symulacja podziału dotacji z uwzględnieniem wskaźnika
dostępności dydaktycznej skorygowanego średnią kosztochłonnością studiów na poszczególnych
wydziałach.
Tomasz Kondraszuk przypomniał, że referencyjna liczba studentów i doktorantów przypadających na
nauczyciela akademickiego ustalona przez Ministerstwo wynosi 13. Wszelkie odchylenie w górę i w dół
skutkują spadkiem dotacji.
Jak wynika z przedstawionych materiałów wartość tego parametru na naszej Uczelni wynosi 17,13.
Konieczne są zintensyfikowane działania, szczególnie w jednostkach, w których liczba studentów
i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego jest znacząco większa od referencyjnej
wartości tego parametru.
Na posiedzeniu Komisji przedstawiony został wzór według, którego obliczona została zalecana liczba
studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego na poszczególnych wydziałach i w
następstwie tego określony wskaźnik dostępności dydaktycznej skorygowany średnia kosztochłonnością
studiów na wydziale.
Jak wynika z przedstawionych materiałów zalecana liczba studentów i doktorantów przypadających na
nauczyciela akademickiego na 12. wydziałach jest mniejsza od aktualnej wartości tego parametru w tych
jednostkach. Wyjątek stanowi Wydział Nauk Społecznych z kosztochłonnością studiów - 1,25 , dla którego
zalecana liczba studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego rośnie z 20,02 do
22,83.
Tomasz Kondraszuk, który zgłaszał uwagi do przedstawionego sposobu obliczania parametru określającego
dostępność kadry dydaktycznej uważa, że przedstawiciele Komisji Zakładowej powinni spotkać się z
Władzami Rektorskimi i przedstawić nasze stanowisko w sprawie podziału dotacji budżetowej na 2017 rok.
Jacek Bujko podał pod głosowanie wniosek dotyczący spotkania z Władzami Rektorskimi. Ustalono, że na
spotkaniu Komisję Zakładową reprezentować będą Jacek Bujko i Tomasz Kondraszuk.
W głosowaniu jawnym obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej zaakceptowali przedstawiony
wniosek ( Tak – 12 osób, Nie – 0 , Wstrzymujący się – 1 osoba).
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*Jacek Bujko poinformował, że 22 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży dotyczące stanu przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego.
Przewodniczył posiedzeniu Komisji poseł Rafał Grupiński (PO).
Stronę ministerialną reprezentował Podsekretarz Stanu w MNiSzW Aleksander Bobko.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” była reprezentowana przez zastępców przewodniczącego KSN
NSZZ „Solidarność” kol. Wojciecha Pillicha i Marię Sapor.
Stan przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego zreferował Aleksander Bobko,
Zaznaczył, że celem zmian Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest przede wszystkim podniesienie
jakości kształcenia, umiędzynarodowienie kształcenia i nauki oraz odbiurokratyzowanie systemu.
Pierwszy etap – tzw. deregulacja obecnie obowiązującej Ustawy jest wprowadzany od 1.10.2016 roku.
Etap drugi – opracowanie nowej Ustawy tzw. Ustawy 2.0 jest już rozpoczęty. MNiSzW ogłosiło konkurs na
opracowanie projektów założeń do Ustawy 2.0.Wyłoniono 3 interdyscyplinarne zespoły, które do 31 stycznia
2017 roku przedstawiły projekty założeń do Ustawy 2.0. Minister zaznaczył, że żaden z przedstawionych
projektów nie będzie wiodący i
żadne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły. Oficjalna prezentacja
opracowanych propozycji założeń odbędzie się 1 marca br. w Politechnice Warszawskiej. Projekty posłużą
jako źródło pomysłów.
Minister A. Bobko poinformował, że zarządzeniem MNiSzW z dnia 3 lutego 2017 r. został powołany Zespół
(redakcyjny) do spraw przygotowania regulacji (projektu założeń nowej Ustawy).
Opracowany przez ten zespół projekt założeń do Ustawy 2.0 zostanie zaprezentowany podczas Narodowego
Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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