Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 25 września 2018 r.
Pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko - Przewodniczący Komisji
Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie Członków Związku, wyraził nadzieję, że po letnim
wypoczynku z nowymi silami przystąpimy do naszej pracy organizacyjnej. Podziękował również członkom
KZ, którzy pełnili dyżury w okresie wakacyjnym.
Pan Przewodniczący przypomniał, że 1 października br. wchodzi w życie Ustawa 2.0, w której pojawił się
zapis dotyczący kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich. W przepisie ( art. 116
ust.7) wyjaśniono na korzyść nauczycieli akademickich niejasności interpretacyjne.
„ Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym
charakterze, o której mowa w art. 1 ust.1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Zgodnie z zapisem w Ustawie całość obowiązków wykonywanych przez nauczycieli akademickich w
ramach stosunku pracy stanowi prace o charakterze twórczym.
W zwiazku z tym będziemy wnioskować do Władz Uczelni o uchylenie obowiązującej w SGGW Uchwały
Senatu Akademickiego w sprawie prawa nauczycieli akademickich do korzystania z 50% odpisu kosztów
uzyskania przychodu. Naszym zadaniem Uchwała jest niezgodna z zapisami w obowiązującej w Ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Pan Przewodniczący przypomniał, że zbliża się czas przyznawania nagród pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi z utworzonego funduszu nagród w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń tych pracowników. Poinformował, że członkowie Prezydium KZ na posiedzeniu w dniu 18
września br. wnioskowali o podwyższenie wysokości minimalnej nagrody do kwoty 400,00 zł.
Obecna wysokość minimalnej nagrody (300,00 zł ) obowiązuje od 2013 roku.
W związku z podwyżkami wynagrodzeń w latach 2014 i 2015 nastąpił również wzrost wysokości 1% odpisu
przeznaczonego na nagrody dla nienauczycieli, co nie zostało uwzględnione w wysokości minimalnej
nagrody w tych latach. Ponadto 300,00 zł. brutto, to naprawdę bardzo niska wysokość kwoty uznaniowej
nazywanej nagrodą.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli wniosek Prezydium.
Odpowiednie pismo w tej sprawie zostanie skierowane do Kanclerza SGGW.
Członkowie Komisji Zakładowej zwrócili uwagę na konieczność przyznawania nagród dla pracowników
niebędących nauczycielami zgodnie z obowiązującym w Uczelni Regulaminem w sprawie zasad podziału
funduszu nagród oraz zasad ich przyznawania pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW
Wnioski o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyło 6 osób. Jeden wniosek dotyczył
zasiłku statutowego w związku ze śmiercią członka Związku. Pozostałe zapomóg losowych w związku
z trudnymi sytuacjami finansowymi wynikającymi głównie z kosztów ponoszonych na leczenie chorób
przewlekłych.
Członkowie Komisji Zakładowej po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami przyznali
pięć jednorazowych zapomóg losowych w wysokości 400,00 zł.
Przyjęli tez do wiadomości informacje o wyleceniu zasiłku statutowego w wysokości 400,00 zł w związku
ze śmiercią wieloletniej członkini NSZZ „Solidarność” SGGW.
3. Pomoc finansowa dla studentki pochodzącej z Ukrainy.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW
wspieraliśmy Panią Natalię Toczyn – studentkę I roku Wydziału Rolnictwa i Biologii kwotą 200, 00 zł
miesięcznie w roku akademickim 2017/2018.
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Pani Natalia pomyślnie zaliczyła I rok studiów ( wszystkie egzaminy zdała w pierwszym terminie) i jest
studentką II roku.
Na ostatnim zebraniu członkowie Prezydium zdecydowali o kontynuowaniu pomocy finansowej dla Natalii.
Na wniosek Haliny Pajnowskiej – skarbnika KZ podniesiono kwotę stypendium do wysokości 300, 00 zł
miesięcznie.
Jacek Bujko zwrócił się do członków Komisji Zakładowej o podjecie Uchwały w tej sprawie.
Obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie poparli stanowisko Prezydium KZ.
4. Sprawy wniesione:
* Pan Przewodniczący poinformował, ze otrzymał od JM Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego
zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, w której uczestniczyć
będą przedstawiciele wszystkich Uczelni.
Uroczystość odbędzie się 30 wrześni br. Rozpocznie się Mszą świętą, którą w bazylice Św. Krzyża w intencji
środowiska akademickiego odprawi Ksiądz kard. Kazimierz Nycz. Po Mszy św. nastąpi uroczysty przemarsz
przedstawicieli uczelni. Główna uroczystość odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie.
Członkowie Komisji Zakładowej wyrazili zadowolenie z faktu, że pracowników naszej Uczelni reprezentować
będzie dr inż. Jacek Bujko – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” SGGW.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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