Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 15 stycznia 2020 r.
Zebranie otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, powitał członków Związku przybyłych na pierwsze
w tym roku zebranie. Wszystkim życzył pomyślnego 2020 roku.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, ze zebranie Komisji Zakładowej zwołano w nietypowym terminie ze względu
na konieczność uzgodnienia projektu Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Treść projektu Regulaminu i wprowadzone w nim zmiany zreferowała M. Kupczyk – przedstawicielka naszego
Związku w Rektorskiej Komisji Socjalnej. Poinformowała, że wszystkie uprawnienia związku wynikające z
Ustawy o ZFŚS zostały w proponowanym Regulaminie zapisane.
Preliminarz i prowizorium ZFŚS SGGW przedstawia i zatwierdza Rektor w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi. Co pół roku mamy prawo do otrzymania od Kwestury SGGW sprawozdania finansowego ze
stanu konta Funduszu oraz szczegółowego zestawienia świadczeń finansowanych ze środków Funduszu.
Wszelkie zmiany w Regulaminie zatwierdza Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Regulamin zawiera zapis zgodnie, z którym środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie
zakładowych obiektów socjalnych SGGW i wykorzystane na realizację konkretnych zadań uzgodnionych ze
związkami zawodowymi(§24). Wszystkie dotychczasowe świadczenia dla pracowników, emerytów/rencistów
i ich dzieci zostają zachowane. Uszczegółowione zostały zasady i dokumenty, które należy złożyć przy
ubieganiu się o konkretne świadczenie głównie ze względu na obowiązujący system RODO.
Główne uwagi nad którymi dyskutowano dotyczyły Załącznika Nr1 do Regulaminu – Wysokości świadczeń
socjalnych .
W projekcie, w tabeli z dofinansowaniem wypoczynku organizowanego we własnym dla uprawnionych
pracowników i ich dzieci zaproponowano znaczny wzrost progów z jednoczesnym wzrostem świadczenia.
Członkowie Komisji zauważyli, że wzrost wynagrodzeń pracowników nie pociąga za sobą wzrostu odpisu na
ZFŚS ( zamrożony na poziomie 2013r. do 2026r.) i tak znaczny wzrost wysokości świadczenia, z którego
korzystają wszyscy pracownicy może być zbyt obciążający dla Funduszu.
W związku z tym przedstawiliśmy naszą propozycję tego dofinansowania, wzrostową w stosunku do
poprzednich lat jednak w sposób łagodniejszy.
Tabela 2. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie dla uprawnionych
pracowników i ich dzieci.
Propozycja NSZZ „ Solidarność”
Przychód na
Dofinansowanie dla
Dofinansowanie dla
osobę w rodzinie
pracownika SGGW
dziecka
do 2000 zł
do 2500 zł
do 3000 zł
do 4000 zł
powyżej 4000 zł

1800 zł
1600 zł
1400 zł
1100 zł
1000 zł

1400 zł
1300 zł
1200 zł
1000 zł
900 zł

Ze względu na wysokie ceny biletów wstępu do kina i teatru zaproponowaliśmy również wzrost wysokości
dofinansowania do imprez kulturalnych w dwóch progach przychodów.
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Tabela 15. Wysokość dofinansowania do imprez kulturalno-oświatowych
Przychód na osobę w rodzinie
Wysokość dofinansowania
do 3500 zł
150
powyżej 3500 zł
120
W pozostałych tabelach z wysokością świadczeń socjalnych wnieśliśmy nieznaczne zmiany, wszystkie
z korzyścią dla uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS SGGW.
Ponadto zwróciliśmy wagę na następujące sprawy:
1. Wnioski o świadczenia socjalne, które w większości mają niewłaściwe drugie strony.
Należy to poprawić.
2. W druku ”Umowa” o pożyczkę brakuje paragrafów od 6. do 10. Należy uzupełnić druk.
3. W Rozdziale V. w punkcie 4. brakuje zapisu dotyczącego konieczności złożenia nowego nowego
wniosku o dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych. Dotychczas warunkiem wystarczającym
uzyskania takiego świadczenia było dostarczenie biletów do Sekcji Socjalnej.
4. W rozdziale 20. watpliwosci budzi zapis w punkcie 13. Na jakiej podstawie Komisja ma stwierdzić
stan majątkowy poręczyciela? Proponujemy usunąć zapis.
5. Na stronie 18. Regulaminu zamieszczone są akceptacje z 2016 roku wraz z podpisami poprzednich
Władz Uczelni. Należy je usunąć.
6. Należy dopracować stronę techniczną Regulaminu ( czcionka, literówki interpunkcja itp.)
W dalszej części zebrania członkowie Komisji Zakładowej rozpatrzyli wniosek o zapomogę losową złożony
przez emerytowanego pracownika SGGW. Po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku i
sytuacją materialną członkowie Komisji Zakładowej przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
Jacek Bujko poinformował o posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury, na którym dyskutowano
zmiany w Statucie SGGW. Zmiany dotyczą przede wszystkim Załącznika Nr 3 i Nr 4 do Statutu SGGW.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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