
 
Komunikat z zebrania Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Politechniki Śląskiej 

w dniu 08. 02. 2012 roku 
 

 
1. Skarbnik przedstawił sprawozdanie Komisji Zakładowej z realizacji 

wpływów i wydatków w 2011 roku. Wydatki obligatoryjne w formie 
składek do Regionu oraz KSN  wyniosły 39,79% wpływów.  Pozostałe 
wydatki wynoszące 60,21% wpływów to wydatki na rzecz członków. 
Planowane wydatki wykonano zgodnie z planem finansowym po 
korekcie zatwierdzonej uchwałą. W roku sprawozdawczym 
uzyskaliśmy saldo dodatnie. 

 
 

Podjęta została Uchwała nr 31/VIII  z dnia 8 lutego 2012 roku  
o przyjęciu sprawozdania z wpływów i wydatków w 20011 roku. 

 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję Zakładową 
 

Komisja Zakładowa podjęła Uchwałę nr 31/VIII z dnia 8.02.2012 roku  
i ustaliła wysokości świadczeń  w roku 2012, które nie uległy zmianie w  
stosunku do roku 2011.  
 

Komisja Zakładowa zaakceptowała wysokości świadczeń  
w roku bieżącym 
 

2. Skarbnik przedstawił Preliminarz wpływów i wydatków w 2012 roku, 
Uchwała nr 31/VIII z dnia 8.02.2012 roku. 

 
Komisja Zakładowa przyjęła preliminarz wpływów i wydatków w 
2012r. 

 
3. Komisja Zakładowa Przyjęła Uchwałę nr 31/VIII z dnia 8.02.2012 roku. 

 
- Przeprowadzono głosowanie, w którym wszyscy obecni 
jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 31/VIII z dnia 8.02.2012 roku.  
(struktura wydatków w załączeniu). 
 
Poddano propozycje zorganizowania  wycieczki integracyjnej.  Komisja 
Zakładowa przeanalizuje propozycję i dokona rozeznania w sprawie 
zorganizowania raz w roku wycieczki dla członków Związku  i ich 
rodzin. 



 
4. Komisja Zakładowa  zaproponowała  jednogłośnie całkowite umorzenie 

pozostałej do spłaty kwoty pożyczki na remont mieszkania, zmarłego 
pożyczkobiorcy. 

 
5. W związku z pismem  dotyczącym wyjaśnienia wystąpienia inspektora 

PIP w Gliwicach do JM Rektora o zrównanie świadczeń 
dofinansowania poszczególnych rodzajów działalności socjalnej,  
a w szczególności wypłat z ZFŚS tzw. „ wczasów pod gruszą” dla 
pracowników i emerytów- zorganizowane zostało zebranie. Na 
zaproszenie Związków Zawodowych działających w naszej Uczelni 25 
stycznia 2012 roku odbyło się wspólne  spotkanie przedstawicieli 
Prezydium Komisji Zakładowej i ZNP z przedstawicielami PIP  
w Gliwicach i Katowicach. Z naszej strony był również reprezentujący 
nas prawnik  z Delegatury Gliwickiej. Tematem spotkania była 
interpretacja zapisów ustawy o ZFŚS w świetle wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., II PK 74/08, roli 
regulaminu oraz problemów związanych z funkcjonowaniem na Uczelni 
ZFŚS. Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła uwagę, że jedynym 
kryterium różnicowania kwot dofinansowania winno być kryterium 
socjalne, i w związku z tym uważa za niezgodne z ustawą o ZFŚS 
wypłacanie osobom uprawnionym do korzystania z funduszu, kwot 
zróżnicowanych ze względu na ich status (pracownicy, emeryci, dzieci  
i in.)  
Związki Zawodowe działające w Naszej Uczelni zgodnie uważają, że 
taka interpretacja jest  dalece niesprawiedliwa biorąc pod uwagę fakt że: 
− Najwięcej pieniędzy wypracowanych, z których jest odpis na ZFŚS 

wypracowują osoby pracujące 
− Emeryci płacą 10% podatku od otrzymanych pieniędzy za wczasy 

pod gruszą, natomiast osoby pracujące 18% 
− Pracownicy mogą otrzymać tzw. „wczasy pod gruszą” jedynie po 

przedłożeniu karty urlopowej 14 dni, natomiast emeryci dostają bez 
udokumentowania pobytu na wczasach. Nadmieniamy, że 
pracownicy w większości nauczyciele akademiccy z urlopu mogą 
skorzystać jedynie w okresie wolnym od zajęć, czyli wakacyjnym, 
gdzie ceny znacznie się różnią od cen poza sezonem ( nawet  
w ośrodkach Politechniki Śląskiej) 

− Emeryci w naszej Uczelni korzystają również z  innych świadczeń  
finansowanych z ZFŚS  niedostępnych dla pracowników. 
Świadczenia jakie uzyskują emeryci i renciści oraz osoby wraz  
z nimi uprawnione znacząco przekraczają kwotę odpisu na ZFŚS dla 
tej grupy. 



Przedstawiciele Związków potwierdzili że dotychczasowe zasady 
wydawania środków ZFŚS środowisko akademickie zaakceptowało, 
dlatego jedyną możliwością jest dokonanie zmian i wprowadzenie 
precyzyjnych zapisów w regulaminie ZFŚS. 

Związki Zawodowe wystosują w tej sprawie pismo do Inspektoratu PIP 
w Gliwicach i Katowicach. 

 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 
 

− Zgłoszony został problem, dotyczący odcinka chodnika,  który jest 
niedostosowany do poruszania się przez osoby niepełnosprawne 
przemieszczające się na wózkach inwalidzkich między Wydz. 
Budownictwa, a Biblioteką Główną. Została podjęta decyzja  
o zgłoszeniu problemu do Uczelnianego Społecznego Inspektora 
Pracy. 

− Nasza Komisja Zakładowa wzięła udział w akcji związanej ze 
zbieraniem podpisów pod referendum dotyczącym podniesienia  
i zrównania wieku emerytalnego do 67 lat. Zebrano ponad tysiąc 
podpisów, które zostały przekazane do Zarządu Regionu. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i poparcie naszej akcji. 
 
Przewodniczący Komisji Zakładowej przekazał stanowiska KSN NSZZ 
„Solidarność” w sprawach: 
− Apel do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

o przywrócenie godła państwowego na dyplomach wydawanych 
przez uczelnie publiczne. 

− Rekomendacji Prezydium Rady KSN o wejście w spór zbiorowy  
z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodu ignorowania 
przez nią wezwań do podjęcia rokowań nad Ponad Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy, a tym samym nieuwzględnienia żądań 
zgłoszonych do Minister dnia 28.czerwca 2011 roku. 

− Pismo w sprawie funkcji ministerialnych, zwłaszcza w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie powinny być pełnione przez 
osoby zarejestrowane jako TW organów bezpieczeństwa PRL. 

− Stanowisko w sprawie biurokratyzacji procesu dydaktycznego, gdzie 
wprowadzona znowelizowana ustawa „reforma” szkolnictwa 
wyższego nie jest wsparta żadnym zwiększeniem nakładów 
finansowych, a wymaga zwiększonych nakładów pracy całej kadry 
akademickiej. 

 
 

Sekcja Informacji  



STRUKTURA WYDATKÓW  NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
W 2011 R. 

 
 
 

1. Wydatki obligatoryjne (na wyższe struktury związku)            39,79% 

2. Wydatki na członków związku w tym na:            52,98% 

• zasiłki statutowe z tytułu ur. dziecka (x3), zgonu pracownika (x8), zgonu członka rodziny (x20)....... 8,20% 

• zapomogi losowe dla pracujących członków związku (x37)................................................................. 7,42% 

• zapomogi edukacyjne, dofinansowanie do podręczników (x67), do studiów (x8), do kursów (x3)......13,50% 

• zapomogi losowe dla emerytów (x25), emerytalne (x18), świąteczne (x135), spotkanie opłatkowe...23,86% 

3. Wydatki inne (wydatki kół wydziałowych, delegacje, prenumerata czasopism, prowizje bankowe , ZZD itp.)   6,51% 

4. Wydatki organizacyjne               0,72% 

                  100.00% 

UWAGA: W 2011 roku udzielono łącznie 331   świadczeń finansowych dla członków związku, ich rodzin i emerytów.  


