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Warszawa dnia 16.XI. 2013 r.

Jego Magnificencja
Rektor SGGW w Warszawie,
prof. dr hab. Alojzy Szymański

Odpowiadając na pismo z dnia 15.X. 2013 r. w sprawie projektu kierunków wykorzystania środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW stwierdza, że przesłany nam załącznik do Regulaminu
ZFŚS ustalający kierunki jego wykorzystania na rok 2013 nie ma mocy prawnej. Projekt nie został
uzgodniony z jedyną reprezentatywną organizacją związkową w naszej Uczelni. W stanowisku wspólnie
uzgodnionym z drugą organizacją związkową działającą w SGGW („Solidarnością 80”) przedstawiliśmy
propozycje bardziej korzystne dla pracowników nie akceptując jednocześnie dofinansowania obiektów
socjalnych, gdyż SGGW takowych nie posiada.
Propozycje te to podniesienie dofinansowania tzw. „wczasów po gruszą” i dofinansowanie
podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci pracowników SGGW.
Sprzeciwiła się naszej propozycji jedynie jedna niereprezentatywna organizacja związkowa.
Dziękuję za obietnicę podjęcia rozmów na ten temat w przygotowywaniu projektu wykorzystania
ZFŚS w roku 2014, zaznaczając jednocześnie, że wydatkowanie w 2013 r. środków z Funduszu na tzw.
obiekty socjalne podlega zaskarżeniu do Sądu Pracy z pozwem o ich zwrot.
Odnosząc się do zapowiedzi o powołaniu zakładowego przedszkola w SGGW, klubów dziecka na
poszczególnych wydziałach, ośrodków wypoczynkowych w Kirach i w Kociszewie z zamiarem
dofinansowywania tych obiektów z ZFŚS wyrażamy duże zaniepokojenie o ewentualny stan tego
Funduszu.
Niewątpliwie uważamy, że dla pewnej liczby pracowników zakładowe przedszkole będzie istotnym
ułatwieniem opieki nad małymi dziećmi i zmniejszeniem kosztów rodzinnych, jeśli tylko Uczelnia posiada
na ten cel środki i nie obawia się powiększenia zadłużenia.

Jak zawsze, w podobnych świadczeniach dla pracowników, będziemy popierać dofinansowanie z
ZFŚS opłat za pobyt w przedszkolu dla dzieci pracowników SGGW.
Jednakże nie uważamy za właściwe korzystanie z tych środków na inne „utrzymanie obiektów
socjalnych” (np. wynagrodzenia personelu, media, remonty itp.) – po prostu byłoby to ze szkodą dla
innych pracowników. Zasadniczym, bowiem celem Funduszu jest pomoc osobom będącym w trudnych
sytuacjach życiowych (zapomogi), potrzebach mieszkaniowych (pożyczki) oraz organizowaniu
wypoczynku (wczasy, wycieczki, rekreacja). Chodzi, więc o pomoc adresowaną do konkretnych ludzi i
pomoc uwzględniającą ich konkretne potrzeby.
Obawiamy się, że na to wszystko nie wystarczy środków ZFŚS.
Dlatego zawracamy się do Pana Rektora z prośbą

o udzielnie – w miarę szczegółowych –

informacji o kosztach i źródłach powołania i utrzymywania przedszkola i wydziałowych klubów opieki
nad dziećmi.
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