Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 12 listopada 2013 r.

1. Przygotowana została odpowiedź w sprawie projektu kierunków wykorzystania Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w 2013 roku podpisanego przez Pana Rektora.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW stwierdza, że projekt nie został uzgodniony z jedyną
reprezentatywną organizacją związkowa działającą w SGGW. W stanowisku uzgodnionym przez nas
wspólnie z NSZZ „Solidarność 80” przedstawiliśmy propozycje bardziej korzystne dla pracowników, nie
akceptując jednocześnie dofinansowania obiektów socjalnych, gdyż SGGW takowych nie posiada.
Proponowaliśmy podniesienie wysokości dofinansowania tzw. „wczasów pod gruszą” oraz dofinansowanie
w roku 2013 do zakupu podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży uczącej się. Sprzeciwiła
się naszej propozycji jedynie niereprezentatywna organizacja związkowa – Związek Nauczycielstwa
Polskiego.
Naszym zdaniem nie upoważnia to pracodawcy do samodzielnego podjęcia decyzji.
W piśmie wyrażamy też duże obawy o stan środków ZFŚS w związku z planami powołania zakładowego
przedszkola i klubów dziecka na poszczególnych wydziałach. Uważamy, że dla pewnej grupy pracowników
zakładowe przedszkole będzie istotnym ułatwieniem opieki nad małymi dziećmi. Jak zawsze w podobnych
świadczeniach dla pracowników, będziemy popierać dofinansowanie ze środków ZFŚS opłat za pobyt w
przedszkolu dla dzieci pracowników naszej Uczelni. Jednakże za niewłaściwe uważamy korzystanie z tych
środków na inne „utrzymanie obiektów socjalnych” ( np. wynagrodzenia dla personelu, opłaty za media,
remonty itp.).
Zwracamy się do Władz Rektorskich z prośbą o udzielenie informacji o kosztach utworzenia i utrzymania
przedszkola oraz źródłach finansowania przedsięwzięcia.
2. Spotkanie z Prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim – Prorektorem ds. Rozwoju, I Zastępcą Rektora.
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW odbyło się
w czwartek - 7 listopada br. Ze strony organizacji związkowej w spotkaniu uczestniczyli:
Maria Wesołowska, Jacek Bujko, Piotr Jurka, Maria Kupczyk i Joanna Wyleżałek.
W trakcie spotkania, które trwało prawie 4 godziny poruszono następujące sprawy:
* Organizacja szkolenia z zakresu własności intelektualnej dla Dziekanów Wydziału,
* Kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SGGW,
* Uruchomienie zakładowego przedszkola w SGGW w Warszawie,
* Sprawozdanie z realizacji Porozumienia w sprawie wzrostu płac i wykonania podwyżek w 2013 roku,
* Możliwość wsparcia przez Uczelnię spółdzielni mieszkaniowej lub TBS dla pracowników,
* Konflikty personalne na Wydziałach,
* Sprawy bieżące.
Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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