Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 11 lutego 2014 r.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wybory do władz NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2014-2018.
Przewodnicząca przedstawiła zebranym propozycje porządku obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów NSZZ „Solidarność” SGGW
2. Bal Rektorski w SGGW.
Przewodnicząca poinformowała, że otrzymaliśmy od JM Rektora propozycję uczestnictwa w
tegorocznym Balu Rektorskim dla dwóch osób z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
SGGW. Bal odbędzie się w sobotę - 1 marca br. w Auli Kryształowej.
Członkowie Prezydium uznali, że na balu powinna reprezentować nas Przewodnicząca.
Przewodnicząca z tej propozycji zrezygnowała. Z propozycji nie skorzysta również Jacek
Bujko, który w tym samym czasie ma swój Rodziny Ostatkowy Bal. Ostatecznie ustalono, że
propozycję uczestnictwa w balu rozważy Piotr Jurka i do środy o tym powiadomi. Jeśli nie,
to udział w balu zaproponujemy nieobecnemu na dzisiejszym zebraniu Tomkowi
Kondraszukowi.
3. Sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Przewodnicząca poinformowała o rozmowie z Panem Rektorem dotyczącej dofinansowania
remontu obiektu w Kociszewie ze środków ZFŚS. Zdaniem Pana Rektora, zła sytuacja
finansowa większości Wydziałów ma wpływ na zadłużenie całej Uczelni i brak środków
Szkoły na dokończenie remontu dworku w Kociszewie. W związku z tym Pan Rektor podaje
pod rozwagę Komisji Zakładowej udzielenie z ZFŚS pożyczki na doprowadzenie remontu do
końca.
Przewodnicząca stwierdziła, że nie mamy pewności czy możliwe jest udzielenie pożyczki ze
środków funduszu. Z zapytaniem o stan prawny dotyczący tego problemu zwrócimy się do
prawników KSN. Przewodnicząca poprosiła też, by prawnicy Pana Rektora rozeznali tę
możliwość.
Przewodnicząca po raz kolejny poddała pod dyskusję możliwość dofinansowania obiektu w
Kociszewie ze środków ZFŚS. Kilkukrotne rozważanie problemu nie wypracowało
wspólnego stanowiska członków naszej Komisji. Dotychczas część członków Komisji nie
zgadzała się na uszczuplenie środków ZFŚS i „otwarcie furtki” poprzez dofinansowanie
obiektów socjalnych. Padały jednak też propozycje dofinansowania konkretnego zadania np.
w odnawiającym się dworku w Kociszewie.
Jacek Bujko zaproponował, by dofinansowanie do remontu obiektu w Kociszewie uzależnić
od innych naszych wcześniej wysuwanych postulatów np. zwiększenia wysokości świadczeń
dla pracowników.
Ustalono, że:
* jeżeli z prawnego punktu widzenia możliwe okaże się udzielenie zwrotnej pożyczki z ZFŚS
to przychylamy się do takiej formy wsparcia remontu dworku w Kociszewie,
*jeżeli miałoby to być dofinansowanie, to w powiązaniu z całością kierunków wykorzystania
środków ZFŚS w roku 2014 i podwyższeniem wysokości świadczeń dla pracowników.
4. Sprawy personalne na Wydziałach.
Przewodnicząca poinformowała, że do Zespołu Dobrych Praktyk Akademickich przy
MNiSzW złożona została skarga na postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu
postępowania w sprawie o mobbing oraz zażalenie do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Oferta rekreacyjno-sportowa Firmy Benefit Systems.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że z inicjatywy naszego związku, w czwartek –
13 lutego br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Firmy Benefit Systems z Panem
Kanclerzem w celu ustalenia przyczyn nie podpisania dotychczas umowy pomiędzy SGGW i
Firmą Benefit Systems na korzystanie z zajęć rekreacyjno-sportowych w obiektach
nienależących do SGGW. W rozmowie uczestniczyć będzie Pani Kwestor mgr Grażyna
Majewska, która – jak się wydaje - „blokuje” podpisanie umowy. Na spotkaniu obecna będzie
również Maria Wesołowska.
6. Informacja o manifestacji Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.
Pani Przewodniczaca odczytała treść informacji przesłanej przez Dział Informacji i
Promocji NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze dotyczącej manifestacji, która odbędzie
się 24 lutego 2014 r. przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego proszą o wsparcie
protestu, który jest wyrazem poparcia dla członków naszego Zwiazku z sanatorium „Przy
Tężni” w Inowrocławiu. Od dłuższego już czasu są Oni poddawani mobbingowi
stosowanemu wobec nich i pozostałych pracowników przez dyrektora sanatorium. Fakt
łamania praw pracowniczych i związkowych został potwierdzony podczas kontroli PIP i
dotyczył 65% pracowników.
Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” zaprasza członków mazowieckiej „Solidarności” do
licznego i aktywnego wsparcia kolegów z Inowrocławia.
Przewodnicząca przypomniała też o aktualnym apelu „Solidarności” o powstrzymaniu się od
zakupów w sieci LIDL.
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