Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 25 lutego 2014 r.
1. Komisja przedyskutowała sprawy organizacyjne i przyjęła propozycje projektów uchwał na Walne
Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” SGGW.
2. Spotkanie Władz Rektorskich z przedstawicielami związków zawodowych.
Spotkanie odbyło się 19 lutego br. W spotkaniu uczestniczył JM Rektor SGGW prof. dr hab.
Alojzy Szymański, Prorektor ds. Rozwoju - prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Kanclerz SGGW dr inż. Władysław W. Skarżyński, Sekretarz Rektora - Kierownik Biura Rektora mgr Anna Żuchowska.
Ze strony związkowej: Przewodnicząca ZNP - dr Mieczysława Flachowa, Przewodniczący NSZZ
„Solidarność 80” – Tomasz Grzywa, NSZZ „ Solidarność” – dr Maria Wesołowska i dr Jacek Bujko.
Spotkanie - z inicjatywy Pana Rektora - głównie dotyczyło dofinansowania „obiektów socjalnych”
SGGW ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przewodnicząca poinformowała, że we wcześniejszej rozmowie telefonicznej z Panem Rektorem
była mowa o udzieleniu pożyczki na dokończenie remontu obiektu w Kociszewie ze środków ZFŚS.
Przewodnicza zaproponowała, by prawnicy ze strony SGGW rozeznali prawną możliwość takiej pożyczki.
W przygotowaniu do rozmowy z naszej strony otrzymała od prawników KSN dwie opinie prawne, które
wykluczają udzielenie pożyczki z ZFŚS i jedną opinię umożliwiającą przyznanie pożyczki wyłącznie
obiektowi spełniającemu wymogi obiektu socjalnego.
Niestety w dalszym ciągu jest nierozstrzygnięty spór, czy SGGW ma obiekty socjalne czy nie.
W opinii strony związkowej: nie.
W opinii Władz Rektorskich zarówno ośródek szkoleniowo-wypoczynkowy „Marymont” w Kirach,
jak i remontowany obiekt w Kociszewie są obiektami socjalnymi SGGW. Jednakże ciągle nie otrzymujemy
od Pana Rektora pisemnej opinii prawnej potwierdzającej ten status – mamy jedynie ustne zapewnienia.
JM Rektor poinformował, że Władze Rektorskie zamierzają zabrać na dofinansowanie tych rzekomo
socjalnych obiektów 1 mln zł ze środków ZFŚS z 2013 roku ; 1,5 mln zł w roku 2014 i 0,5 mln w roku
2015.
Stanowisko Pana Rektora i decyzja o dofinansowaniu obiektów socjalnych po raz kolejny wywołały wśród
członków naszej Komisji poruszenie.
W naszym przekonaniu, dopisany do Regulaminu ZFŚS punkt umożliwiający dofinansowanie
obiektów socjalnych jest nieważny z prawnego punktu widzenia, gdyż jest uczyniony bez uzgodnienia ze
związkami zawodowymi. Sprzeciwiły się temu punktowi NSZZ „Solidarność” (organizacja związkowa w
SGGW reprezentatywna) i NSZZ„Solidarność 80” w jednolicie wyrażonym stanowisku. Zdanie odrębne
miał jedynie ZNP - organizacja związkowa niereprezentatywna w SGGW.
W analogicznym trybie nie zostały uzgodnione „Kierunki wykorzystania środków ZFŚS na rok 2013”. Jeśli
zatem w 2013 roku jakiekolwiek środki tego Funduszu zostaną skierowane na potrzeby obiektów w Kirach
lub Kociszewie wystąpimy do Sądu pracy o ich zwrot.
Podsumowując, spotkanie z Władzami Rektorskimi nie było konstruktywne - nie posunęło sprawy
ewentualnego dofinansowania obiektów socjalnych SGGW ani o krok. Od ponad roku stoimy w tym samym
miejscu. Natomiast spotkania stają się coraz bardziej nieprzyjemne.
W wyniku dyskusji, pod głosowanie członków Komisji Zakładowej poddany został wniosek o
ewentualnym wyrażeniu w roku 2014 zgody na przeznaczenie części srodków ZFŚS na dofinansowanie
obiektów socjalnych pod warunkami:
* uaktualnienia uzgodnionego ze związkami zawodowymi Regulaminu ZFŚS SGGW,
* zwiększenia wysokości świadczeń socjalnych dla emerytów SGGW, pracowników i ich dzieci,
* uzasadnionego prawnie spisu posiadanych przez SGGW obiektów socjalnych,
* określenia konkretnych zadań do dofinansowania ze środków ZFŚS.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem tego stanowiska opowiedziało się 12 osób, przeciw były 2 osoby,
wstrzymała się 1 osoba.
Podkreślamy jednak, że priorytetem wydatkowania środków z ZFŚS są świadczenia finansowe dla
ludzi.
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2. Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu przedstawicieli NSZZ „Solidarność” SGGW z dr inż.
Władysławem W. Skarżyńskim – Kanclerzem SGGW, które odbyło się 19 lutego br. Spotkanie dotyczyło
zasad wynagradzania i premiowania pracowników Działu Remontów i Konserwacji SGGW.
W trakcie spotkania Pan Kanclerz zapoznał się z problemem, obiecał wyjaśnić sprawę i sprawdzić czy
opracowane w 2007 roku Zasady wynagradzania i premiowania Pracowników Działu Remontów i
Konserwacji zatrudnionych na stanowiskach robotniczych są obecnie przestrzegane.
3. Informacja z posiedzenia Senatu Akademickiego – 24 stycznia 2014 r.
JM Rektor SGGW poinformował, że trzynaste pensje pracownikom Uczelni wypłacone zostaną w lutym.
Członkowie Senatu zapoznali się i przyjęli plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2014, który
przedstawił prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju.
Ocenę jakości kształcenia przedstawił dr inż. Mariusz Maciejczak – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości
Kształcenia.
Członkowie Senatu zatwierdzili wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zarówno
wniosek o nagrodę indywidualną jak i wniosek o nagrodę zespołową dotyczą pracowników Wydziału
Inżynierii Produkcji.
Członkowie Senatu przyjęli Uchwały w sprawie:
*zmian w Statucie Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
* uchwalenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Członkowie Senatu wysłuchali również informacji o działalności Administracji Centralnej, którą
szczegółowo i ciekawie przedstawił Kanclerz SGGW.
Pan dr hab. Tomasz Nurek – prof. SGGW przedstawił informacje o aktualnym stanie i perspektywach
rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji.
Pan prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki poinformował, że szkolenie nt. własności intelektualnej i
praw autorskich odbędzie się 10 marca o godz. 11.00 w budynku nr 8 w sali nr 112.
4. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyły 3 osoby.
5. Komisja przyznała 2 zapomogi losowe i jedną statutową.
Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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