Informacja
z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 1 kwietnia 2014
Na pierwszym zebraniu Prezydium w kadencji 2014-2018 obecni byli wszyscy członkowie
Prezydium. W zebraniu uczestniczyła również Krystyna Małachowska -

Przewodnicząca

Zakładowej Komisji Rewizyjnej .
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Kierunki wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 r.
Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Władz Rektorskich projekt wykorzystania
środków ZFŚS w 2014 roku. Przedstawiona propozycja zawiera punkt:
Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych w kwocie 1 mln zł. z przeznaczeniem 350 tyś.
zł na organizowane w SGGW przedszkole i 650 tyś. zł na remontowany obecnie obiekt w
Kociszewie.
W rozmowie telefonicznej Pan Prorektor prof. Wiesław Bielawski poinformował, że Uczelnia nie
otrzymała dotychczas informacji o wysokości dotacji podstawowej, dlatego też preliminarz
wykorzystania środków ZFŚS w 2014 roku oparty jest na danych z poprzedniego roku. Zwrócił też
uwagę na fakt, że z dofinansowania wycofany został obiekt szkoleniowo-wypoczynkowy w
Kirach, a prośba o dofinansowanie ze środków ZFŚS przedszkola i obiektu w Kociszewie wynika
z trudnej sytuacji finansowej Uczelni (aż 8 Wydziałów ma kłopoty finansowe, nie bilansuje się w
2014 r.). Stwierdził również, że uzgodnił z JM Rektorem możliwość podniesienia wysokości
świadczeń dla pracowników i emerytów wypłacanych z Funduszu, o które wcześniej wnosiliśmy.
W trakcie dyskusji Maria Wesołowska zauważyła, że nie otrzymaliśmy dotychczas
szczegółowego rozliczenia wydatków z ZFŚS za rok 2013 i aktualnego stanu konta Funduszu. W
związku z tym nie możemy podejmować dyskusji o preliminarzu na rok 2014, tym bardziej, że
propozycja Pana Rektora o zabraniu jednego miliona zł z ZFŚS jest wygórowana; stanowi zbyt
duży procent rocznych odpisów na ZFŚS (ponad 10%). Wobec konieczności podniesienia
wysokości świadczeń z jednej strony a zagrożeniem, że odpisy będą mniejsze po zmianach w
przepisach dotyczących ZFŚS, możemy znaleźć się w sytuacji, gdy nie wystarczy pieniędzy na
podstawowe świadczenia dla osób potrzebujących pomocy lub np. na pożyczki remontowe i
mieszkaniowe. Przypomniała również, że warunkiem podjęcia dyskusji o dofinansowaniu
obiektów socjalnych, jest zmiana Regulaminu i wprowadzenie do niego uzgodnionego ze
związkami zawodowymi precyzyjnego zapisu o tym dofinansowaniu (konkretnych zadań w tych
obiektach). Stwierdziła również, że jedynie przedszkole jest obiektem bez wątpliwości
spełniającym definicję obiektu socjalnego i Jej zdaniem jedynie w odniesieniu do tego obiektu
możemy rozważać dofinansowanie ze środków ZFŚS. Stwierdziła dalej, że związki zawodowe nie

są dokładnie informowane o przychodach własnych Uczelni np. pochodzących ze sprzedaży
gruntów i może zajść wątpliwość, czy rzeczywiście koniecznie należy sięgać do kieszeni
pracowników by utrzymać obiekty uczelniane z których pracownicy SGGW trochę korzystają.
Tomasz Kondraszuk kategorycznie odrzuca jakiekolwiek dofinansowanie wskazanych
obiektów ze środków ZFŚS. Przypomniał zasadę funkcjonującą na Uczelni od lat, że ani jedna
złotówka ze środków przeznaczonych na inwestycje (np. ze sprzedaży gruntów) nie może być
przeznaczona na poprawę wynagrodzeń pracowników i vice versa: ani jedna złotówka ze środków
przeznaczonych dla pracowników nie może być wydawana na inwestycje. Bardzo krytycznie
odniósł się do przedstawionego projektu kierunków wykorzystania środków ZFŚS. Uważa, że
zapisane w preliminarzu

kwoty przypisane poszczególnym kierunkom wydatkowania nie

wynikają z zestawienia wydatków świadczeń w roku 2013 przedstawionych przez Przewodniczącą
Rektorskiej Komisji Socjalnej na posiedzeniu Senatu w dniu 31 marca br. Podobnie jak Maria
Wesołowska podkreślił konieczność otrzymania szczegółowego rozliczenia wydatków ZFŚS w
2013 roku i informacji o aktualnym stanie konta Funduszu.
Maryla Kupczyk przypomniała, że korzystając z przysługującego Związkowi prawa
dodatkowo zagwarantowanego w Regulaminie ZFŚS, wystąpiliśmy na początku marca do Pani
Kwestor z prośbą o udostępnienie tych informacji. Niestety dotychczas nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.
Ustalono, że Tomasz Kondraszuk uda się do Pani Kwestor z prośbą o wyjaśnienie tego
opóźnienia i o spowodowanie jak najszybszego dostarczenia rozliczenia za rok 2013. Brak tych
informacji uniemożliwi nam terminowe ustosunkowanie się do propozycji preliminarza.
W efekcie dyskusji i głosowania Prezydium zdecydowało, by przedstawić Komisji
Zakładowej pod dyskusję wniosek:
- zgadzamy się na dofinansowanie obiektów socjalnych w 2014 roku pod warunkiem podniesienia
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udokumentowanym uzasadnieniem, że przedmiotowe obiekty spełniają warunki obiektu
socjalnego), uzyskania szczegółowego rozliczenia środków Funduszu za rok 2013 i aktualnego
stanu konta (tj. z marca 2014) i wprowadzenia zmiany w Regulaminie ZFŚS dopuszczającej
dofinansowanie konkretnych zadań w obiektach socjalnych.
2. Rektorska Komisja ds. BHP.
Pan Prorektor – prof. Wiesław Bielawski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Zakładowej o wskazanie przedstawiciela NSZZ „Solidarność” SGGW do tworzonej Rektorskiej
Komisji ds. BHP. W związku z tym, że sprawa była pilna, Pan Przewodniczący zrobił rozeznanie
wśród naszych członków i zaproponował przedstawicielstwo Związku w tej Komisji dr inż.
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Tomaszowi Zielenkiewiczowi – adiunktowi z Wydziału Technologii Drewna, który wyraził zgodę
na pracę w tej Komisji.
W głosowaniu członkowie Prezydium jednogłośnie poparli tę kandydaturę.
3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu Akademickiego w dniu 31 marca 2014r.
Informacje z posiedzenia Senatu przekazała Maria Wesołowska, która zgodnie z decyzją
Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW uczestniczyła w obradach Senatu.
JM Rektor przekazał informacje :
* o stanie konta Uczelni,
* o wyborach władz NSZZ „ Solidarność” SGGW na kadencję 2014 – 2018,
* o wznowionej działalności Punktu Konsultacyjnego Policji w SGGW.
W każdą środę w Domu Studenckim Limba będą dyżurowali policjanci z Komisariatu Policji
Warszawa-Ursynów. W punkcie będzie można uzyskać porady z zakresu działalności policji oraz
zgłaszać uwagi poprawiające bezpieczeństwo w kampusie uczelnianym.
Pan Rektor przedstawił również Program Obchodów 200-lecia kształcenia rolniczego od
Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie.
Po informacjach Maria Wesołowska zabrała głos. Podziękowała w imieniu nowo wybranego
Przewodniczącego KZ Jacka Bujko i swoim; jako odchodzącej Przewodniczącej, za obecność na
naszym WZD i za zabranie głosu Panu Rektorowi, Panu Prorektorowi W. Bielawskiemu i Panu
Kanclerzowi. Poinformowała również Wysoki Senat, że decyzją nowej Komisji Zakładowej
przedstawiciele „Solidarności” w Komisjach Uczelnianych, Senackich i Rektorskich do końca
kadencji władz Uczelni pozostają bez zmiany.
Członkowie Senatu zatwierdzili 17 wniosków o nadanie Odznaki Honorowej „ Za Zasługi
dla SGGW”, które przedstawił prof. dr hab. Henryk Runowski – Przewodniczący Komisji ds.
Historii i Odznaczeń.
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2013 przedstawił Pan
Prorektor ds. Rozwoju.
W trakcie posiedzenia Senatu przedstawiona została ocena warunków socjalno-bytowych oraz
zdrowotnych pracowników i studentów. Przedstawione zostały warunki socjalno-bytowe w
domach studenckich. SGGW posiadała w 2013 roku sześć Zespołów Domów Studenckich na
terenie Warszawy z 3543 miejscami dla studentów i 277 miejscami dla pracowników i
doktorantów, 3 stołówki oraz 11 bufetów w budynkach kampusu ursynowskiego.
Członkowie Senatu zapoznali się z zestawieniem świadczeń finansowanych z ZFŚS w roku 2013,
które przedstawiła Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych. Na świadczenia socjalne
ogółem przeznaczona została kwota 14.862.005 zł.
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Ocenę warunków bhp i oraz ochrony przeciwpożarowej w SGGW przedstawił Prorektor ds.
Rozwoju - prof. Wiesław Bielawski. Z raportu wynika między innymi, że w porównaniu z 2012
rokiem wskaźnik częstości wypadków zmalał o 29,9%. W 2013 roku odnotowano zgłoszenie 12
zdarzeń, z czego 11 Zespoły powypadkowe uznały za wypadki przy pracy. W roku akademickim
2012/2013 zgłoszono 8 zdarzeń z udziałem studentów, z czego 7 uznano za wypadki. Znacząco
wzrosła w roku 2013 liczba osób przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy, przeszkolono 106
osób. Stan bezpieczeństwa pożarowego w SGGW mieści się w granicach określonych przepisami.
W okresie sprawozdawczym w SGGW nie zanotowano pożarów.
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Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych. Raport
zawiera informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w ostatnich pięciu latach. Aktualnie w SGGW
zatrudnionych jest 1263 nauczycieli akademickich w tym 145 profesorów, 217 dr hab.,789
doktorów i 112 mgr. Przedstawiona została również struktura wiekowa kadry i obciążenia
dydaktyczne z szczególnym uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.
Senat podjął Uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Technologii Drewna studiów
pierwszego stopnia na kierunku Meblarstwo.
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Nauk Społecznych
przedstawił dr hab. Franciszek Kampka – Dziekan Wydziału.
Przed przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu Maria Wesołowska wniosła
o dokonanie poprawek w treści protokołu, gdyż jej wypowiedź została błędnie zapisana.

Sprawy wniesione.
Maria Wesołowska zaproponowała, by Związek włączył do swojej działalności
organizowanie imprez dla dzieci naszych członków. Mogą to być różnego typu wycieczki,
ogniska, wyjścia na imprezy czy spektakle teatralne dla dzieci itp.
Członkom Prezydium bardzo spodobał się pomysł i obiecali zrobić rozeznanie w sprawie
możliwości organizowania takich spotkań
Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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