Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 2 lutego 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Maria Wesołowska poinformowała, że 31 stycznia br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”. Zebranie zwołane zostało
w celu wyboru członków Rady Krajowej Sekcji Nauki na kadencję 2014-2018, w związku z unieważnieniem
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” wyborów Rady KSN dokonanych przez WZD w dniach 23-25
maja 2014 r. w Sękocinie.
W zebraniu uczestniczył Jerzy Wielgus – przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
oraz Ryszard Proksa - Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty.
Na zebraniu obecnych było 139 delegatów. Naszymi delegatami byli Maria Wesołowska i Jacek Bujko. Ze
względu na obowiązki zawodowe (zajęcia na studiach niestacjonarnych) w zebraniu nie uczestniczyła
Krystyna Małachowska.
Wybrano 38-osobową Radę, którą w ogromnej większości tworzą przedstawiciele uczelni i jednostek
naukowych spoza Warszawy. Niestety w skład Rady nie wszedł Julian Srebrny przedstawiciel NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego, który otrzymał podziękowania za pracę w Radzie KSN
poprzedniej kadencji od prof. Edwarda Malca - Przewodniczącego tej Rady.
Po przeprowadzeniu wyborów odbyła się dyskusja, w wyniku której Delegaci przekazali nowo wybranej
Radzie do szczegółowego opracowania projekty dwóch uchwał:
*Uchwały postulującej przywrócenie w zapisie Prawo o Szkolnictwie Wyższym możliwości tworzenia
ponadzakładowych układów zbiorowych pracy pracowników szkolnictwa wyższego,
*Uchwały postulującej zmiany w Ustawie o związkach zawodowych dotyczące reprezentatywności
związków w przypadku działania kilku związków w jednostce.
Zobowiązano również Komisję ds. Socjalnych działającą w ramach Rady KSN do kompleksowej analizy
funkcjonowania Funduszu socjalnego w szkołach wyższych i instytutach naukowych ze szczególnym
uwzględnieniem naliczania tzw. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że 2 lutego br. został zaproszony przez Władze Rektorskie na rozmowę
dotyczącą finansowania świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Leśnym i Rolniczych
Zakładach Doświadczalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 2015 roku odpis na ZFŚS tworzy się w wysokości nie
większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 roku
pokrywanych z dotacji podstawowej Uczelni. Wynagrodzenia pracowników Zakładów Doświadczalnych nie
są finansowane z dotacji podstawowej, nie będzie więc odpisu na ZFŚS. Jednocześnie zgodnie z Ustawą o
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych prawo do świadczeń zachowują wszyscy pracownicy Uczelni
niezależnie od źródła finansowania ich wynagrodzeń.
Rozważano możliwości pokrywania wypłat Funduszu na świadczenia socjalne dla pracowników RZD z
dochodów tych jednostek.
Członkowie Prezydium po dyskusji ustalili że Władzom Rektorskim przedstawione zostanie następujące
stanowisko:
Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW wyraziło zainteresowanie sprawą finansowania
świadczeń socjalnych dla pracowników LiRZD z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW i
ich refundacji z dochodów tych jednostek i wydelegowało Zespół do pełnego rozeznania problemu i
kontaktu z radcą prawnym i Władzami Uczelni. Skład Zespołu: Jacek Bujko, Tomasz Kondraszuk i Piotr
Niebuda przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
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3.Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” złożył syn zmarłej Pani Janiny Barwińskiej –
członka NSZZ „Solidarność SGGW.
Prezydium przyjęło do wiadomości informacje o przyznaniu zasiłku statutowego w wysokości 400,00 zł z
powodu śmierci członka Związku.
4. Okresowa ocena nauczycieli akademickich.
Pan dr hab. Franciszek Kampka - Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i
Dydaktycznych przekazał nam projekt rekomendacji Komisji dotyczący oceny działalności organizacyjnej
pracowników. Zgodnie z nim średnia wydziałowa w różnych grupach pracowniczych w zakresie działalności
organizacyjnej obliczana byłaby bez uwzględniania punktów uzyskanych przez osoby pełniące następujące
funkcje: Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan.
Jacek Bujko uważa działanie Komisji za jak najbardziej właściwe. Wnosi, by sformułować szerszy postulat
eliminujący możliwość ustawowego zwolnienia pracownika dydaktycznego jedynie z powodu negatywnej
oceny aktywności organizacyjnej przy pozytywnej ocenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz braku
kary za niewykonywanie poleceń przełożonych. Nasze stanowisko w tej sprawie skierowane do Władz
Rektorskich powinno być przekazane do wiadomości trzech Komisji zajmujących się opracowywaniem
kryteriów do przyszłej oceny nauczycieli akademickich.
Członkowie Prezydium poparli postulat Pana Przewodniczącego.
5. Sprawy wniesione
* Maria Wesołowska zasygnalizowała sprawę obchodów 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
Pod rozwagę członków Prezydium poddała organizację i formę obchodów.
Tomasz Kondraszuk zasugerował zorganizowanie sesji naukowej poświęconej historycznemu spojrzeniu na
rolę związków zawodowych i ich znaczeniu w przyszłości.
Jacek Bujko zaproponował, by członkowie Prezydium przemyśleli sprawę i przedstawili swoje koncepcje na
następnym zebraniu.
* Jacek Bujko poinformował, że w marcu br. Pani Prof. Franciszka Jaumień – emerytowany pracownik
Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu obchodzić będzie 90. rocznicę urodzin.
Teresa Zielony – z Wydziałowego Koła NSZZ „Solidarność” zasugerowała uczczenie przez naszą
organizację urodzin Pani Profesor.
Maria Wesołowska poparła inicjatywę. Przypomniała, że Pani prof. Franciszka Jaumień jest wieloletnim
członkiem NSZZ „Solidarność” i w przeszłości pracowała bardzo aktywnie na rzecz związku.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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