Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 3 marca 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za 2014 rok.
Jacek Bujko przedstawił relację z uroczystości, która odbyła się 26 lutego 2015 roku w siedzibie
Konferencji Episkopatu Polski.
Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za 2014 rok otrzymał JM Rektor Szkoły Glównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański. Nagrodę wręczył J. E. Kazimierz
kardynał Nycz – Metropolita Warszawski.
Pan Rektor jest jedenastym laureatem Nagrody ustanowionej przez Fundację „Solidarna Wieś”.
W uzasadnieniu Kapituły Nagrody, które w trakcie uroczystości przedstawił ks. prałat Ireneusz Juszczyński
podkreślono „konsekwentne kierowanie uczelnią w duchu tradycji nakazującej troskę o wszechstronny
rozwój wsi i budowanie miłości do ziemi, wskazywanie młodym ludziom, że wiedza, intelekt i postawa
moralna były i zawsze będą najwyższymi wartościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Przyznając Rektorowi SGGW Nagrodę w czasie, gdy Uczelnia obchodzi jubileusz 200 - lat istnienia,
Kapituła tym samy pragnie uszanować prace i zaangażowanie całej wspólnoty uczelnianej”.
Nagroda dla Rektora SGGW wręczona została po raz drugi.
W 2005 roku nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego otrzymała prof. dr hab. Maria Joanna Radomska,
która kierowała Uczelnią w bardzo trudnych latach 1981 - 1987.
W trakcie tegorocznej uroczystości Goście obejrzeli film dokumentalny 200 lat SGGW.
2. Spotkanie Władz Rektorskich z Przewodniczącymi Organizacji związkowych działających w SGGW.
Spotkanie odbyło się 3 marca. Uczestniczył w nim JM Rektor – prof. dr hab. Alojzy Szymański,
I Zastępca Rektora – prof. dr hab. Wiesław Bielawski i Kwestor SGGW – Pani mgr Grażyna Majewska.
Głównym tematem spotkania była sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Rektora SGGW z dn. 10 lutego 2015 roku do korzystania ze świadczeń ZFŚS
SGGW włączeni zostali pracownicy i byli pracownicy Leśnego i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych
korzystający dotychczas z własnego funduszu socjalnego. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi i interpretacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpis na ZFŚS naliczać
można w wysokości 6,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych finansowanych jedynie z dotacji
podstawowej na działalność dydaktyczną. Od wynagrodzeń pracowników LiRZD nie będzie więc naliczany
odpis na Fundusz podobnie jak od wynagrodzeń pracowników Uczelni finansowanych z innych źródeł niż
działalność dydaktyczna. Wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS SGGW przy
jednoczesnym zmniejszeniu wysokości bieżącego odpisu na Fundusz (tylko od wynagrodzeń pracowników
finansowanych z dotacji dydaktycznej) może w niezbyt odległej perspektywie czasowej uniemożliwić pełną
realizację świadczeń określonych w Regulaminie ZFŚS SGGW, pomimo wprowadzenia środków
pozostałych na wyodrębnionym Funduszu RZD-ów. W trakcie spotkania rozważano różne kierunki działań
prowadzące do utrzymania wysokości świadczeń socjalnych dla pracowników na dotychczasowym
poziomie.
Członkowie Prezydium zwrócili uwagę na konieczność określenia wysokości i rodzaju świadczeń socjalnych
dla pracowników Zakładów Doświadczalnych zwłaszcza, że dotychczas korzystali oni z własnego
regulaminu. Powinniśmy zwrócić się do Pani Kwestor o takie rozliczenie za 2014 rok. Powinniśmy znać
również wysokość niewykorzystanych środków socjalnych w LiRZD, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 10
Rektora przechodzą na konto ZFŚS SGGW. Wszystkie informacje w sprawie ZFŚS powinny być
przekazywane Komisji Zakładowej na piśmie.
Ustalono, że Pan Przewodniczący skontaktuje się z Panią Kwestor i poprosi o zbilansowanie wydatków na
świadczenia socjalne dla pracowników Zakładów Doświadczalnych oraz rozliczenie wydatków ZFŚS
SGGW za 2014 rok.
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3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” złożyła jedna osoba zatrudniona w Dziale
Gospodarczym Nr 1. Wniosek dotyczył zapomogi losowej w zawiązku z trudną sytuacja materialną.
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
4. Przyjęcie nowych członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły dwie osoby.
Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli kandydatów w poczet członków
NSZZ „Solidarność” SGGW.
5. Okresowa ocena nauczycieli akademickich w SGGW.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Rektora SGGW z dnia 24 lutego 2015 r. przeprowadzana jest ocena
nauczycieli akademickich za okres 2013-2014. Ocena pracy nauczycieli akademickich odbywa się na
podstawie znanych pracownikom kryteriów z poprzedniej oceny. Z harmonogramu czynności związanych z
przeprowadzeniem oceny wynika że ocena odbywa się w okresie od 2 marca do 29 maja br.

5. Sprawy wniesione
* Wstępnie ustalono termin obchodów jubileuszu 35-lecia powstania „Solidarności” w SGGW na drugą
połowę października br. Piotr Niebuda zrobi rozeznanie w sprawie rezerwacji Auli Kryształowej.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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