Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 28 czerwca 2016r.
Ostatnie w tym roku akademickim zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko - Przewodniczący
Komisji Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie Członków Komisji.
Podziękował wszystkim członkom Komisji Zakładowej i Przewodniczącym Kół za zaangażowanie i prace
na rzecz naszego Związku w mijającym roku akademickim.
Szczególne podziękowania skierował do Małgorzaty Herudzińskiej, która w związku wyborem na
Prodziekana ds. dydaktyki na kierunku Socjologia zrezygnowała z pełnionej w naszej Komisji funkcji
sekretarza. Rezygnację M. Herudzińskiej Komisja Zakładowa przyjęła na poprzednim zebraniu – 31 maja br.
Bardzo serdecznie dziękujemy dr Małgorzacie Herudzińskiej za dotychczasową pracę i życzymy wielu
sukcesów w pracy na rzecz Wydziału Nauk Społecznych.
Jacek Bujko pogratulował również wyboru do Władz Dziekańskich :
dr hab. Joannie Wyleżałek – Dziekan - Elekt na Wydziale Nauk Społecznych,
dr hab. Piotrowi Jurce , prof. SGGW – Prodziekanowi ds. Dydaktyki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Wojciechowi Boruckiemu – Prodziekanowi ds. Dydaktyki na Wydziale Rolnictwa i Biologii
(kierunek Biologia).
Jednocześnie podziękował Im za reprezentowanie Związku i pracę w Organach Kolegialnych w kadencji
2012-2016.
Podziękował również dr Włodzimierzowi Wałęzie za wieloletnią pracę i reprezentowanie NSZZ
„ Solidarność” SGGW w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z Rektorem-Elektem prof. dr hab. Wiesławem Bielawskim.
Zgodnie ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 31 maja br. przedstawiciele
naszej Komisji : Jacek Bujko i Tomasz Kondraszuk spotkali się w dniu 13 czerwca br. z Rektorem –
Elektem. W spotkaniu uczestniczył też prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju w następnej
kadencji.
Na początku spotkania Pan Rektor przekazał informacje na temat Rankingu szkół wyższych Perspektywy
2016.
W Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym wszystkie ( z wyjątkiem artystycznych ) szkoły wyższe w
kraju( publiczne i niepubliczne) posiadające uprawnienia habilitacyjne lub do nadawania stopnia doktora
SGGW zajmuje 27 pozycję.
W Rankingu prowadzonym według kryteriów:
- Publikacje naukowe SGGW zajmuje 28 miejsce,
- Potencjał naukowy – 33,
- Umiędzynarodowienie – 40,
- Efektywność naukowa – 46,
- Innowacyjność – 36,
- Prestiż akademicki – 12,
- Preferencje pracodawców – 10.
Oczywiście w Rankingu według typów uczelni, w kategorii uczelnie rolnicze, SGGW zajmuje pierwsze
miejsce. Na drugim miejscu z nieznacznie mniejszą liczbą punktów znajduje się Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu.
Pan Rektor z troską mówił o wynikach Rankingu Perspektywy 2016 i konieczności zintensyfikowania
działań wszystkich pracowników naszej Uczelni na rzecz poprawy - podwyższenia miejsca zajmowanego
przez SGGW w przyszłych rankingach.
Głównym tematem spotkania była sytuacja finansowa w Rolniczym Zakładzie Wilanów-Obory, w którym
zmniejszono pracownikom o 10% wysokość premii.
Pan Rektor wyjaśnił, że zmniejszenie premii pracownikom jest skutkiem złej sytuacji finansowej jednostki.
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Od dłuższego czasu RZD-y nie przynoszą zysków, wręcz generują deficyt. Niewiele robią też dla
działalności dydaktycznej i badań naukowych.
Pan Rektor ma nadzieję, że w przyszłej kadencji Pan Prorektor ds. nauki przyjrzy się dokładnie
funkcjonowaniu zakładów doświadczalnych naszej Uczelni, zarządzaniu tymi jednostkami i uda się
przeprowadzić ich reorganizację tak, by zaczęły rzeczywiście służyć doświadczeniom i badaniom naukowym
prowadzonym na Uczelni.
Pan Rektor zapewnił, ze jeśli nastąpi poprawa sytuacji finansowej RZD Wilanów- Obory wysokość premii
wróci do 20 % uposażenia zasadniczego.
Zgodnie z ustaleniami Komisji Zakładowej na spotkaniu z Panem Rektorem poruszona została również
sprawa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW. Jacek Bujko zasygnalizował, że zgodnie z
przejętym na rok 2016 preliminarzem ZFŚS wydatki Funduszu przekroczą o prawie 2 mln zł wpływy
Funduszu ( odpisy i zwiększenia). Na razie nie ma zagrożenia wypłacania świadczeń uprawnionym
pracownikom i emerytom. Fundusz dysponuje bowiem rezerwą środków niewykorzystanych w ubiegłych
latach. Jednak przekraczanie wydatków nad wpływami Funduszu w ciągu kilku lat może wyzerować rezerwę
środków i wówczas może pojawić się problem z realizacją świadczeń socjalnych zagwarantowanych przez
Regulamin ZFŚS SGGW.
Jacek Bujko zwrócił uwagę na fakt odpisu na ZFŚS , który w myśl obowiązujących przepisów prawnych
tworzy się w wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnie rocznych wynagrodzeń
osobowych w 2013 roku finansowanych z dotacji na działalność dydaktyczną. Przy naliczaniu odpisu nie
uwzględnia się wzrostu wynagrodzeń w 2014 i 2015 roku jak również wynagrodzeń pracowników
finansowanych z innych źródeł np. projektów. Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są
natomiast wszyscy pracownicy, co powoduje systematyczne zmniejszanie się zgromadzonej na koncie
Funduszu rezerwy środków.
Pan Przewodniczący poinformował, że NSZZ „ Solidarność” będzie występował do Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących odpisu na ZFŚS uczelni wyższych .
Zwrócił się do Władz Rektorskich z prośbą o podjęcie podobnej inicjatywy w tej sprawie.
Jacek Bujko zwrócił również uwagę na zapis w Ustawie o ZFŚS dotyczący zwiększenia środków Funduszu z
zysków netto jednostki i ewentualne zasilanie Funduszu z innych środków Uczelni.
Pan prof. W. Bielawski dokładnie zna sprawę ZFŚS SGGW, z troską obserwuje spadek rezerwy środków
Funduszu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie widzi jednak możliwości zasilania konta
ZFŚS innymi środkami.
Pan Rektor zaproponował, by Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”SGGW zwróciła się w tej sprawie na
piśmie do Władz Rektorskich. Pan Rektor skieruje nasze pismo do rozpatrzenia do Zespołu Radców
Prawnych SGGW.
Na spotkaniu z Rektorem – Elektem poruszone zostały również sprawy personalne dotyczące utrudniania
awansu zawodowego pracownikom dwóch Wydziałów.
Licząc na dobra współpracę w przyszłej kadencji przedstawiciele naszej Komisji zaprosili nowe Władze
Uczelni na pierwsze spotkanie z członkami Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW w
październiku br.
2. Interwencja Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność”SGGW u Kanclerza Uczelni.
Jacek Bujko poinformował, że do Komisji Zakładowej wpłynęło pismo - skarga od pracownika Działu
Remontów i Konserwacji na niewłaściwe traktowanie przez przełożonego.
Przełożony w kontaktach z pracownikiem posługuje się bardzo wulgarnym słownictwem, obraża
pracownika, straszy zwolnieniem z pracy, wyraża niesprawiedliwe opinie o pracowniku do innych osób
zatrudnionych w DRiK. Pracownik twierdzi, że szkalowany i źle traktowany jest już od dłuższego czasu.
Pomówiony został nawet o kradzież. Pracownik zwraca się do Związku o pomoc, gdyż w takiej atmosferze
nie może spokojnie pracować.
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20 czerwca br. Jacek Bujko spotkał się w tej sprawie z Panem Kanclerzem, przedstawił problem
niewłaściwego traktowania pracownika Działu Remontów i Konserwacji przez przełożonego .
Pan Kanclerz uznał zachowanie przełożonego za niedopuszczalne, obiecał interwencję w sprawie.
Poinformował również, że rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika Działu Remontów i
Konserwacji i obecny przełożony nie będzie już pełnił obowiązków kierowniczych.
3. Przedstawicielstwo NSZZ „ Solidarność” W organach Kolegialnych Uczelni.
Jacek Bujko przypomniał, że na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 31 maja br. zatwierdzona została
imienna lista przedstawicieli Zwiazku w Senackich, Rektorskich i Uczelnianych Komisjach w nadchodzącej
kadencji. Listę naszych przedstawicieli przekazaliśmy Panu Rektorowi-Elektowi.
Ze względu na zaangażowanie i ogromne doświadczenie naszym przedstawicielem w Senackiej Komisji ds.
Statutu i Struktury została dr Maria Wesołowska, która uczestniczyła w pracach Komisji w poprzedniej
kadencji. Zapomnieliśmy jednak, że zgodnie z zapisem w Statucie SGGW w skład Komisji mogą wchodzić
osoby zatrudnione w SGGW. Zwrócił nam na to uwagę Pan Rektor - Elekt.
Maria Wesołowska przeszła niedawno na emeryturę, pojawiła się więc konieczność zmiany naszego
przedstawiciela w tej Komisji.
Zgłoszona została kandydatura dra Jacka Bujko. Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym
przy jednym wstrzymującym ( Tak – 12) poparli tę propozycję.
4. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko zaprosił członków Komisji Zakładowej na ostatnie w tej kadencji spotkanie z Władzami
Rektorskimi Uczelni.
Spotkanie odbędzie się w piątek – 1 lipca br. o godz. 14.00.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko

3

