Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 12 września 2017r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał Członków Związku na pierwszym po przerwie
wakacyjnej zebraniu Prezydium KZ.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zmiana w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od JM Rektora wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie
projektowanej zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SGGW.
Zmiana dotyczy rozszerzenia grupy pracowników korzystających z pożyczek budowlanych.
Zgodnie z nowym zapisem w §19 ust. 2 Regulaminu ZFŚS w SGGW z pożyczki budowlanej będą mogły
skorzystać również osoby ponoszące:
- koszty związane z zamianą mieszkania komunalnego lub zamianą lokatorskiego mieszkania spółdzielczego,
- koszty związane z podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego, którego będzie najemca w ramach
Towarzystwa Budownictwa Społecznego ( TBS), w tym w szczególności na uzupełnienie opłaty
partycypacyjnej związanej z podpisaniem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego, którego będzie najemcą w ramach TBS albo wniesienie opłaty partycypacyjnej związanej
z podpisaniem umowy najmu w ramach TBS.
W Regulaminie zapisane zostały również wymagane dokumenty, które składa uprawniona osoba ubiegająca
się o pożyczkę budowlaną z wyżej wymienionych powodów.
Członkowie Prezydium KZ po krótkiej dyskusji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli projekt zmian
w Regulaminie ZFŚS SGGW w Warszawie.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyły cztery osoby.
Jeden wniosek dotyczył jednorazowej zapomogi losowej związanej z dużymi kosztami leczenia.
Dwa wnioski o zasiłek statutowy w związku ze śmiercią członków rodziny i jeden w związku z narodzinami
córki.
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku przedstawionym przez
Osobę ubiegającą się o zapomogę losową jednogłośnie przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł.
Przyjęli też do wiadomości informacje o przyznaniu zasiłków statutowych w wysokości 400,00 zł. każdy.
3. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklaracje członkowskie złożyły trzy osoby.
Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym, nad każdą kandydaturą indywidualnie, jednogłośnie przyjęli
ubiegających się pracowników Uczelni w poczet członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
4. Sprawy wniesione
* Przedstawiciel Koła NSZZ „ Solidarność” Wydziału Medycyny Weterynaryjnej podniósł sprawę oceny
nauczycieli akademickich. Odniósł się do Zarządzenia Nr 59 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 17 lipca
2017 roku, w którym ustalona została minimalna roczna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnej
oceny z działalności naukowej:
prof. zw. i nadzw. z tytułem naukowym - 50 pkt.
prof. nadzw., adiunkt ze stopniem dr hab. - 40 pkt.
adiunkt, asystent ze stopniem dr
-25 pkt.
asystent ze stopniem mgr
-15 pkt.
Z wyłączeniem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, dla którego ustalono minimalną roczną liczbę punktów
niezbędną do uzyskania pozytywnej oceny z działalności naukowej:
prof. zw. i nadzw. z tytułem naukowym - 80 pkt.
prof. nadzw., adiunkt ze stopniem dr hab. - 60 pkt.
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adiunkt, asystent ze stopniem dr
asystent ze stopniem mgr

-35 pkt.
-20 pkt.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych odpowiednio: 40,30,20 i 15 punktów.
Podkreślił, że sprawa podwyższonej liczby punktów dla nauczycieli akademickich Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej nie była dyskutowana i głosowana na posiedzeniu Rady Wydziału. Tym bardziej, że dwóm
grupom pracowniczym ( asystentom i adiunktom z habilitacją ) podwyższono
minimalne wymagania
w stosunku do uchwalonych przez Radę Wydziału w grudniu 2015 roku progów punktowych, które i tak
były najwyższe w SGGW.
Członkowie Prezydium po rozważeniu sprawy uznali również konieczność konsultacji sprawy podwyższonej
punktacji z pracownikami Wydziału i przyjęcia Uchwały przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
w sprawie ustalenia minimalnej rocznej liczby punktów koniecznej do uzyskania pozytywnej oceny
działalności naukowej.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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