Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 5 grudnia 2017 r.
Zebranie

otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, powitał przybyłych na zebranie członków

Związku.
Pan Przewodniczący przypomniał, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę
powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w1981r.
odbędzie się 12 grudnia br.
16.00 - Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności"
Kaplica Akademicka w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61.
17.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową Solidarności SGGW
Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.
Ustalono szczegóły organizacyjne uroczystości. Jacek Bujko zaprosił Wszystkich do udziału w uroczystości.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Projekt zmian w Statucie Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od JM Rektora pismo z wnioskiem o wyrażenie opinii
w sprawie projektowanych zmian w Statucie SGGW w Warszawie przyjętych Uchwałą Nr 9 - 2017/2018
Senatu SGGW w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r.
Zmiany dotyczą zapisu w § 144:
ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery
lata, z zastrzeżeniem ust.3, także w innych przypadkach wskazanych w przepisach wydanych na podstawie
niniejszego Statutu, na wniosek Rektora lub na wniosek Dziekana lub Kierownika jednostki organizacyjnej
SGGW, w której nauczyciel jest zatrudniony, przy czym wnioski te wymagają akceptacji Rektora.”
ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej,
ponowna ocena jest dokonywana po upływie dwóch lat od uzyskania tej oceny, a na wniosek Rektora może
być dokonywana po upływie roku.”
Jacek Bujko poinformował, ze sprawa zmian w Statucie dotyczących oceny nauczycieli akademickich
dyskutowana była na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.
Zmieniony zapis ust. 2 wynika z zapisów dotyczących oceny nauczycieli akademickich zawartych w
Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wątpliwości Pana Przewodniczącego budził zapis ustępu 3 dotyczący ponownej oceny po upływie roku w
przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego negatywnej oceny.
Dlatego też na posiedzeniu Komisji Pan Przewodniczący wstrzymał się od akceptacji takiego zapisu.
Członkowie Komisji Zakładowej zwrócili uwagę, że możliwość takiej oceny zawarta jest już w zapisie ust. 2,
kiedy mówi się „o innych przypadkach…………..”
Po dyskusji odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektowanych zmian zapisu § 144.
Za wnioskiem głosowało – 8 osób, Przeciw -1 osoba , Wstrzymały się 3 osoby.
2. Wybory Władz Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2018-2022.
Małgorzata Herudzińska poinformowała, że powołana Uchwałą Komisji Zakładowej z dn. 24. 10 br.
Zakładowa Komisja Wyborcza odbyła swoje pierwsze zebranie.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczaca - Małgorzata Herudzińska
Sekretarz
- Maria Kupczyk
Członkowie
- Jakub Gawron, Halina Pajnowska,
Tomasz Zielenkiewicz.
Pani Przewodnicząca przedstawiła też projekty dwóch Uchwał przygotowanych do przyjęcia przez Komisję
Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW:
- w sprawie Regulaminu przeprowadzenia wyborów Zarządów Kół poszczególnych jednostek Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2018-2022,
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- w sprawie kalendarza wyborczego Organizacji Zakładowej.
Po naniesieniu niewielkich poprawek w głosowaniu jawnym obecni na zebraniu członkowie Komisji
Zakładowej jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez Zakładową Komisje Wyborczą Uchwały.
3. Zmiany w treści Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW w Warszawie.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od JM Rektora pismo z wnioskiem o zajęcie stanowiska w
sprawie proponowanych zmian w Regulaminie ZFŚS SGGW w Warszawie. Propozycję dokonania zmian w
treści Regulaminu złożyła Przewodniczaca Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych.
Zmiany dotyczą:
- zwiększenia kwoty dofinansowania do pobytu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Marymont”
osób uprawnionych do korzystania z środków ZFŚS,
- zwiększenia kwoty dofinansowania wycieczek zorganizowanych przez Sekcję Socjalna lub działające w
Uczelni związki zawodowe.
Zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów pobytu osób uprawnionych w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym w Kirach Pani Przewodniczaca uzasadnia planowanym przez Władze Uczelni wzrostem
cen usług dla pracowników – zrównaniem cen dla pracowników z cenami komercyjnymi.
Jacek Bujko stwierdził, że proponowany wzrost wynika z faktu, że a Ośrodek „Marymont” nie zarabia na
siebie i na utrzymanie Ośrodka z budżetu Uczelni dokładane jest kilkaset tysięcy rocznie , co w obecnej
sytuacji finansowej SGGW staje się coraz trudniejsze.
Maria Wesołowska przypomniała, że Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SGGW od samego początku
protestowała przeciwko zakupowi w/w ośrodka i jego kosztownemu remontowi. Uważaliśmy, że inwestycja
ta nigdy nie będzie dochodowa ani nawet samowystarczalna.
Członkowie Komisji Zakładowej zgodnie uznali , że zmniejszanie deficytu związanego z funkcjonowaniem
Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego„Marymont” w Kirach nie może odbywać się wyłącznie w oparciu
o Fundusz socjalny, przeznaczony ustawowo na pomoc socjalną dla pracowników.
Nie przedstawiono nam żądanych innych działań naprawczych.
Jest to tym bardziej istotne, że proponowany wzrost cen pobytu pracowników, pomimo pokrycia go
ze środków Funduszu, raczej zwiększy obciążenia rodzinne, wynikające np. z kosztów pobytu
współmałżonka nie objętego tą rekompensatą, co jest całkowicie sprzeczne z ustawową intencją ZFŚS.
Zwrócono także uwage na fakt, że pomimo braku zgody KZ NSZZ Solidarność SGGW, w roku 2013
przeznaczono już ok. 1 mln złotych ze środków ZFŚS na pokrycie kosztów działania Ośrodka
w Kirach, bez informacji o ich szczegółowym przeznaczeniu, co jak widać obecnie nie przyniosło
pożądanych, długotrwałych rezultatów. Co więcej ówczesne Władze Uczelni zapewniały, że była to tylko
jednorazowa decyzja.
Należy też wziąć pod uwagę, że zgodnie z przedstawioną symulacją, przy przedłużeniu finansowania
pobytu do 10 dni i założeniu frekwencji zbliżonej do roku 2016, obciążenie Funduszu socjalnego wzrośnie
co najmniej o ok. 250 tys. zł rocznie. W znanej powszechnie sytuacji, kiedy od 2015 r. Fundusz socjalny w
SGGW co roku stopniowo maleje ze względu na naliczanie odpisu na poziomie z roku 2013 oraz objęcie
nim znacznie większej liczby pracowników (nie finansowanych z dotacji podstawowej, w tym
pracowników Leśnych i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych) tak duże i stałe obciążenie może
przyspieszyć wyczerpywanie środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
Na obecnym etapie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na proponowany wzrost
odpłatności pracowników i uprawnionych członków Ich rodzin za pobyt w Ośrodku SzkoleniowoWypoczynkowym „ Marymont” w Kirach.
Jednocześnie rozumiejąc trudną sytuację finansową Uczelni nie wykluczamy pozytywnej decyzji w tej
sprawie, uważamy jednak, że zanim zostanie ona podjęta, powinien być przygotowany i wdrożony realny
program naprawczy (biznes plan) i sprawdzone jego rezultaty. Ewentualne wsparcie funkcjonowania
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Ośrodka w Kirach środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW
charakter pomocniczy i uzupełniający oraz raczej jednorazowy niż stały.

powinno mieć

W kwestii wzrostu dofinansowania do wycieczek :
w grupe dochodowej < 2500 zł o 300 zł,
w grupie 2500-300 o 250,00 zł,
w grupie > 3000
o 200 zł
członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym poparli propozycję ( Tak -10, Nie -0, Wstrzym. -2).
4. Sprawy wniesione.
*Jacek Bujko przypomniał, że Wigilijne Spotkanie NSZZ „ Solidarność’ SGGW odbędzie się we wtorek
19 grudnia br. w budynku nr 8 w sali 112. Początek spotkania o godz. 16.00
członkowie Komisji Zakładowej z radością podzielili się obowiązkami związanymi z przygotowaniem
potraw i smakołyków na nasz wigilijny stół.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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