Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że jak co roku otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wychowanków SGGW
zaproszenie do wzięcia udziału w Uroczystościach Staszicowskich, które odbędą się 8 maja br. o godz.
12.00 przy Obelisku ks. Stanisława Staszica przed budynkiem nr 34.
Motto tegorocznych uroczystości to: Prawodawstwo i Władza Sądownicza w oparciu o dzieło „ Przestrogi
dla Polski”.
Pan Przewodniczący zachęcał członków KZ do udziału w uroczystościach, w trakcie których przedstawiciele
Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” złożą kwiaty przed Obeliskiem ks. Stanisława Staszica.
Otrzymaliśmy również zaproszenie do udziału we Mszy św. za studentów SGGW poległych za Ojczyzną w
latach 1918-1920 , która odprawiona zostanie maja br. o godz. 18.30 w Kościele Akademickim św. Anny
przy Krakowskim Przedmieściu.
We Mszy świętej wezmą udział Jacek Bujko i Maryla Kupczyk.
W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych SGGW
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy przygotowany przez Rektorską Komisję Socjalną Preliminarz
wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW na rok 2018.
Preliminarz sporządzony w oparciu o wydatki na świadczenia Funduszu w poprzednim roku sporządzony
został w zestawieniu zaproponowanym przez naszą organizację ( załącznik do obowiązującego od
1 stycznia 2016 r. Regulaminu ZFŚS).
Preliminarz jest w dużej części powtórzeniem przedstawionego w styczniu br. i zaakceptowanego przez
Komisje Zakładową Prowizorium ZFŚS na 2018 rok.
Pan Przewodniczący podkreślił, że wydatki Funduszu ( bez pożyczek mieszkaniowych) przekroczą
o 1588 473, 90 zł wpływy Funduszu (odpisy i zwiększenia). Na razie nie ma zagrożenia wypłacania
świadczeń uprawnionym pracownikom i emerytom. Fundusz dysponuje bowiem nadal rezerwą środków
niewykorzystanych w latach ubiegłych. Systematycznie jednak przekraczanie wydatków Funduszu nad
wpływami z ciągu kilku lat może wyzerować rezerwę środków i wówczas może pojawić się problem z
realizacją świadczeń socjalnych zagwarantowanych przez Regulamin ZFŚS SGGW.
Dlatego też należy podjąć działania, które pozwolą na ograniczenie nie zbilansowania Funduszu. Jednak
w żadnym razie nie mogą oznaczać ograniczenia jakichkolwiek świadczeń gwarantowanych Regulaminem
ZFŚS SGGW.
Nadzieją na zwiększenie wpływów do ZFŚS jest zmiana niekorzystnego dla Uczelni naliczania odpisu na
ZFŚS( od funduszu płac na poziomie roku 2013) na 6,5 % odpis od funduszu płac w roku poprzednim.
Po dyskusji członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony
Preliminarz ZFŚS na rok 2018.
2. Realizacja Uchwał przyjętych przez Walne Zebranie Delegatów – 20 marca 2018 r.
Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej
w dniu 27 marca br. przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów Uchwały:
* Uchwała nr 10 w sprawie w sprawie wzrostu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
* Uchwała nr 11w sprawie projektu Ustawy 2.0 „ Konstytucja dla Nauki” dopracowane zostały w swojej
treści i skierowane zostały do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do
Kancelarii Sejmu i Senatu RP a także do niektórych posłów w Sejmie.
przez KOmisje
* Uchwała nr 12 w sprawie dostępu do strony internetowej NSZZ „ Solidarność” SGGW
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została zrealizowana i na stronie SGGW w wiadomościach dla pracowników umieszczony został odnośnik
do strony internetowej naszego Związku.
Natomiast realizacja Uchwały nr 13 w sprawie promocji NSZZ „Solidarność” SGGW to zadanie dla
wszystkich naszych członków. W myśl zasady „Zorganizowani mają lepiej” musimy promować naszą
organizację w środowisku pracowników SGGW w celu pozyskania nowych członków.
3. Zmiana w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Projekt zmian w Statucie Uczelni dotyczy Załącznika nr 1 . Zasady i tryb przeprowadzania konkursów w
SGGW oraz Załącznika Nr 6. Zasady zatrudniania, zwalniania i awansowania nauczycieli akademickich
w SGGW.
Zmiany dyskutowane i przyjęte były prze Senacką Komisję ds. Statutu i Struktury i Senacką Komisję ds.
Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych.
Jacek Bujko stwierdził, że w odniesieniu do obowiązujących dotychczas kryteriów wprowadzone zmiany
zwiększają wymagania w stosunku do nauczycieli akademickich ubiegających się o awans.
Członkowie Komisji Zakładowej zwrócili uwagę na fakt, że wprowadzenie nowych, zaostrzonych kryteriów
w tak szybkim tempie może znacznie spowolnić proces awansowania nauczycieli akademickich gotowych do
zmiany stanowiska według obowiązujących dotychczas zasad. Już teraz do Komisji Zakładowej zgłaszają się
nauczyciele akademiccy spełniający wymagane kryteria z wyjątkiem trzymiesięcznego stażu naukowego za
granicą, który nie był wymagany w dotychczasowych zasadach.
Tomasz Zielenkiewicz poinformował, że powyższy projekt zmian w Statucie Uczelni był przedstawiony i
zaakceptowany przez Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br.
Jacek Bujko przypomniał, że Komisja Zakładowa otrzyma od JM. Rektora wniosek o wyrażenie opinii w
sprawie projektowanych zmian w Statucie. Dlatego też zwrócił się do członków Komisji z prośbą o
zapoznanie się z projektowanymi zmianami, które będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu naszej Komisji
w maju.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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