Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
dniu 28 stycznia 2020r.
Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z działalności finansowej Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW za 2019 rok.
Sprawozdanie przedstawiła dr Halina Pajnowska – Skarbnik Komisji Zakładowej. Zapoznała członków
Komisji ze szczegółami przychodów, które w 2019 roku wyniosły 99885,34 zł i wydatkami, które wyniosły
96019,13 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach stanowią składki odprowadzone do Regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”. W 2019 roku kwota ta wyniosła 42400,28 zł.
Składka w wysokości 40% środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej przekazywana jest do
Regionu zgodnie z obowiązującą Uchwałą KZD w sprawie działalności finansowej Związku. Ostatnia taka
Uchwała przyjęta została XXVII KZD NSZZ „ Solidarność” w październiku 2014 roku.
Należy jednak pamiętać, że nasi członkowie dosyć często korzystają z pomocy prawników zatrudnionych w
Dziale Ekspercko-Prawnym Regionu Mazowsze.
Pomoc finansowa dla naszych członków (zasiłki statutowe, zapomogi losowe) zamknęła się w kwocie 14700
złotych.
Wydatek na upominki Gwiazdka’ 2019 dla wszystkich członków Naszego Związku to kwota 22 260 zł.
Ostatecznie bilans roczny wynosi 3866,21 zł. Rok 2020 rozpoczynaliśmy z saldem początkowym 40602,73
zł, dlatego też saldo końcowe wynosi 44468,94 zł.
Po dokładnym zapoznaniu się z przygotowanym sprawozdaniem, krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach Pani
Skarbnik członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli sprawozdanie
finansowe z działalności NSZZ „ Solidarność” SGGW za 2019 rok.
W dalszej części zebrania Pani Skarbnik przedstawiła preliminarz budżetowy na 2020 roku, w którym
przewidywane są przychody na poziomie 98 803 zł a wydatki na poziomie 92 800 zł. Finansowy rok 2020
rozpoczynamy dodatnim saldem początkowym z poprzedniego roku w wysokości 44468,94zł.
Po krótkiej dyskusji dyskusji, członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli
przedstawiony przez Panią Skarbnik preliminarz budżetowy na 2020 rok.
Pan Przewodniczący serdecznie podziękował Pani Halinie Pajnowskiej za prowadzenie finansów Komisji
Zakładowej i przedstawione sprawozdanie i preliminarz.
Członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą zapoznać się ze szczegółami sprawozdania finansowego za
2019 rok i preliminarzem budżetowym na 2020 rok w sekretariacie Komisji Zakładowej.
W dalszej części zebrania Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od J. M. Rektora pismo
z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie projektu zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie przyjętych Uchwała Senatu z dnia 27 stycznia br.
Główne zmiany dotyczą Załącznika Nr 3 „Zasady awansowania nauczycieli akademickich” i Załącznika Nr 4
„Ordynacja wyborcza”.
Członkowie Komisji Zakładowej po bardzo dokładnym zapoznaniu się z proponowanymi zapisami do Statutu
podjęli Uchwałę akceptująca proponowany projekt zmian.
Do Komisji Zakładowej zwrócił się prof. dr hab. Marian Binek, Prorektor ds. Nauki SGGW z prośbą
o
zaopiniowanie treści Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 65/2019.
W związku z brakiem w Zarządzeniu Nr 65/2019 zapisu o sposobie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli
w Instytucie Zarządzania, w którym nie ma rady dyscypliny, kwestia ta wymaga uzupełnienia i dlatego Pan
Rektor M. Binek zaproponował adekwatny zapis. W § 1ust.2 punkt b) dodaje się zdanie :
„Komisja oceny dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości powoływana jest przez Dyrektora Instytutu
Zarządzania podlegającego tej dyscyplinie na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.”
Członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie zaakceptowali treść proponowanych zmian w Zarządzeniu
Rektora w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny okresowej nauczycieli akademickich w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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Jacek Bujko poinformował, ze do Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” wpłynęła pismo Pani dr Haliny
Pajnowskiej z prośbą o odwołanie Jej ze składu Prezydium i zwolnienie Jej z obowiązków skarbnika KZ.
Funkcję skarbnika naszej organizacji dr Halina Pajnowska sprawowała od 12. lat. Członkowie Komisji
Zakładowej bardzo wysoko oceniają Jej pracę, podkreślając ogromne zaangażowanie, odpowiedzialność i
rzetelność w prowadzeniu finansów Związku. Rozumiejąc prośbę dr H. Pajnowskiej członkowie Komisji
Zakładowej jednogłośnie odwołali Ją ze składu Prezydium i z funkcji skarbnika. Oczywiście H. Pajnowska
zostaje w składzie Komisji Zakładowej. Pan Przewodniczący bardzo serdecznie podziękował Halince za
dotychczasową, wspaniałą pracę na rzecz naszego Związku.
Na funkcję nowego skarbnika M. Kupczyk zarekomendowała Pan mgr inż. Jacka Gładeckiego, wieloletniego
członka NSZZ „ Solidarność” SGGW. Jacek Gładecki wyraził zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu tajnym obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie zaakcentowali tę
kandydaturę. Jacek Gładecki podziękował członkom Komisji Zakładowej za zaufanie. Zgodnie z ustaleniami
obejmie funkcję skarbnika 1 marca 2020 roku.
Komisja Zakladowa przyjęła w poczet członków NSZZ „Solidarność” SGGW jedną osobę.
Przyjęła też do wiadomości informację o przyznaniu zasiłku statutowego z tytułu urodzenia dziecka.
Protokół sporządziła
Maria Kupczyk

Akceptacja
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