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Stanowisko
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w sprawie rozdziału środków finansowych między jednostki organizacyjne
Warszawa dnia 6 listopada 2007 r.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że rozdział środków
finansowych pomiędzy jednostki organizacyjne SGGW powinien się odbywać według takich
samych zasad jak zasady rozdziału tych środków stosowane przez ministerstwo ds. szkolnictwa
wyższego na poszczególne Uczelnie.
Wynik głosowania
Obecnych członków KZ:13
Głosów za przyjęciem Stanowiska: 13.
Uzasadnienie
Komisja Zakładowa z zadowoleniem odnotowuje, że został opracowany nowy tzw. algorytm przyznawania uczelniom
państwowym środków z budżetu Państwa. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r.)
Istnienie takiego dokumentu czyni dystrybucję pieniędzy przyznawanych wyższym uczelniom bardziej klarowną, sprawiedliwą i
obiektywną, (pod warunkiem nie wprowadzania do niego poważnych zmian w dłuższym (lata) okresie czasu).
Te same argumenty przemawiają za tym, by rozdział dotacji pomiędzy jednostki na Uczelni (wydziały i jednostki administracyjne)
odbywał się na zasadach tego algorytmu.
Na kształt algorytmu ministerialnego nie mamy wpływu. Jest on ustalany i realizowany przez Ministerstwo i pieniądze są
przyznawane takie, jakie uczelnia według tych zasad wypracuje i zorganizuje. Uważamy więc za racjonalne i korzystne dla naszej
Uczelni, by poszczególne jednostki (w szczególności dziekani wydziałów) mieli jasną świadomość jakie składniki funkcjonowania
jednostki i w jakim stopniu wpływają na wielkość przyznawanej dotacji.
Nic tej świadomości nie czyni jaśniejszą, niż coroczne doświadczanie: dlaczego, ile i na co zostaje przyznanych pieniędzy.
Uważamy więc, że przeniesienie zasad ministerialnych na poszczególne jednostki SGGW:
• Będzie działało mobilizująco, cele poszczególnych jednostek przekładają się bezpośrednio na cel wspólny całej Uczelni. Do
tej pory to, że Wydział dostawał więcej środków nie oznaczało, że SGGW dostawało więcej środków z MEN.
• Będzie sprawiedliwe – jednostki powinny otrzymywać mniej więcej tyle środków, ile same wypracują.
• Wpłynie stabilizująco na zachowania poszczególnych jednostek SGGW, kierownicy jednostek będą mieli ułatwione
planowanie i gospodarowanie funduszami.
Analizując rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzające algorytm Komisja Zakładowa zauważa, że jest w
nim zawarta promocja zatrudnienia młodych naukowców w szkołach wyższych – co KZ NSZZ”S”SGGW odnotowuje z
zadowoleniem.
Uwaga! Oddzielnego rozstrzygnięcia wymaga finansowanie powstawania nowych Wydziałów i uruchamiania nowych kierunków.
Wydaje się, że nie powinno się to odbywać z puli wypracowanej przez istniejące jednostki. Zmiany takie powinny znaleźć oddzielne
źródło finansowania do chwili „wejścia” do algorytmu. W innym przypadku powoduje to duże turbulencje finansowe w istniejących
jednostkach.
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