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Szanowna Pani Przewodnicząca,
Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęliśmy informację, że Związek
Nauczycielstwa Polskiego w SGGW wyraził zgodę, by środki Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych mogły być wykorzystane na utrzymanie
obiektów socjalnych SGGW.
We wspólnym piśmie z lipca 2012 r. wszystkie związki zawodowe (a więc
i ZNP) działające w naszej Szkole nie wyraziły zgody na zamieszczenie w
załączniku do regulaminu wykorzystania tych środków pozwalającej
przeznaczać nasze pieniądze, które są odliczane w wysokości ponad 6% od
naszych wynagrodzeń, na cele nie mające nic wspólnego ze świadczeniami
socjalnymi.
Celem i przeznaczeniem ZFŚS jest udzielanie pracownikom i emerytom
Uczelni, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcia poprzez
zapomogi, udzielania pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi (np. kolonie) oraz
dofinansowanie wypoczynku (wczasy, wycieczki) i rekreacji (potrzeby
kulturalne, basen itp.). Z tego też funduszu udzielane są zwrotne, nisko
oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe (remonty, zakup mieszkania
itp.).
Wysokość tych świadczeń, zgodnie z ustawą o ZFŚS, ściśle zależy od
indywidualnej sytuacji osoby potrzebującej. Pomoc jest tym większa, im
człowiek jest bardziej potrzebujący. Nie ma to żadnego związku z utrzymaniem
obiektów SGGW.

Potrzeby związane z utrzymaniem obiektów takich jak np. ośrodek w
Kirach są bardzo duże. Jest więc realne zagrożenie, że na rzeczywiste potrzeby
socjalne pracowników i emerytów pieniędzy nie starczy lub będą znaczenie
uszczuplone. Dotychczasowa dzielność ZFŚS nie wykazuje „nadwyżek” – cały
fundusz jest wykorzystany dla dobra pracowników; nie ma żadnych „rezerw”
pozwalających na dodatkowe wydatki, tym bardziej wydatki niezgodne z
przeznaczeniem funduszu.
Oświadczamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie ponosił pełną
odpowiedzialność za przypadki odmowy świadczenia lub pożyczki z powodu
braku środków. Do ZNP będziemy kierować ewentualne skargi.
Decyzję ZNP SGGW uważamy za szkodliwą dla pracowników i
emerytów naszej Uczelni.
Decyzję tę odbieramy też jako nielojalną wobec pozostałych związków
zawodowych. W maju i lipcu 2012 r. dyskutowaliśmy razem i ustaliliśmy
wspólne stanowisko.
ZNP bez podania racji i powodów, bez dyskusji czy wymiany argumentów,
po cichu, zmieniło zdanie z dnia na dzień!
Uważamy, to posunięcie za nielojalne i niegodne.

Z poważaniem
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Do wiadomości wszystkich pracowników SGGW.

