Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 8 kwietnia 2014r.

1. Pani Halina Pajnowska - Skarbnik Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW
przedstawiła projekt preliminarza budżetowego na rok 2014. Członkowie Komisji przeanalizowali
wszystkie pozycje przychodów i wydatków zawarte w preliminarzu na rok 2014. Z projektu
preliminarza wynika, ze przewidywane przychody w roku 2014 wyniosą 72.152 zł, a wydatki
zaplanowano na 72.100 zł. Roczne wydatki zatem zbilansują się.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym przyjęli preliminarz budżetowy na rok 2014.
2. Kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 roku.
Pan Przewodniczący przedstawił zebranym członkom Komisji projekt wykorzystania środków
ZFŚS w 2014 roku przesłany nam przez Pan Prorektora – prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.
W przedstawionej propozycji w punkcie 12 zapisane jest dofinansowanie zakładowych obiektów
socjalnych w kwocie 1 mln. zł. Zapis jest identyczny z zapisem przedstawionym w preliminarzu
na rok 2013, na który nie wyraziliśmy zgody.
Pan Prorektor proponuje rozdysponować wskazaną kwotę na dofinansowanie organizowanego w
Uczelni przedszkola w wysokości 350 tyś. zł i remontowany obiekt w Kociszewie - 650 tyś.
Jacek Bujko poinformował o dyskusji, jaka miała miejsce w trakcie posiedzenia Prezydium
Komisji Zakładowej. Stanowiska poszczególnych członków Prezydium były bardzo
zróżnicowane, od zupełnie nie akceptujących jakiegokolwiek dofinansowywania obiektów z
ZFŚS do uzależnienia przekazania części środków od kilku warunków.
Pan Przewodniczący poinformował również o spotkaniu przedstawicieli naszej Komisji
Zakładowej z Panią prof. Aliną Daniłowską – Przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds.
Socjalnych, na którym poruszono między innymi:
*sprawę wzrostu wysokości świadczeń dla pracowników i emerytów wypłacanych z ZFŚS .
Przedstawiciele Związku podkreślili konieczność podwyższeni tych świadczeń (zmianę
„progów” przychodów i wysokości świadczeń ),
* sprawę rozliczenia wypłacanych świadczeń w danym roku, ujednolicenie terminów zapisu
kierunków wykorzystania środków ZFŚS w preliminarzu i ostatecznym zestawieniu
wypłaconych w danym roku świadczeń,
*sprawę dofinansowania obiektów socjalnych ze środków ZFŚS.
Podobnie jak na zebraniu Prezydium dyskusja członków Komisji Zakładowej nie
doprowadziła do wypracowania jednoznacznego stanowiska w kwestii dofinansowania obiektów
socjalnych ze środków ZFŚS. Tomasz Kondraszuk podtrzymał swój sprzeciw wobec
przekazywania jakichkolwiek środków Funduszu na dofinansowywanie obiektów socjalnych.
Przedstawił również rozliczenie środków ZFŚS za rok 2013 przygotowane przez Kwesturę.
Podkreślił różnice między rozliczeniem przedstawionym przez Panią Kwestor a zestawieniem
świadczeń wypłaconych w 2013 roku podpisanym przez Przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds.
Socjalnych i przedstawionym na ostatnim posiedzeniu Senatu Akademickiego SGGW. Stwierdził,
że dotychczasowe preliminarze przygotowywane bez odniesienia do szczegółowego rozliczenia
Funduszu za poprzedni rok są dezinformacją o wysokości środków ZFŚS a nie prawdziwą
informacją o kondycji finansowej tego Funduszu.
Maria Wesołowska stwierdziła, że od lat na Uczelni prowadzona jest polityka „oszczędzania” na
wysokościach świadczeń socjalnych dla pracowników i gromadzenia środków na koncie
Funduszu, po które teraz próbują sięgnąć Władze Rektorskie i dofinansowywać obiekty socjalne.
Przypomniała, że bez uzgodnienia z NSZZ „ Solidarność” ze środków ZFŚŚ w roku 2013

dofinansowano obiekt w Kociszewie w kwocie 621 tyś zł i w Kirach w kwocie 303 tyś. zł. i że
podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do sądu o zwrot tych pieniędzy.
Stwierdziła również, że przewidziany w preliminarzu 1 mln. zł na dofinansowanie obiektów
socjalnych w 2014 r., to zdecydowanie za duża kwota. Stanowi ona ponad 10 % rocznych
odpisów na Fundusz. Obowiązek utrzymywania obiektów socjalnych spoczywa na pracodawcy a
nie na ZFŚS, którego środki kierowane powinny być na świadczenia dla pracowników i emerytów
naszej Uczelni, szczególnie do tych w trudnej sytuacji materialnej.
Jacek Bujko stwierdził, że stara się podejść do uzgodnień z Władzami Rektorskimi
kompromisowo tak, aby doprowadzić do wzrostu wysokości świadczeń i ustalenia dokładnego
zapisu w Regulaminie Funduszu dotyczącego dofinansowania obiektów socjalnych nie odrzucając
a priori tego dofinansowania.
Halina Pajnowska zdecydowanie podkreśliła konieczność określenia konkretnych celów – zadań
w posiadanych obiektach, na które skierowane miałyby być środki ZFŚS.
Członkowie Komisji Zakładowej możliwość dofinansowania obiektów socjalnych zdecydowanie
uzależniają od spełnienia przedstawionych przez Związek warunków, a przede wszystkim od
podniesienia wysokości świadczeń dla pracowników, o które wnosiliśmy już w 2012 roku i, które
jeżeli zostaną podniesione to dopiero w 2015 roku.
W trakcie dyskusji pojawiły się pytania o środki uzyskiwane przez Uczelnię ze sprzedaży
gruntów. Tak naprawdę to nie wiemy, jakie jest przeznaczenie tych środków, a mogłyby być
wykorzystane na dofinansowanie obiektów socjalnych.
Długą i pełną emocji dyskusję zakończył wniosek formalny postawiony przez Marię
Wesołowską o przegłosowanie Uchwały Komisji Zakładowej w sprawie dofinansowania obiektów
socjalnych w roku 2014 ze środków ZFŚS.
Pod głosowanie członków Komisji Zakładowej poddana została uchwala o treści:
Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” SGGW wyrazi zgodę na dofinansowanie ze
srodków ZFŚS obiektów socjalnych w 2014 roku pod warunkiem:
- podniesienia od 1 stycznia 2015 r. świadczeń dla pracowników i emerytów,
- uzyskania spisu obiektów socjalnych, z udokumentowanym uzasadnieniem, że przedmiotowe
obiekty spełniają warunki obiektu socjalnego,
- wprowadzenia zmiany w Regulaminie ZFŚS dopuszczającej dofinansowanie konkretnych zadań
w posiadanych przez SGGW obiektach socjalnych, każdorazowo uzgadnianych ze związkami
zawodowymi,
- uzyskania oficjalnego, szczegółowego rozliczenia środków Funduszu za rok 2013 i aktualnego
stanu konta, oraz analogicznych informacji przed każdym uzgodnieniem prowizorium
wykorzystania ZFŚS w kolejnych latach.
Wyniki głosowania: Za przyjęciem Uchwały -11 osób, Przeciwko – 2 osoby, Wstrzymała się 1
osoba.
3. Przyjęto jedną osobę w poczet członków naszego Związku.
4. Sprawa wynagrodzeń w Dziale Remontów i Konserwacji SGGW.
Maria Wesołowska zapytała o regulamin wynagradzania pracowników DRiK, który zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami miał być zmieniony.
Jacek Bujko stwierdził, ze projekt nowego systemu wynagradzania pracowników Działu ma
być opracowany i przedstawiony przez Kierownika Działu i Dyrektora Technicznego do końca
kwietnia br. Takie były ustalenia w rozmowie z Panem Kanclerzem.
Maria Wesołowska zwróciła uwagę na fakt zbliżających się podwyżek i stwierdziła, że nowy
regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w DRiK powinien by znany przed wzrostem
wynagrodzeń w roku 2014.

5.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, w
budynku nr 32 prowadzona jest kontrola przez PIP w związku z prawdopodobnym chemicznym
zatruciem pracownika Wydziału.
W dniu 4 kwietnia Jacek Bujko i Maria Wesołowska spotkali się z Panem dr inż. Bogdanem
Jasińskim – inspektorem prowadzącym kontrolę. Pan Inspektor wystąpił do Sanepidu o ustalenie
przyczyny i rodzaju zatrucia.
Maria Wesołowska wniosła o, wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o udostępnienie protokołu
pokontrolnego.
6. Spotkanie Wielkanocne
Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Spotkanie
Wielkanocne członków NSZZ „ Solidarność” SGGW odbędzie się we wtorek – 15 kwietnia br o
godz. 16.00
Pan Przewodniczący otrzymał zaproszenie na Wielkanocne Spotkanie ZNP.
Ze względu na Jego nieobecność w Warszawie na spotkaniu reprezentować nas będzie Tomasz
Kondraszuk –Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność’ SGGW

