Informacja z zebrania Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW w dniu 6 maja 2014 roku
W zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium zgodnie z załączoną listą obecności.
Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał obecnych na zebraniu członków
Prezydium.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W związku z pracami Rektorskiej Komisji Socjalnej nad zmianami Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych proponujemy wprowadzenie do Regulaminu następujących
zapisów przyjętych Uchwałą Komisji Zakładowej z dnia 8 kwietnia br.
*w zakresie dofinansowania obiektów socjalnych:
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie konkretnych zadań w
posiadanych

przez

SGGW

obiektach

socjalnych,

każdorazowo

uzgadnianych

z

działającymi w Uczelni związkami zawodowymi.
* w zakresie sprawozdawczości z finansów ZFŚS poprawić zapis w punkcie 6 w rozdziale IV
Postanowienia końcowe:
Kwestura SGGW, po każdym kwartale (w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca i
15 października danego roku oraz 31 stycznia roku następnego) przedkłada Rektorowi i
związkom zawodowym sprawozdanie finansowe ze stanu subkonta Funduszu oraz
szczegółowe zestawienie świadczeń finansowanych z Funduszu wraz z rozrachunkami z
tytułu należności i zobowiązań z uwzględnieniem rozliczenia działalności zakładowych
obiektów socjalnych.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z pismem, jakie skierowaliśmy do Władz Rektorskich
ewentualne wyrażenie zgody na dofinansowanie obiektów socjalnych z ZFŚS uzależnialiśmy też
od przedstawienia spisu obiektów socjalnych.

W zwiazku z tym proponujemy, aby do

Regulaminu ZFŚS dołączyć:
1.Wykaz zakładowych obiektów socjalnych SGGW w Warszawie wraz z wyposażeniem.
2. Regulamin korzystania z zakładowych obiektów socjalnych.
3. Cennik odpłatności za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych.
Członkowie Prezydium interesowali się też organizowanym w SGGW przedszkolem, które ma
rozpocząć swoją działalność od września 2014 r. Dyskutowano sprawę dofinansowania do
kosztów pobytu w przedszkolu dzieci pracowników naszej Uczelni ze środków ZFŚS. Na razie
nie znamy jednak Regulaminu działalności przedszkola, zasad rekrutacji dzieci i wysokości
opłat za przedszkole, które także powinny by załącznikami do Regulaminu ZFŚS.
Tomasz Kondraszuk podkreślił konieczność zapisu gwarantującego pierwszeństwo korzystania z
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przedszkola dzieciom pracowników SGGW.
2. Sprawy personalne na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Maria Wesołowska poinformowała, że 7 maja br. odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie o
mobbing założonej przez prof. Bożenę Waszkiewicz-Robak. Świadkami przesłuchiwanymi w
sprawie będą Maria Wesołowska i Elżbieta Biller.
Przypomniała również o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonej na Wydziale Nauk o
Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w związku z możliwością zatrucia chemicznego pracowników
Wydziału. Poinformowała o rozmowie telefonicznej z Inspektorem Pracy prowadzącym kontrolę.
Pan Inspektor po wstępnym rozeznaniu sprawy zlecił przeprowadzenie szczegółowej kontroli
laboratorium analiz chemicznych Sanepidowi i Nadzorowi budowlanemu. Kontrola jest aktualnie
prowadzona. Po zakończeniu kontroli Inspektor przedstawi nam jej wyniki. Pan Inspektor
stwierdził,

również, że

obecnie

nie

ma

zagrożenia

zdrowia

pracowników

Wydziału.

Przeprowadzone pod koniec marca z inicjatywy Uczelni badania wody (badania mikrobiologiczne) i
próbek z pokoju pracowniczego na zawartość substancji chemicznych (wykonane bez oznaczeń
selenowodoru, tj. selenu) nie wykazały zagrożenia dla zdrowia, poprawiono doraźnie wentylację,
zmieniono pokój pracownikowi i wstrzymano oznaczenia w laboratorium.
Jacek Bujko poinformował o rozmowie z samodzielnym pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Wydziału i zgłoszeniu do Inspektoratu BHP naszej Uczelni sprawy zatrucia, związanego z miejscem
pracy (pokój pracowniczy, w którym osoba pracuje znajduje się w dużej bliskości nad laboratorium,
w którym prowadzone były analizy chemiczne). Bardzo złe samopoczucie i pogorszenie stanu
zdrowia (7-krotne zatrucia ostre i trzymiesięczne zatrucie przewlekłe organizmu) osoba ta
sygnalizowała od stycznia 2014. Jacek Bujko przedstawił też kopie pism innych pracowników
Wydziału skierowanych do Inspektoratu

BHP, w których zgłaszają podobne pogorszenie

samopoczucia w analogicznym okresie. Pobyt w szpitalu wykluczył przyczyny nowotworowe i
zaburzenia hormonalne, a dopiero badania wykonane osobistym staraniem w marcu 2014 wykazały
znaczne przekroczenie w Jej organizmie dopuszczalnej dawki przede wszystkim selenu, jak też
mniejsze narażenia na chrom i nikiel. Od tej pory, pomimo pism kierowanych przez Nią do Władz
Uczelni nie podjęto żadnych działań związanych z przebadaniem organizmu w kierunku
uszkodzenia narządów w wyniku zatrucia chemicznego w środowisku pracy, w tym nie podpisano
umowy medycznej z wyspecjalizowanym ośrodkiem medycyny pracy, który mógłby takie analizy
wykonać, aby stwierdzić stopień utraty zdrowia. Ponadto osoba poszkodowana odnosi wrażenie, że
uczelnia nie chce uznać, że zatrucie miało miejsce w środowisku pracy.
Dlatego też zwraca się do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW z prośbą o pomoc w
zorganizowaniu przez Uczelnię objęcia Jej długotrwałą specjalistyczną opieką medyczną w tym
przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, gwarantującą profesjonalną diagnostykę toksykologiczną,
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tym bardziej, że ostatnie wyniki badań wskazują na zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu
związane ze zmianami w narządach wewnętrznych (płuca, wątroba).
Członkowie Komisji Zakładowej w dyskusji podkreślali konieczność udzielenia jak największego
wsparcia i pomocy poszkodowanej osobie. Konieczne jest też przeprowadzenie fachowej ekspertyzy
stwierdzającej, czy budynek Wydziału przystosowany jest do prowadzenia badań i oznaczeń
chemicznych a także objęcie podobnymi badaniami najbardziej zagrożonych osób.
Ustalono, że Pan Przewodniczący zwróci się jak najszybciej do Władz Rektorskich z prośbą o
objęcie poszkodowanego pracownika opieką zdrowotną i monitoringiem toksykologicznym przez
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
3. Uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW w Warszawie.
Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza:
* 7 maja br o godz. 18.30 do udziału we Mszy św. w intencji studentów SGGW poległych za
Ojczyznę w latach 1918-1920, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim św. Anny przy
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
* 8 maja br. godz. 12.00 na uroczystość przy głazie - pomniku Księdza Stanisława Staszica
znajdującym się przed budynkiem nr 34.
Ustalono, że w obydwu uroczystościach wezmą udział przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidrnośc” SGGW i złożą kwiaty.

Maria Kupczyk
Jacek Bujko
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