Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 13 stycznia 2015 r.

Zebranie otworzył Przewodniczący KZ – Jacek Bujko, powitał przybyłych na pierwsze w 2015
roku zebranie Członków Związku. Wszystkim życzył dobrego, szczęśliwego roku.
W trakcie zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawa zatrucia chemicznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora – prof. Wiesław Bielawskiego
odpowiedź na nasze pismo dotyczące bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32. Przypomniał, że w związku
z ponownymi niepokojącymi zgłoszeniami pracowników Katedry Żywienia Człowieka o bardzo złym
samopoczuciu w dniach 8 – 10 grudnia 2014 r. wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do Władz Rektorskich,
w którym zdecydowanie domagaliśmy się niezwłocznego wstrzymania zajęć dydaktycznych i badań
naukowych z użyciem odczynników chemicznych. Wnioskowaliśmy również o pilne przeprowadzenie
rzetelnych prób dymnych w laboratoriach i innych pomieszczeniach Wydziału w warunkach normalnej
pracy. Ponadto domagaliśmy się objęcia najbardziej poszkodowanych pracowników Wydziału opieką
medyczną i monitoringiem stanu zdrowia oraz refundacji niezbędnych konsultacji medycznych i badań.
W odpowiedzi Pan Prorektor informuje nas między innymi o prośbie skierowanej do Pani Dziekan
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dotyczącej wykazu wszystkich prac, jakie miały
miejsce w laboratoriach w dniach 8-10 grudnia. O podobną informację poprosił również Panią Dziekan
Wydziału Nauk o Żywności. Polecono również ponowne sprawdzenie systemu wentylacji w
pomieszczeniach pracowniczych i laboratoriach w budynku nr 32 oraz zasięgnięcie opinii niezależnego
rzeczoznawcy w zakresie funkcjonowania tej wentylacji. Pismo zawiera również sugestię skierowaną do
Pani Dziekan - prof. Krystyny Gutkowskiej dotyczącą powołania zespołu kryzysowego składającego się z
kierowników katedr, społecznego inspektora pracy i przedstawicieli związków zawodowych. Zespól
powinien czuwać nad bezpieczeństwem pracy w budynku nr 32 i w przypadku stwierdzenia zagrożenia
ściśle współpracować z Inspektoratem BHP, Działem Inwestycji i Nadzoru Technicznego oraz
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej SGGW. W przypadku udokumentowanej konieczności Pani
Dziekan może wystąpić do Władz Uczelni z wnioskiem o zamknięcie niektórych laboratoriów,
pomieszczeń czy też zawieszenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych.
W sprawie objęcia szczególną opieką medyczną osób najbardziej poszkodowanych, u których wykryto
zatrucie selenem Pan Rektor informuje, że do pełnej dyspozycji pracowników i studentów jest NZOZ
SGGW.
W trakcie dyskusji Maria Wesołowska stwierdziła, że odpowiedź Pana Rektora nie jest w pełni
satysfakcjonująca. Zawiera bowiem zamierzenia i propozycje bez podania konkretów np. dat realizacji tych
zamierzeń. Przypomniała również o konieczności wystosowania pism z informacją o grudniowych
zatruciach do firm zewnętrznych kontrolujących wcześniej stan bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32.
Maria Wesołowska zasugerowała, by poczekać na działania podejmowane przez Panią Dziekan Wydziału
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zmierzające do realizacji zaleceń zawartych w piśmie Pana
Prorektora. Rozmowę w tej sprawie przeprowadzi z Panią Dziekan Jacek Bujko.
Tomasz Zielenkiewicz poinformował, że od jakiegoś czasu wyczuwał niepokojące „wyziewy” z systemu
wentylacyjnego w swoim pokoju (budynek nr 34, pokój 2/44 ). W dniu 19 grudnia 2014 r. zgłosił ten fakt
drogą e-mailową do Pani mgr inż. Barbary Kędzi – Kierownik Inspektoratu BHP. W trakcie jego
nieobecności ( urlopu) zgłoszenie zostało skontrolowane i zdaniem Tomasza Zielenkiewicza wentylacja w
pokoju została poprawiona.
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2. Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Pani mgr Grażyny Majewskiej – Kwestor SGGW
odpowiedź na naszą prośbę dotyczącą rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres
od 1. 01 do 31.10. 2014 r. i informację o aktualnym stanie konta ZFŚS, który wynosił 10 542 367,41 zł.
Do rozliczenia pozostają jeszcze wydatki dwóch miesięcy roku 2014. Jednak jak zauważył Pan
Przewodniczący analiza wydatków ZFŚS za okres styczeń – październik pozwala na stwierdzenie, że na
konto Funduszu Socjalnego w 2015 roku wpłynie kilkumilionowa rezerwa z poprzedniego okresu. Nie
wydatkowano też żadnych środków na obiekty socjalne pomimo ich umieszczenia w preliminarzu. Należy
jednak pamiętać, że zmiana uwarunkowań prawnych nakazujących naliczanie 6,5 % odpisu na ZFŚS
wyłącznie od planowanego funduszu wynagrodzeń pokrywanego tylko z dotacji dydaktycznej spowoduje
zmniejszenie środków na realizację założeń regulaminu ZFŚS o około 2 mln zł. Jednocześnie prawo do
świadczeń zachowują wszyscy pracownicy Uczelni niezależnie od źródła finansowania wynagrodzeń.
Maria Kupczyk poinformowała o Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. – o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacja ustawy budżetowej / Dz. U. RZ P z dn. 23 grudnia 2014r./, w której w art. 13 znajduje się zapis
dotyczący odpisu na ZFŚS. Zgodnie z nim w roku 2015 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w
2013 roku. Przy tworzeniu odpisu nie uwzględniony zostanie wzrost wynagrodzeń pracowników,
wynikający z poprzednich etapów podwyżek.
Pan Przewodniczący stwierdził, że na razie nie widzi obaw o realizację świadczeń socjalnych w roku 2015
zgodnie z przyjętym Regulaminem ZFŚS i ustalonymi w nim stawkami. Dopiero podsumowanie świadczeń
socjalnych wypłaconych w 2015 roku pozwoli na analizę i ocenę wpływu nowych uwarunkowań prawnych
na kondycję ZFŚS w naszej Uczelni.
3. Wynagrodzenia pracowników SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Prorektora – prof. Wiesława Bielawskiego
zestawienie wartości mediany wynagrodzeń pracowników z podziałem na nauczycieli akademickich i
pracowników zatrudnionych na stanowiskach nienauczycielskich według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
i 1 stycznia 2014 r.
Pan Przewodniczący zwrócił się do Tomasza Kondraszuka o analizę otrzymanych danych. Ze względu na
pilne obowiązki zawodowe i nieobecność Tomasza Kondraszuka na zebraniu Prezydium wnioski analizy
przedstawione zostaną na najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymał zaproszenie na zebranie Komisji Płacowej organizowane w dniu
17 stycznia br. przez NSZZ „Solidarność’ Uniwersytetu Warszawskiego, na którym (zgodnie z
otrzymanym programem) dyskutowane ma być podsumowanie podwyżek w 2014 roku i przygotowanie do
trzeciego etapu podwyżek w 2015 r.
4. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarnosc” SGGW.
Wnioski o świadczenia z funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły dwie osoby – emerytowani
pracownicy Uczelni. Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków przyznali
dwie zapomogi w wysokości 400, 00 zł każda.
5. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba. Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym jednomyślnie
przyjęli Ją w poczet członków Związku.
6. Sprawy wniesione.
* Joanna Wyleżałek poinformowała, że Zarząd Kola NSZZ „Solidarność” Wydziału Nauk Społecznych
zorganizował w dniu 13 stycznia br. otwarte zebranie pracowników Wydziału poświęcone omówieniu
trudnej sytuacji finansowej i związanym z tym zagrożeniom
dla funkcjonowania
Wydziału.
W zebraniu udział wzięło 13 pracowników Wydziału. Ze strony Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
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Jacek Bujko powiedział zebranym, że Wydział Nauk Społecznych postrzegany jest przez Władze Uczelni
jako jedyny poważnie zadłużony i zagrożony wydział, który nie potrafi opracować i wprowadzić
skutecznego programu naprawczego, zwiększyć przychodów i zapewnić sobie funkcjonowanie w
przyszłości.
Zdaniem niektórych pracowników znaczna cześć odpowiedzialnosci za trudną sytuację spoczywa na
Władzach Wydziału, które nie wykorzystują koncepcji poprawy tej sytuacji zgłaszanych przez
poszczególnych kierowników jednostek. Rozdźwięk miedzy pracownikami na wydziale w znacznej mierze
wynika z zachowań Dziekana. Pracownicy nie rozumieją tak znacznego zadłużenia, ponieważ jak twierdzą
niektórzy z Nich, Pan Dziekan nie przedstawia szczegółowego sprawozdania z działalności finansowej
Wydziału nawet na posiedzeniach Rady Wydziału.
Maria Wesołowska zasugerowała, by Przewodnicząca Koła NSZZ „S” Wydziału Nauk Społecznych
zwróciła się do Dziekana Wydziału o rozliczenie działalności finansowej Wydziału za ostatnie trzy lata.
W trakcie zebrania zwrócono uwagę na konieczność pilnego powołania Zespołu Koordynującego działania
naprawcze takie jak: stworzenie nowych kierunków studiów, powołanie studiów podyplomowych,
uzyskania prawa nadawania stopnia doktora oraz nasilenie działalności promującej Wydział Nauk
Społecznych.
*Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy od Władz Rektorskich zaproszenie na Uroczyste Sympozjum
poświecone pamięci Księdza Kardynała Józefa Glempa – Doktora Honoris Causa SGGW i UKSW.
Sympozjum rozpocznie się w piątek – 23 stycznia br. o godz. 11.00 w Auli Kryształowej.
Pan Przewodniczący zwrócił się do członków Zwiazku z prośbą o uczestnictwo w sympozjum
*Jacek Bujko przedstawił członkom Prezydium stanowisko Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ
„Solidarność’ z dnia 12 stycznia br. w sprawie poparcia dla strajkujących górników.
Zarząd Regionu w pełni solidaryzuje się z pracownikami kopalń strajkującymi w obronie miejsc pracy oraz
popiera działania górniczych związków zawodowych reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Prezydium Komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w głosowaniu jawnym przy jednym głosie
wstrzymującym wyraziło poparcie dla stanowiska zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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