Informacje z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 10 lutego 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Sprawa bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 27 stycznia br. Jacek Bujko
przygotował pismo do Dyrektora Technicznego z prośbą o informacje o działaniach podejmowanych przez
Szkołę w celu usprawnienia systemu wentylacyjnego i poprawy warunków BHP w budynku nr 32. Zapoznał
obecnych na zebraniu członków Prezydium z treścią pisma.
Pytamy w nim między innymi o wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych służb Uczelni
przeprowadzonych w budynku nr 32 w ostatnim okresie (zalecenia pokontrolne, stopień ich realizacji i
terminy wykonania).
Interesuje nas również realizacja zaleceń Rektora dotyczących ponownego sprawdzenia systemu wentylacji
w pomieszczeniach pracowniczych i laboratoriach budynku nr 32 i opinii niezależnego rzeczoznawcy w
zakresie funkcjonowania wentylacji oraz inwentaryzacja dygestoriów i urządzeń podłączonych do systemu
wentylacji w innych budynkach uczelni.
Członkowie Prezydium po krótkiej dyskusji zaakceptowali treść pisma, które przekazane zostanie Panu
Dyrektorowi Technicznemu naszej Uczelni.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w 2014 r.
Sprawozdanie przedstawiła Pani Skarbnik Halina Pajnowska. Z analizy zestawienia wynika, ze przychody
w 2014 roku wynosiły 95 495 zł, a wydatki 82 858 zł (tym prawie 40 000 zł to składki odprowadzane do
Regionu i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”). Członkowie Prezydium po zapoznaniu się ze
szczegółami w głosowaniu jawnym przyjęli sprawozdanie.
Sprawozdanie finansowe z działalności KZ przedstawione zostanie do zatwierdzenia na zebraniu Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w dniu 24 lutego br.
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko poinformował, o rozmowie telefonicznej z Panem mecenasem Janem Zielińskim dotyczącej
finansowania świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Leśnym i Rolniczych Zakładach
Doświadczalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pan Mecenas przekazał nam opinię Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie naliczania odpisu na ZFŚS zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Uczelni publicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia
2013 roku.
Zgodnie z §14 Rozporządzenia RM podstawę odpisu na ZFŚS stanowią planowane roczne środki
przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w rozumieniu art.110 ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze
środków przeznaczonych przez Senat Uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art.151
ust.8 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym tj. pochodzących z innych źródeł niż określone w art.94 ust.1
tej Ustawy dotacje z budżetu państwa.
Włączenie pracowników LiRZD do korzystania ze świadczeń ZFŚS (bez odpisów od ich wynagrodzeń)
może w dłuższym okresie znacznie obciążyć środki Funduszu.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował o krótkim spotkaniu z Panem Kanclerzem, które odbyło się przed zabraniem
Prezydium. W spotkaniu uczestniczyła również Maryla Kupczyk. Rozmowa dotyczyła sprawy ewentualnego
opuszczenia pomieszczenia w piwnicy budynku nr 9, w którym przechowujemy materiały archiwalne
dokumentujące działalność Związku. Dokumentacja została w ostatnim czasie przejrzana i częściowo
uporządkowana. Zbiór jest dosyć pokaźny i z całą pewnością wymaga pomieszczenia do przechowywania.
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Oczywiście może to być inne, mniejsze pomieszczenie spełniające wymagania do przechowywania takich
zbiorów.
W rozmowie, która przebiegała w miłej atmosferze ustalono, że do momentu wskazania Komisji
Zakładowej innego pomieszczenia dokumenty przechowywane będą w dotychczasowym miejscu.
Pan Kanclerz wyjaśnił również sprawę wycinania drzew na terenie parku. Wycinane są drzewa zniszczone,
zagrażające bezpieczeństwu a wszelkie działania prowadzone są pod nadzorem Sekcji Konserwacji Zieleni.
W najbliższym czasie w miejsce usuniętych drzew przeprowadzone zostaną nowe nasadzenia.
* Jacek Bujko poinformował, że do wiadomości KZ otrzymaliśmy opinię projektu Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przygotowaną przez Krajową Sekcję Nauki
NSZZ „Solidarność”.
Opinia do wglądu w Sekretariacie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
*Małgorzata Herudzińska przypomniała o konieczności przeprowadzenia Wyborów Społecznych
Inspektorów Pracy w następujących jednostkach: Wydział Leśny, Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział
Technologii Drewna. Ze względu na kończące się kadencje dotychczasowych inspektorów wybory powinny
odbyć się do końca marca br.
*Jacek Bujko zwrócił się do członków Komisji Zakładowej z prośbą o przemyślenie propozycji obchodów
Jubileuszu 35-lecia NSZZ „Solidarność” SGGW. Sprawa dyskutowana będzie na zebraniu Komisji
Zakładowej w dniu 24 lutego br.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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