Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 17 marca 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Prezydium w dniu 3 marca br. Pan Przewodniczący zwrócił
się do Pani Kwestor z prośbą o informacje dotyczące wysokości świadczeń socjalnych w 2014 roku dla
pracowników LiRZD, którzy od stycznia 2015 roku włączeni zostali do korzystania ze świadczeń ZFŚS
SGGW. Poprosił również o informacje dotyczące wysokości niewykorzystanych środków na
wyodrębnionych dotychczas własnych kontach Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładów
Doświadczalnych, które przekazane mają być na konto ZFŚS SGGW.
Niestety przed dzisiejszym zebraniem Prezydium nie otrzymaliśmy informacji, o które prosiliśmy. Kwestura
bilansuje wszystkie otrzymane dane z Zakładów Doświadczalnych i zestawienie, o które prosimy otrzymamy
w ciągu kilku dni (do dnia 21 marca br.). Takie ustalenie zapadło w rozmowie Pana Przewodniczącego i
Pani Kwestor.
W zwiazku z tym, że kończy się pierwszy kwartał 2015 roku i wszystkie wydatki ze środków ZFŚS za 2014
rok powinny być już zaksięgowane na koncie Funduszu, członkowie Prezydium NSZZ „Solidarność”
SGGW podjęli decyzję o wystąpieniu do Pani Kwestor z prośbą o informacje o stanie środków ZFŚS na
dzień 31 grudnia 2014 roku i szczegółowe rozliczenie świadczeń w roku 2014.
Powołując się na Regulamin ZFŚS skierujemy do Pani Kwestor pismo w tej sprawie.
2. Sprawa bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32.
Jacek Bujko przypomniał, że 11 lutego br. skierowaliśmy do Pana mgr inż. Jarosława Dadacza –
Dyrektora Technicznego SGGW pismo z prośbą o informacje o podejmowanych przez Szkołę działaniach
mających na celu usprawnienie wentylacji i poprawę warunków BHP w budynku nr 32.
Prosiliśmy między innymi o wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych służb Uczelni, o zalecenia
pokontrolne i stan ich raportu realizacji, o podsumowanie i wnioski wynikające z raportu firmy HEUREKA
oraz działania podejmowane przez służby techniczne w związku z tym raportem.
Niestety do dzisiaj – 17 marca br. nie otrzymalismy żadnej odpowiedzi od Pana Dyrektora.
Członkowie Prezydium upoważnili Jacka Bujko – Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” do interwencji w tej sprawie u Władz Rektorskich.
Brak odpowiedzi na nasze pismo po ponad miesięcznym oczekiwaniu sugeruje lekceważenie naszej
organizacji a tym samym sprawy bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32, o którą wnosimy w piśmie do Pana
Dyrektora.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymał od Społecznego Inspektora Pracy na Wydziale Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji protokół kontroli przeprowadzonej przez pracowników Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w budynku B32. Kontrola przeprowadzona była 26 lutego br. w zwiazku ze
zgłoszonymi dolegliwościami zdrowotnymi u pracowników SGGW (budynek B32) w nawiązaniu do
wyników poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2014 roku.
Kontrolujący uzyskali informacje o następujących działaniach podjętych na terenie budynki B32:
-sprawdzenie legalności podłączeń wykorzystywanej aparatury badawczej do systemu wentylacji w budynku
nr B32 w celu stwierdzenia czy nie doszło do samowolnego podłączenia aparatury badawczej,
- weryfikacji wykorzystania pomieszczeń w budynku B32 zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem w celu
wykluczenia samowolnej zmiany sposobu wykorzystania pomieszczeń np. seminaryjnych na laboratoryjne,
-zleceniu opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie oceny sprawności działania systemów wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej w budynku B32,
- zaplanowanych w okresie luty – marzec 2015 r. pracach polegających na wydłużeniu ponad czapki
kominowe przewodów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń biurowych na drugim piętrze,
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- próbach dymnych w pomieszczeniach pracowniczych i laboratoryjnych WNOŻCziK zrealizowanych w
terminie luty-marzec 2015 r.,
- sprawozdaniu z pomiarów kontrolnych ilości powietrza wentylacyjnego przeprowadzonych przez firmę
HEUREKA,
- zamontowaniu w pomieszczeniach nawiewek okiennych (ok. 230 szt.) w pomieszczeniach wyposażonych
w wentylację grawitacyjną,
- sporządzeniu harmonogramu prac z wykorzystaniem dygestoriów w budynku B32 w celu wyeliminowania
jednoczesnego obciążenia systemu wentylacji prowadzonymi pracami z użyciem chemikaliów,
- wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń laboratoryjnych nr 1096 i 1097,
- wykazie prac badawczych z użyciem czynników chemicznych prowadzonych w laboratoriach w budynku
B32.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli nie wydano doraźnych zaleceń, nie sformułowano tez żadnych uwag
i wniosków.
Z protokółu wynika także, że służby techniczne Uczelni prowadzą działania zmierzające do poprawy
wentylacji a przez to warunków pracy w budynku 32, o których jednak nie chcą poinformować Komisji
Zakładowej.
3. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” złożyły dwie osoby zatrudnione w Dziale
Gospodarczym Nr 3. Wnioski dotyczyły zapomóg losowych w zawiązku z trudną sytuacja materialną.
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogi w wysokości 400,00 zł każda.
4. Jubileusz 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w SGGW.
Odbyło się już pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu. Członkowie Komitetu
powierzyli funkcję Przewodniczacej Małgorzacie Herudzińskiej.
Ustalono już datę obchodów na wtorek - 27 października br. Obchody zorganizowane zostaną w Auli
Kryształowej, która została już zarezerwowana.
Proponowany przez Komitet program obchodów przedstawiony zostanie na najbliższym zebraniu Komisji
Zakładowej – 24 marca br.
5. Informacje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Jacek Bujko poinformował, że systematycznie otrzymujemy informacje o działaniach i stanowiskach
podejmowanych przez Radę KSN NSZZ „Solidarność” w istotnych dla środowiska akademickiego
sprawach.
W dniu 7 marca br. KSN zajęło stanowisko w :
- sprawie finansowania studiów w zagranicznych uczelniach ze środków publicznych,
-w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych,
- w sprawie Komitetu Równości
- w sprawie przynależności Komisji Zakładowych reprezentujących członków Związku zatrudnionych w
strukturach Polskiej Akademii Nauk do Krajowej Sekcji nauki NSZZ „Solidarność”.
Pan Przewodniczący przedstawił członkom Prezydium treść przyjętych stanowisk.
Członkowie Zwiazku mogą zapoznać się z dokumentami z sekretariacie Komisji Zakładowej.
6. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że otrzymał zaproszenie od Zarządu Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego
SGGW na Otwarte Zebranie organizowane 18 marca br. W programie zebrania przewidziane jest między
innymi przedstawienie aktualnej działalności ZNP, przedstawienie korzyści z tytułu przynależności do ZNP
oraz wystąpienie przedstawiciela Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej a także pytania uczestników
zebrania do Władz Uczelni.
Ze względu na obciążenia dydaktyczne Pana Przewodniczącego Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”
reprezentować będą Małgorzata Herudzińska i Jakub Gawron.
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* Otrzymaliśmy również zaproszenie od Rektora SGGW w Warszawie na otwarte posiedzenie Senatu
SGGW poświęcone historii Uczelni, podczas którego wykład pt.
„Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w czasie II wojny światowej i do roku 1990”
wygłoszą: prof. dr hab. Sławomir Podlaski
prof. dr hab. Jan Łabętowicz
prof. dr hab. Andrzej Radecki.
Wykład odbędzie się 30 marca 2015 r. o godz. 12.15 w Auli Kryształowej.
Jacek Bujko zachęcał członków NSZZ „Solidarność” SGGW do uczestnictwa w wykładzie.
* Krystyna Małachowska przypomniała o propozycji zorganizowania pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Zaproponowała termin: 16 (17) - 24 ( 25) września 2015 r. Szczegółowa oferta przedstawiona zostanie na
najbliższym zebraniu Komisji Zakładowej.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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