Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 24 marca 2015 r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych SGGW.
Jacek Bujko przypomniał, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10 Rektora z dnia 10 lutego br. pracownicy i
byli pracownicy Leśnego i Rolniczych Zakładów Doświadczalnych włączeni zostali do korzystania ze
świadczeń socjalnych zgodnie z Regulaminem ZFŚS SGGW.
Jednocześnie w myśl obowiązujących przepisów prawnych w 2015 roku odpis na ZFŚS tworzy się w
wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013
roku finansowanych z dotacji na działalność dydaktyczną Uczelni. Od wynagrodzeń pracowników
Zakładów Doświadczalnych nie będzie więc odpisu na ZFŚS.
Jacek Bujko poinformował, że 21 marca otrzymał od Pani Kwestor zestawienie informacji dotyczących
Funduszu Socjalnego Zakładów Doświadczalnych SGGW za rok 2014.
Z rozliczenia wynika, że wpływy Funduszu Socjalnego LiRZD wynosiły 485 188 zł, a wydatki 472 934 zł.
Stan rachunku bankowego Funduszu Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów Obory wykazuje
oszczędności z poprzednich lat w wysokości 508 969 zł, Leśnego ZD – 611,00 zł. Pozostałe dwa Zakłady
Doświadczalne w Żelaznej i Brwinowie nie mają żadnych oszczędności na kontach Funduszu.
Wydelegowany został trzyosobowy Zespół do kontaktów z Władzami Rektorskimi, Sekcją Socjalną i
pozostałymi związkami zawodowymi
w sprawie możliwości zwiększenia odpisu na ZFŚS także od
pracowników, których wynagrodzenia zasadnicze nie są finansowane z dotacji Ministerstwa na działalność
podstawową.
2. Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w SGGW.
Małgorzata Herudzińska poinformowała, że we wszystkich jednostkach Uczelni odbyły się wybory
Społecznych Inspektorów Pracy.
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Społecznych Inspektorów Pracy z poszczególnych jednostek, którzy
wybrali spośród siebie Zakładowego Inspektora Pracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie. Został nim Pan Piotr Niebuda - pracownik Centrum Informatycznego SGGW dotychczasowy
Społeczny Inspektor Pracy Ogólnouczelnianych Jednostek Usługowych.
3. Jubileusz 35–lecia powstania NSZZ „Solidarność” w SGGW w Warszawie.
Małgorzata Herudzińska – Przewodnicząca Komitetu Obchodów Jubileuszu przedstawiła informacje
dotyczące programu obchodów.
Uroczystości odbędą się 27 października 2015 roku.
Rozpocznie je Msza Święta w intencji NSZZ „Solidarność” SGGW.
W programie przewidziana jest między innymi:
* Sesja plenarna, w czasie której wygłoszone zostaną 3-4 referaty okolicznościowe.
Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego ustalają szczegóły z prelegentami.
* Część artystyczna uroczystości – koncert muzyczny.
* Poczęstunek i spotkania kuluarowe.
Goście i wszyscy członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW otrzymają znaczek naszej organizacji.
Autorem projektu znaczka zatwierdzonego na posiedzeniu Komisji Zakładowej w dniu 24 lutego br. jest
dr inż. Jakub Gawron.
4.Oferta usług prawnych dla członków NSZZ „Solidarność”.
Małgorzata Herudzińska zaprezentowała ofertę usług prawnych przygotowaną wyłącznie dla członków
NSZZ „Solidarność” przez Solkartę Sp. z o.o. we współpracy z Avalio Sp. z o.o.
Avalio Sp. z o.o to innowacyjna firma prawnicza, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek
innowacyjne rozwiązanie – Prawo Direct.
Usługi świadczone są wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych
specjalizujących się w danej dziedzinie prawa w formie rozmowy telefonicznej, drogą elektroniczną, którą
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klient może przesłać dokumenty do zaopiniowania lub opracowania uzyskując w ten sam sposób odpowiedź
zwrotną.
Małgorzata Herudzińska zwróciła szczególną uwagę na Indywidualny pakiet usług przypisany do
konkretnej osoby. Przy założeniu, ze pakiet usług wykupiony zostanie dla co najmniej 50 osób opłata roczna
wynosi 49,00 zł na osobę.
Pakiet gwarantuje doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z życiem prywatnym
(prawo spadkowe, wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu mechanicznego, prawo
rodzinne, prawo dotyczące darowizn, zabezpieczenia społeczne, prawo lokalowe i prawo nieruchomości,
prawo pracy, prawo podatkowe, postępowanie cywilne prawo karne i prawo wykroczeń).
Liczba telefonicznych profesjonalnych porad prawnych jest bez limitu.
W tej cenie pakiet gwarantuje również opracowanie trzech umów (pism urzędowych, pism procesowych do
wartości 100.000 zł) i preferencyjne ceny, na poziomie minimalnych urzędowych stawek za następne pisma
procesowe i reprezentację w sądzie. Z opinii prezentującej i dyskusji wynikało, że jest to wyjątkowo
atrakcyjna propozycja, gwarantująca duże bezpieczeństwo na co dzień i cenną pomoc prawną jedynie za ok.
4 zł miesięcznie
Ustalono, że szczegółowa oferta w wersji elektronicznej przesłana zostanie do Przewodniczących Kół z
prośbą o rozpropagowanie Jej wśród członków Związku i zgłoszenie osób zainteresowanych ofertą.
6. Sprawy wniesione
* Tomasz Kondraszuk przedstawił informacje z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Finansowych i
Rektorskiej Komisji ds. Gospodarczych i Inwestycji.
Pan Prorektor prof. dr hab. W. Bielawski przekazał informacje o wyłonieniu wykonawcy do
zagospodarowania terenu skarpy i
unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu SGGW nad
parkingiem podziemnym. Dyskutowano również o sponsoringu uroczystych obchodów 200-lecia Uczelni.
* Tomasz Zielenkiewicz przekazał informacje z posiedzenia Komisji ds. BHP.
Pan Prorektor prof. W. Bielawski przekazał informacje o kontroli przeprowadzonej w budynku nr 32 przez
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w związku ze zgłoszeniem dolegliwości zdrowotnych u
pracowników SGGW (budynek B32).
Jednocześnie Pan Prorektor wyraził niezadowolenie z faktu, że to Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
sprowadza kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy na Uczelnię.
Zdaniem Pana Prorektora sprawa bezpieczeństwa pracy w budynku nr 32 będzie w pełni wyjaśniona i
załatwiona jeszcze przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego.
Członkowie Komisji otrzymali przygotowany przez Inspektorat BHP raport zawierający analizę stanu
bezpieczeństwa pracy i nauki
w Uczelni. Dokument zawiera również informacje o ochronie
przeciwpożarowej.
Ze szczegółami informacji członkowie NSZZ „Solidarność” SGGW mogą zapoznać się w sekretariacie
Związku.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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