Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 19 stycznia 2016r.
Pierwsze w 2016 roku zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący Komisji
Zakładowej, powitał przybyłych na zebranie Członków Komisji i życzył Wszystkim dobrego, spokojnego
roku.
Głównym tematem zebrania był Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Jacek Bujko poinformował, że otrzymaliśmy od Pan Prorektora prof. Wiesława Bielawskiego projekt
Regulaminu ZFŚS SGGW do zaopiniowania przez Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Na zebraniu w dniu 12 stycznia br. Członkowie Prezydium KZ dokonali dokładnej analizy zapisów
przedstawionego projektu. W wyniku dyskusji wypracowane zostało stanowisko w sprawie Regulaminu
ZFŚS, w którym zaproponowane zostały następujące zmiany:
1. Wprowadzenie dodatkowego rozdziału do Regulaminu, w którym zapisane zostało, że wydatki na
dofinansowanie konkretnych zadań w posiadanych obiektach socjalnych SGGW będą każdorazowo
uzgadniane z działającymi w Uczelni związkami zawodowymi, podobnie jak jest to w innych uczelniach.
2. Korektę wysokości dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez
pracowników oraz emerytów i rencistów poprzez zwiększenie o 100 zł. kwot dofinansowania w dwóch
grupach o najniższych przychodach na osobę w rodzinie. Zapewni to osobom o najniższych dochodach
uzyskanie najwyższego dofinansowania i jednocześnie nie zmniejszy wysokości dofinansowania w tych
grupach w stosunku do lat poprzednich.
3. Wprowadzenie zasady, że sprawozdanie finansowe ze stanu Funduszu posiada te same pozycje co
preliminarz wydatków.
Wprowadzenie do zawartości preliminarza wydatków zapisu zgodnie, z którym stan Funduszu na koniec
roku kalendarzowego podany zostanie w rozbiciu na stan rachunku bankowego oraz stan rozliczeń z
pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych.
Członkowie Komisji Zakładowej po wysłuchaniu uwag przedstawionych przez Pana Przewodniczącego i po
krótkiej dyskusji w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli stanowisko Prezydium KZ w sprawie uwag do
projektu Regulaminu ZFŚS SGGW. Stanowisko Komisji Zakładowej przedstawione zostanie w piśmie
skierowanym do Władz Rektorskich Uczelni.
Na zakończenie zebrania Jacek Bujko zaprosił Wszystkich na wykład „Kapitał moralny- imperatyw rozwoju
społeczeństwa”, który wygłoszony zostanie przez prof. zw. dr hab. Piotra Sztompkę w ramach Salonu
Socjologicznego organizowanego przez Katedrę Socjologii Wydziału Nauk Społecznych.
Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2016 roku o godzinie 14.00 w Auli Kryształowej.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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