Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 7 lutego 2017r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko , powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od JM. Rektora do akceptacji projekt Prowizorium
wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SGGW w Warszawie na rok 2017.
Prowizorium przygotowane zostało przez Rektorską Komisję Socjalną w oparciu o wydatki na świadczenia
socjalne dla pracowników i emerytów SGGW poniesione w 2016 roku.
Odpis na ZFŚS w 2017 roku składający się z 6,5 % odpisu podstawowego od osobowego funduszu płac z
dotacji budżetowej w 2013 roku i odpisu dodatkowego dla emerytow i rencistów wyniesie w 2017roku
7908 708,18 PLN.
Największą pozycję w wydatkach ze środków ZFŚS stanowi podobnie jak w latach ubiegłych
dofinansowanie wczasów „po gruszą” szacowane dla pracowników na poziomie 6100 000 PLN, a dla
emerytów na poziomie 1300 000 PLN.
Znaczącą pozycję w wydatkach stanowi również pomoc świadczona pracownikom i emerytom w formie
zapomóg losowych i zasiłków statutowych przewidywana w kwocie prawie 1 200 000 PLN.
Ogółem przewidywane w 2017 roku wydatki na świadczenia socjalne ze środków ZFŚS ( bez pożyczek
mieszkaniowych) wyniosą prawie 9 800 000 zł i o ponad 1 500 000 zł przekroczą wpływy do Funduszu w
tym roku. Na razie nie ma żadnego zagrożenia wypłat świadczeń socjalnych uprawnionym pracownikom i
emerytom. ZFŚS dysponuje bowiem rezerwą środków niewykorzystanych w latach ubiegłych. Jednak
systematyczne przekraczanie wydatków Funduszu nad wpływami w ciągu kliku lat może wyzerować
rezerwę środków i wówczas może pojawić się problem z realizacją świadczeń socjalnych zagwarantowanych
przez Regulamin ZFŚS SGGW.
Po analizie przedstawionego projektu Prowizorium, porównaniu z wydatkami w biegłym roku, członkowie
Prezydium KZ NSZZ „ Solidarność” SGGW w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawione
Prowizorium ZFŚS na 2017 rok.
Projekt Prowizorium ZFŚS na 2017 rok przedstawiony zostanie do akceptacji członkom Komisji Zakładowej
na zebraniu w dniu 28 lutego br.
W dalszej części zebrania członkowie Prezydium rozpatrzyli dwa wnioski o zapomogi losowe, które złożyły
emerytowane członkinie naszego Związku. Obydwa wnioski związane są z trudną sytuacją finansową
wynikającą z wysokich kosztów poniesionych na leczenie. Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z
uzasadnieniami do wniosków w głosowaniu jawnym przyznali jednogłośnie zapomogi losowe w wysokości
400,00 zł każda.
Pan Przewodniczący poinformował członków Prezydium KZ o szkoleniu organizowanym przez Komisję
ds. Płac i Komisję ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych Krajowej Sekcji NSZZ „ Solidarność”, którego
tematami będą:
- nawiązywanie, trwanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
- taryfikator wynagrodzen po zmianach od 1 stycznia 2017 roku,
- dotacja dydaktyczna z budżetu państwa- podział w uczelniach,
- mobbing.
Termin szkolenia : 20 – 23 kwietnia 2017 roku
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kołobrzeg.
Rozważymy udział przedstawiciela naszej Komisji w szkoleniu po uzyskaniu informacji dotyczącej kosztów
udziału w szkoleniu.
Na zakończenie zebrania ustalono, że w związku z przerwą międzysemestralną i wyjazdami członków
Prezydium zebranie we wtorek – 21 lutego br. zostaje odwołane.
Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ SGGW odbędzie się zgodnie z planem – 28 lutego br.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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