Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 14 lutego 2017r.
Zebranie Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” SGGW otworzył Jacek Bujko, powitał
przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu Komisji Zakładowej w
dniu 13 lutego br. spotkał się z Panem Kanclerzem w sprawie zapewnienia odpowiedniego miejsca do
spożywania posiłków przez pracowników Działu Obsługi Technicznej Obiektów w budynku nr 14.
Obecnie w w/w budynku warsztat wraz z wyposażeniem stanowi jedno wspólne pomieszczenie z szatnią
i jadalnią dla pracowników, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia warunków BHP. Potwierdziły to dwie
kolejne kontrole przeprowadzone przez Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy SGGW nakazujące
„zapewnienie pracownikom godnych warunków do spożywania posiłków niezwłocznie”
Zalecenia te nie zostały spełnione do chwili obecnej. Obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenie
do spożywania posiłków przez pracodawcę wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i i Polityki Socjalnej z
dnia 26 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sytuacja taka powstała w wyniku wyodrębnienia w budynku nr 14 osobnego pomieszczenia magazynowego,
nie należącego do DOTO. Ponowne przywrócenie mu funkcji socjalnej wydaje się najprostszym i w zasadzie
jedynym sposobem realizacji zaleceń pokontrolnych.
Jacek Bujko przekazał Panu Kanclerzowi pismo, w którym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
SGGW, powołując się na art. 26 ust.3 Ustawy o związkach zawodowych, apeluje o podjęcie pilnych działań
zmierzających do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w Dziale Obsługi Technicznej Obiektów
i przebywającym w budynku nr 14 odpowiedniego miejsca do celów socjalnych, w tym do spożywania
posiłków.
W dalszej części zebrania członkowie Prezydium rozpatrzyli wniosek o zapomogę losową, który
złożyła pracownica z Działu Gospodarczym Nr 1. Wniosek związany jest z trudną sytuacją finansową
wynikającą z wysokich kosztów poniesionych na leczenie. Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z
uzasadnieniem do wniosku w głosowaniu jawnym przyznali jednogłośnie zapomogę losową w wysokości
400,00 zł.
*Pan Przewodniczący przekazał członkom Prezydium KZ relację z otwarcia wystawy:
SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI
przygotowanej z okazji jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego w Szkole Glównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Wernisaż odbył się 8 lutego 2017 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu.
Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW reprezentował Pan Przewodniczący.
*Tomasz Kondraszuk poinformował, że 20 lutego br. odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji ds.
Finansowych, na którym dyskutowana będzie sprawa podziału dotacji budżetowej przyznanej Uczelni
zgodnie z algorytmem podziału dotacji budżetowej obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku na
poszczególne jednostki.
Na posiedzeniu Komisji przedstawiona będzie symulacja podziału dotacji z uwzględnieniem wskaźnika
dostępności dydaktycznej skorygowanego średnią kosztochłonnością studiów na poszczególnych
wydziałach.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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