Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 30 października 2019 r.
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko Przewodniczący Komisji Zakładowej, powitał przybyłych
na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Pana prof. Kazimierza Banasika,
Prorektora ds. Rozwoju materiały dotyczące Ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego „Marymont” w
Kirach. Jest to analiza działalności w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku. Analiza przedstawia
efekty działalności Ośrodka w 2019 roku i odniesienie ich do analogicznego okresu w latach 2017 i 2018.
W piśmie skierowanym do Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW Pan Rektor zwraca się o
dofinansowanie działalności Ośrodka w 2019 roku ze środków ZFŚS w kwocie 161tyś. zł.
Członkowie Komisji przypomnieli, że 2018 roku Komisja Zakładowa wyraziła zgodę na dofinansowanie w
kwocie 170 tyś. zł Ośrodka „Marymont”. Odbyło się to po analizie i dyskusji nad założeniami
funkcjonowania Ośrodka w roku 2018 przedstawionymi przez Pana mgra Wojciecha Motelskiego –
Dyrektora Ekonomicznego i wcześniej przez Panią mgr Agnieszkę Wójcik-Mańko – dyrektor Ośrodka
„ Marymont” w Kirach.
Zgodnie z założeniami funkcjonowania OSW Marymont w Kirach w roku 2018 przedstawionymi Komisji
Zakładowej w styczniu 2018 roku realizacja działań promocyjno- marketingowych miała przynieść wzrost
przychodów o 23 % w stosunku do wysokości przychodów z 2017 r. tj o szacunkowa kwotę 242 tyś. PLN.
Przy dofinansowaniu działalności Ośrodka ze środków ZFŚS w wysokości 170 tyś. zł deficyt szacowany był
na 5579 PLN.
Wynik finansowy Ośrodka po zasileniu z ZFŚS wyniósł - 261737, 67 PLN.
W zwiazku z tym w odpowiedzi na wniosek Władz Rektorskich o utrzymanie dofinansowania do
działalności Ośrodka w 2019 roku w kwocie 170 tyś. zł., Komisja Zakladowa skierowała w grudniu 2018
roku odpowiedź następującej treści:
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zgody na pokrycie ze środków
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGGW deficytu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„Marymont” w Kirach w kolejnym, 2019 roku w kwocie 170 tyś. zł., Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” SGGW informuje, że po długiej dyskusji podjęła uchwałę o nie przedłużaniu tego
dofinansowania z powodu widocznego w sprawozdaniu za 3 kwartały działalności Ośrodka braku
zmniejszenia (a nawet powiększenie) zeszłorocznego deficytu, co było warunkiem udzielenia tej pomocy.
Nic też nie wskazuje, żeby ostatni kwartał 2018 roku umożliwił zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego
po stronie Administracji Ośrodka do kwoty zbliżonej do dofinansowania co zakładał nie zrealizowany
tegoroczny biznes plan. Biorąc pod uwagę, że zamrożenie wysokości odpisów na fundusz socjalny na
poziomie roku 2013 zostaje przedłużone do roku 2026 (art. 262 Ustawy wprowadzającej Ustawę o Prawo
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia. 20.07.2018), co przy wzroście liczby osób uprawnionych do
korzystania ze świadczeń powoduje zmniejszenie środków ZFŚS SGGW o ponad 1 mln zł rocznie, nie
widzimy możliwości dalszego dofinansowywania ośrodka „Marymont” z tych środków.
Jednocześnie dążąc do zwiększenia przychodów ośrodka oraz zapewnienia możliwości wypoczynku
pracownikom SGGW i zachęcenia ich do pobytu w Kirach, Komisja Zakładowa podjęła uchwałę
pozwalającą na wydłużenie dofinansowania tego pobytu ze środków Zakladowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych do 10 dni.
Zgłoszone zostały dwa wnioski w sprawie: Pierwszy za utrzymaniem przedstawionego wyżej stanowiska
Komisji Zakładowej w sprawie dofinansowana OSW w 2019 roku, gdyż nawet z pobieżnej analizy widać
nadal znaczyny deficyt działalności Ośrodka, którego główną przyczyną nie jest preferencyjny cennik dla
pracowników i ich rodzin , ale zbyt małe wykorzystanie ośrodka średnio za 8 miesięcy 44,1%.
Drugi wniosek za zapoznaniem się z przedstawianą Analizą działalności OSW w okresie od 1 stycznia do 31
sierpnia 2019 roku, która budzi wiele naszych wątpliwości.
Ustalono, że po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami wrócimy do sprawy na
najbliższym posiedzeniu Prezydium KZ.
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W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
2. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „Solidarność” SGGW złożyły trzy osoby zatrudnione w Dziale
Gospodarczym Nr 3 i Dziale Obsługi Technicznej Obiektów.
Członkowie Komisji Zakładowej po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku przyznali
jednogłośnie dwie zapomogi w wysokości 400, 00 zł i jedną w wysokości 200,00 zł.
3. Przyjęcie nowych członków do NSZZ” Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba – pracownik badawczo-techniczny. Członkowie Komisji
Zakładowej w głosowaniu jawnym przyjęli Ją w poczet członków naszej organizacji.
4. Akcja wsparcie dla NSZZ „ Solidarność” w Castoramie.
Trwa ogólnopolska akcja wspierająca Związek Solidarność w sieci sklepów Castorama i potępiająca
zarazem antysolidarnościowe poczynania pracodawcy.
Otrzymaliśmy w tej sprawie pismo od Krajowej Komisji NSZZ „ Solidarność”, którym czytamy, że w
Castoramie nasilają się ataki na naszych kolegów pełniących funkcje związkowe. Zgodnie z ich propozycją
chcemy wywrzeć nacisk na właściciela poprzez wysyłanie listów z organizacji związkowych NSZZ
„Solidarność” z całej Polski.
Pan Przewodniczący przedstawił treść listu poparcia dla związkowców z Castoramy.
Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” jednogłośnie opowiedzieli się za wsparciem Kolegów
z Solidarności w Castoramie.
List z poparciem skierowany zostanie do Zarządu Castorama Polska i drugi w wersji angielskiej do
właściciela Castoramy, którego siedziba mieści się w Anglii.
5. Uroczystość Rocznicowa na ul. Rakowieckiej.
Ustalono, że Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą
rocznicę powstania
"Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w 1981r. odbędzie się 10
grudnia 2019 roku.
16.00 - Msza Święta za zmarłych Członków "Solidarności"
Kaplica akademicka w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61.
17.00 - Złożenie kwiatów pod tablicą rocznicową Solidarności SGGW
Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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