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     Przewodniczący Komisji ZFŚS w PWSZ w Tarnowie 

  

 W odpowiedzi na prośbę o wyrażenie opinii w sprawie przelania środków  z konta ING 

Banku Śląskiego na konto ZFŚS (przesłaną mailem w dniu 24.10.2019) pragnę zauważyć, iż 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nie posiada żadnej wiedzy ani kompetencji w powyższej 

sprawie. W związku z powyższym nie jest w stanie zająć racjonalnego stanowiska i wyrazić 

jakiejkolwiek  opinii. 

Wyjaśniam poniżej. 

1. Związki Zawodowe wielokrotnie występowały z prośbami o przekazanie informacji  o 

wysokości środków zgromadzonych na koncie  ZFŚS (zarówno o wysokości środków 

zaoszczędzonych z poprzednich lat, jak i o wysokości  środków  finansowych pochodzących z 

bieżącego odpisu). Niestety, nie otrzymaliśmy do tej pory informacji o całości budżetu jakim 

dysponuje ZFŚS w PWSZ w Tarnowie. Po wielu naszych usilnych prośbach (do JM Rektor oraz 

Komisji Socjalnej - pisma z dnia: 12.01.2018; 23.01.2018; 24.04.2019; 10.05.2019; oraz 

stanowisko pokontrolne PIP z 26.10.2018) - otrzymaliśmy jedynie  informację (z 25 czerwca 

2019 r.) o wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2019, jaki wynika z Ustawy).  

2. Związki Zawodowe NSZZ „Solidarność” nie posiadają żadnej wiedzy na temat jakiegokolwiek 

konta w ING Banku Śląskim, o którym Pan wspomina w piśmie; tym bardziej jesteśmy 

zaskoczeni  wskazaniem  wysokości kwoty, która pozostanie na „owym” koncie po zasileniu 

ZFŚS. Jeśli fundusze, o których wspomina Pan w piśmie, w wysokości XXXXXX PLN, są 

funduszami ZFŚS, to nie widzimy tu żadnego problemu i nie potrzebujecie Państwo żadnej 

dodatkowej zgody z naszej strony na wykorzystanie ich na bieżące potrzeby zgodnie z 

regulaminem. Jeśli natomiast są to fundusze na koncie podstawowym Uczelni – to Związki 

Zawodowe nie mają żadnych kompetencji w tym zakresie (są to kompetencje Rektora 

/Kwestora).  

3. Stanowisko pokontrolne PIP w Tarnowie z 26.10.2018 r. jasno wskazało, że „Plan wydatków z 

ZFŚS w 2018 r. nie został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi (…)”.  Ta 

sytuacja dotyczy również roku 2019, gdyż nie uzgodniono rocznego planu podziału środków . 

Zatem, tak jak w roku poprzednim, również w roku bieżącym,  nie uwzględniono stanowiska 

pokontrolnego PIP, nie zastosowano się do zapisów Regulaminu ZFŚS PWSZ w Tarnowie w  §2 

(Zarządzenie Rektora nr 10/2019  z 19 marca 2019), co jest równocześnie  niezgodne z 

zapisami w Ustawie o ZZ oraz w Ustawie o ZFŚS. 

4. Pismo, które Pan prosi o zaopiniowanie, sugeruje brak płynności finansowej na koncie  ZFŚS, 

aby zabezpieczyć bieżące potrzeby. Należy zatem dogłębnie przeanalizować przyczyny braku 

tejże płynności . Przy tej okazji nasuwa się pytanie  o Zarządzenie nr  24/2019 z 07 maja 2019 

r. zwiększające wysokość przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe o 75% w przypadku 

pożyczek remontowych i o 100% w przypadku pożyczek budowlanych. Zarządzenie, na 



którym ZFŚS bazował przez ostatnich 6 lat ( do maja 2019 r.) -  to było Zarządzenie nr 

18/2013, którego podstaw merytorycznych nikt nie kwestionował.  ZZ nie znają powodów, 

które stały u podstaw wprowadzenia nowego Zarządzenia (nr 24/2019), nie uchylając tym 

samym Zarządzenia dotąd obowiązującego.  Nie  przedstawiono Związkom Zawodowym 

żadnej kalkulacji kosztów ani uzasadnienia dla tak dużego procentowo wzrostu wysokości 

udzielanych pożyczek, ani związanego z tym ryzyka.  Wysokość pożyczek budowlanych z  

Zarządzenia 24/2019 wskazuje, że interpretacja definicji „wsparcia socjalnego” została tu 

potraktowana w „dość dowolny sposób”. 

5. Nigdy nie podjęto nawet próby uzgodnienia preliminarza wydatków z ZFŚS  ze Związkami 

Zawodowymi. 

 

 

 

 

 

 

 


