Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 7 września 2015 r.
Pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych
na zebranie Członków Związku.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Organizacja obchodów jubileuszu 35-lecia NSZZ „Solidarność” SGGW.
Informacje o stanie przygotowań do uroczystości przedstawiła Małgorzata Herudzińska - Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego. Przypomniała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obchody odbędą się 27
października br. Rozpocznie je odprawiona o godz. 14.00 Msza Święta w kościele Św. Katarzyny. Dalsza
część uroczystości zorganizowana zostanie w Auli Kryształowej. W programie przewidziano:
- wystąpienie Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego,
- wystąpienia Gości,
- sesję naukową, w której wygłoszone zostaną referaty okolicznościowe (Anna Gołębiewska, Maria
Wesołowska, Kazimierz Korab). Niestety ze względu na bardzo duże obciążenia zajęciami referatu nie
wygłosi ksiądz prof. Krzysztof Pawlina.
Członkowie Prezydium rozważali złożenie propozycji wygłoszenia referatu okolicznościowego
kol.
Szczepanowi Marczyńskiemu
- pierwszemu Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ
„ Solidarność” SGGW. Ustalono, że Jacek Bujko skontaktuje się w tej sprawie ze Szczepanem Marczyńskim.
W części artystycznej uroczystości przewidziany jest występ LZA „ Promni”
Członkowie Prezydium ustalali również listę gości, do których skierowane zostanie zaproszenie na uroczyste
obchody 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w SGGW.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „Solidarność” złożyły trzy osoby. Dwa wnioski
dotyczyły zasiłku statutowego w związku ze śmiercią członka rodziny. Trzeci wniosek o zapomogę losową w
związku z ciężką chorobą złożył nauczyciel akademicki ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Po zapoznaniu się z wnioskami członkowie Prezydium przyjęli do wiadomości informacje o zasiłkach
statutowych w wysokości 400. 00 zł każdy.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali też zapomogę losową w wysokości 400, 00 zł.
3. Sprawy wniesione
Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy informację o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
w zakresie bezpieczeństwa pracy prowadzonej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory.
Pan Przewodniczący w rozmowie telefonicznej z prowadzącym kontrolę dr inż. Bogdanem Jasińskim
uzyskał informację o bardzo dobrych wynikach kontroli.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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