Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 6 października 2015r.
W trakcie części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:
1. Organizacja obchodów jubileuszu 35-lecia NSZZ SGGW.
Małgorzata Herudzińska - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego omówiła wszystkie szczegóły
organizacyjne związane z uroczystymi obchodami Jubileuszu w dniu 27 października br. Rozpocznie je
odprawiona o godz. 14.00 Msza Święta w kościele Św. Katarzyny. Dalsza część uroczystości
zorganizowana zostanie w Auli Kryształowej zgodnie z wcześniej ustalonym i zaakceptowanym programem.
Poinformowała, że w druku jest publikacja zawierająca trzy referaty okolicznościowe, które wygłoszone
zostaną w trakcie Sesji plenarnej. Publikacje otrzymają wszyscy uczestnicy uroczystości. Wysłano prawie
200 zaproszeń w formie papierowej za pośrednictwem poczty. Do członków Związku – pracowników
Uczelni skierowane zostały zaproszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jacek Bujko zwrócił się do członków Prezydium z prośbą o popularyzację uroczystych obchodów Jubileuszu
35-lecia powstania NSZZ „ Solidarność” w SGGW wśród członków, sympatyków i przyjaciół naszego
Związku.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” złożyły dwie osoby zatrudnione w
Dziale Gospodarczym SGGW. Wnioski dotyczyły
zapomóg losowych. Pierwszy dotyczył wsparcia
finansowego w związku z kosztami poniesionymi na zakup podręczników dla dwójki dzieci – nie zawiera
jednak żadnych dokumentów potwierdzających te wydatki. Członkowie Prezydium po dokładnym
zapoznaniu się z sytuacją materialną wnioskodawczyni przyznali Jej zapomogę w wysokości 200,00 zł.
Po zapoznaniu się z drugim wnioskiem , w uzasadnieniu, którego powodem ubiegania się o bezzwrotną
zapomogę jest splata kredytu i po dłuższej dyskusji członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym odrzucili
wniosek o zapomogę ( za przyznaniem zapomogi głosowała 1 osoba, przeciw 5 osób, wstrzymała się
1osoba).
3. Sprawy wniesione
Jacek Bujko poinformował, że otrzymalismy z Krajowej Sekcji Notatkę z posiedzenia Podkomisji ds.
Nauki i szkolnictwa wyższego, które odbyło się 24 września br. Na posiedzeniu przedstawiona została
informacja Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat oceny funkcjonowania algorytmu podziału tzw.
dotacji podstawowej dla uczelni publicznych.
Z notatki z posiedzenia członkowie Związku mogą zapoznać się w sekretariacie Komisji Zakładowej.

Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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