Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW
w dniu 10 listopada 2015 r.
Zebranie otworzył Tomasz Kondraszuk Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, powitał
przybyłych na zebranie Członków Związku.
Głównym tematem zebrania było omówienie okolicznościowego numeru Agricoli poświeconego
Jubileuszowi 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
Pracę nad przygotowaniem materiałów i ich opracowaniem koordynuje Małgorzata H. Herudzińska
- Sekretarz Komisji Zakładowej, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów
Jubileuszu, która przedstawiła propozycję zawartości wydania z podziałem na cztery części
tematyczne. W części poświeconej obchodom Jubileuszu, które odbyły się 27 października br. znajdzie się
relacja z Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystości, odprawionej w Kościele św. Katarzyny wraz z
tekstem homilii wygłoszonej przez księdza kn. Wojciecha Gnidzińskiego – proboszcza parafii. Wydanie
zawierać będzie również treść wystąpienia JM. Rektora prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego wygłoszonego
w czasie uroczystości oraz wystąpienia Gości; dra Janusza Sobieszczańskiego (Krajowa Sekcja Nauki) i
Andrzeja Kropiwnickiego – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Opublikowane
zostaną również listy gratulacyjne i życzenia przysłane do Komisji Zakładowej z okazji Jubileuszu.
Małgorzata Herudzińska przypomniała, że referaty okolicznościowe wygłaszane w trakcie Sesji naukowej
uroczystości wydane zostały w formie publikacji i wręczone uczestnikom Jubileuszu, dlatego też nie znajdą
się w wydaniu specjalnym Agricoli. Poinformowała również, że treść referatów okolicznościowych
dostępna jest na stronie internetowej NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Ponadto wydanie zawierać będzie rozdział dotyczący pracy i działania Komisji Zakładowej w okresie
pomiędzy 30-leciem a 35-leciem NSZZ „ Solidarność” SGGW, w którym pokazane będą najważniejsze
sprawy podejmowane przez Komisję Zakładową w zakresie praw pracowniczych, spraw płacowych,
podejmowanych interwencji, spraw zdrowia i BHP, udziału w pracach Senatu, Komisji Senackich i
Rektorskich, organizowania imprez kulturalnych i wycieczek dla pracowników. W numerze zamieszczone
zostanie również krótkie wspomnienie o zmarłej w 2012 roku Pani Rektor prof. dr hab. Marii Joannie
Radomskiej – Osoby wielce zasłużonej dla Solidarnosci.
Wydanie okolicznościowe opatrzone zostanie zdjęciami z uroczystych obchodów Jubileuszu jak również
zdjęciami z „życia” Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW.
W dalszej części zebrania członkowie Prezydium rozpatrzyli dwa wnioski o zapomogi losowe złożone przez
Osoby zatrudnione w Dziale Gospodarczym. Po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków
i z sytuacjami materialnymi członkowie Prezydium przyznali jednorazowe zapomogi losowe w wysokości
300,00zł i 400,00 zł.
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