Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 17 listopada 2015 r.
Przewodniczący Jacek Bujko przywitał wszystkich obecnych na zebraniu.
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Brata Naszej Koleżanki
dr Marii Wesołowskiej. Łącząc się z Nią w smutku, w symbolicznym wyrazie
naszego wsparcia w tych trudnych chwilach, członkowie Prezydium będą
towarzyszyć Marii i Jej Rodzinie w uroczystościach pożegnalnych, które
odbędą się w najbliższy piątek (20.11.15).
Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa otuchy dla dr Marii Wesołowskiej
od "Solidarności" SGGW zostaną przekazane także w piątkowym lokalnym
wydaniu Gazety Wyborczej.

W czasie zebrania Prezydium poruszono następujące kwestie:
1. W związku z prośbą skierowaną do Przewodniczącego Jacka Bujko przez
Biuro Rektora, z powodu udziału Władz Uczelni w zaplanowanym wcześniej
spotkaniu, ustalono, że uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą rocznicę powstania „Solidarności” w SGGW oraz strajku
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, odbędzie się we wtorek 8 grudnia
br. o godz. 14.30.
2. W uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab.
Andrzejowi Czyżewskiemu i prof. dr. hab. Jerzemu Wilkinowi, wybitnym
uczonym w dziedzinie ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz
wręczenia odznaki honorowej „Za Zasługi dla SGGW”, na zaproszenie JM
Rektora i Senatu SGGW w Warszawie, wezmą udział Przewodniczący Jacek
Bujko oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Kondraszuk.
Uroczystość odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w Auli
Kryształowej SGGW.
3. Przewodniczący Jacek Bujko przekazał informację o zaproszeniu,
skierowanym przez Panią Ewę Tomaszewską do członków Zarządu Regionu
Mazowsze oraz Koleżanek i Kolegów z poszczególnych Komisji Zakładowych,
na uroczyste spotkanie w dniu 19.11.15. Rozpocznie się ono Mszą Św. w
intencji Ojczyzny w kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie o godz.
18.00. Po Mszy Św. w Domu Pielgrzyma "AMICUS" odbędzie się spotkanie
przy paru patriotycznych pieśniach i skromnym poczęstunku. Pani E.
Tomaszewska pragnie podziękować wszystkim osobom życzliwym i
wspierającym Ją w trakcie kampanii wyborczej.
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4. Jacek Bujko przekazał informację o organizowanej w SGGW uroczystości
"Dzień Seniora" w dniu 5.12.2015. Na tym tradycyjnym spotkaniu KZ NSZZ
"Solidarność" reprezentować będzie Przewodniczący.
5. Jacek Bujko przekazał informację o prośbie Marii Wesołowskiej dotyczącej
tymczasowego zawieszenia Jej uczestnictwa, jako przedstawiciela NSZZ
Solidarność SGGW, w posiedzeniach Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury
SGGW. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym
zastępstwie.
6. Przewodniczący krótko przedstawił ofertę dedykowanego "Programu
Medycznego" dla Członków Związku „NSZZ Solidarność” oraz innych
pracowników, a także ich rodzin. Program ten, popierany przez Region
Mazowsze, umożliwia jednoczesny dostęp do bardzo wielu niezależnych sieci
medycznych oraz na bardzo atrakcyjnych warunkach zapewnia dostęp do aż
35 lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań.
Ostateczną treść ww. oferty sporządzi Małgorzata H. Herudzińska;
oferta zostanie wysłana pocztą elektroniczną do przewodniczących Kół.
7. Małgorzata H. Herudzińska poinformowała, że draft wydania specjalnego
numeru "Agricoli" z okazji obchodów Jubileuszu 35-lecia NSZZ "Solidarność"
został ukończony. Zwróciła się z prośbą do obecnych osób o korektę treści
ww. projektu do dnia 24.11.15, w związku z planowanym złożeniem
materiałów do publikacji w Wydawnictwie SGGW w dniu 30.11.15. Tekst
zostanie lub został już wysłany drogą e-mailową do następujących osób:
Jacka Bujko, Maryli Kupczyk, Ewy Kazubek, Haliny Pajnowskiej, Piotra
Niebudy, Piotra Jurki, Wojciecha Boruckiego oraz Igora Werestiuka.
8. Tomasz Zielenkiewicz poinformował, że zgodnie z ustaleniami w trakcie
ostatniego posiedzenia Komisji ds. BHP SGGW, w najbliższym czasie KZ
NSZZ "Solidarność" zostanie przekazany do zaopiniowania projekt
zarządzenia
Rektora
SGGW,
regulującego
zasady
przydziału
i
gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w SGGW.
9. Ustalono, że spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, organizowane
corocznie przez NSZZ "Solidarność", odbędzie się w dniu 15.12.15.
10. Inne informacje:
Delegacja NSZZ "Solidarność" SGGW, łącząc się w bólu ofiarami i z
rodzinami ofiar zamachów w Paryżu (13.11.15), w dniu 15.11.15 złożyła
kwiaty i znicze przed Ambasadą Francji w Warszawie oraz dokonała wpisu do
Księgi kondolencyjnej.
Małgorzata Herudzińska, Jacek Bujko
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