Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 22 marca 2016r.
Zebranie Komisji otworzył Tomasz Kondraszuk – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, powitał
przybyłych na zebranie Członków Komisji.
Tomasz Kondraszuk podsumował krótko zakończoną właśnie kampanię wyborczą na funkcję rektora
SGGW na następną kadencję. Przypomniał, że w wyniku zgłoszeń dokonanych przez Uczelniane Kolegium
Elektorów do wyboru rektora i prorektorów wyłonieni zostali dwaj kandydaci na funkcję rektora: prof. dr
hab. Wiesław Bielawski i prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Obaj Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie i
17 marca br. w Auli Kryształowej odbyło się spotkanie pracowników, studentów i doktorantów z
kandydatami. Panowie profesorowie przedstawili swoje programy wyborcze: cele, zamierzenia, plany
dotyczące funkcjonowania Uczelni w następnej kadencji. Odpowiadali też na liczne pytania zadawane przez
uczestników spotkania.
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW pytania zdawał dr Jacek Bujko. Ze względu na
ograniczenia czasowe spośród przygotowanych przez Prezydium pytań zadał jedynie trzy pytania. Poruszył
w nich sprawę znaczących różnic w wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na
takich samych stanowiskach, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy – sprawdzenia prawidłowego
działania systemów wentylacji we wszystkich budynkach Uczelni w zwiazku nieprawidłowościami
stwierdzonymi budynku nr 32 oraz usprawnienia pracy Administracji Uczelni bez konieczności tworzenia
nowych jednostek.
Mimo, że spotkanie trwało ponad trzy godziny, nie wszystkim zabiegającym o głos udało się zadać pytanie.
Nie zadali swoich pytań przedstawiciele doktorantów chociaż bardzo się tego domagali. Pani
Przewodniczaca Uczelnianej Komisji Wyborczej zakończyła spotkanie.
18 marca br. Uczelnia Kolegium Elektorów na funkcję rektora SGGW w kadencji 2016/2017 – 2019/2020
wybrało prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.
Komisja Zakladowa NSZZ „ Solidarność” SGGW gratuluje Panu Profesorowi i wyraża nadzieję na dobrą
współpracę.
W dalszej części zebrania Komisji Zakładowej Tomasz Kondraszuk przedstawił wniosek pracownika z
Działu Gospodarczego Nr 3 o przyznanie jednorazowej zapomogi losowej w związku z ciężka chorobą.
Obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku w
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyznali zapomogę losową w wysokości 400,00 zł.
O godz. 16.00 w świątecznym nastroju rozpoczęliśmy Wielkanocne Spotkanie. Na przygotowanym
wcześniej wielkanocnym stole znalazły się potrawy i smakołyki przygotowane przez naszych członków.
W imieniu Komisji Zakładowej świąteczne życzenia Gościom oraz członkom Związku złożył Tomasz
Kondraszuk.
Wielkanocne, radosne życzenia złożył nam JM Rektor, Panowie Prorektorzy oraz Pan Kanclerz. Swoją
obecnością zaszczyciła nas również Pani mgr Anna Żuchowska – Sekretarz Rektora.
Pan Rektor przypomniał również program zbliżających się imprez i uroczystości związanych z obchodami
jubileuszu 200-lecia SGGW i zachęcał do aktywnego udziału w tych uroczystościach.
Maria Kupczyk

1

