Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 13 września 2016r.
Pierwsze po przerwie wakacyjnej zebranie Prezydium Komisji Zakładowej otworzył Jacek Bujko ,
powitał przybyłych na zebranie Członków Związku.
Pan Przewodniczący poinformował, że 6 września br. z inicjatywy JM Rektora –prof. dr hab. Wiesława
Bielawskiego odbyło się spotkanie Władz Rektorskich z przedstawicielami organizacji związkowych
działających w SGGW. Spotkanie odbyło się w Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego. Uczestniczyli w nim:
JM Rektor –prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prof. dr hab. Marian Binek – Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab.
Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju, prof. dr hab. Michał Zasada - Prorektor ds. Współpracy
Międzynarodowej oraz dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz SGGW. Obecni byli przedstawiciele
trzech organizacji związkowych. NSZZ „ Solidarność” SGGW reprezentował dr Jacek Bujko –
Przewodniczący Komisji Zakładowej i dr inż. Tomasz Kondraszuk – Wiceprzewodniczący.
Pan Rektor podkreślił znaczenie współpracy Władz Uczelni z organizacjami związkowymi działającymi w
SGGW, podziękował za dotychczasową wspólną pracę dla dobra pracowników naszej Uczelni i wyraził
nadzieję na dalszą owocną współpracę i obopólne zrozumienie przy rozwiązywaniu problemów.
Poinformował również, że przedstawicielem Władz Rektorskich do bezpośrednich kontaktów ze związkami
zawodowymi jest Pan prof. dr hab. Kazimierz Banasik.
W dalszej części zebrania Prezydium KZ poruszone były następujące sprawy:
1 . Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyły trzy osoby zatrudniane w Dziale
Gospodarczym Nr 3. Wnioski dotyczyły zapomóg losowych w związku z koniecznością zakupu książek
i pomocy szkolnych dla uczących się dzieci.
Członkowie Prezydium po zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków i sytuacją finansową w/w Osób
przyznali w głosowaniu jawnym jedną zapomogę losową w wysokości 400,00 zł i dwie zapomogi losowe
w wysokości 300,00 zł każda.
2. Przyjęcie nowych członków do NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Deklarację członkowską złożyła jedna osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego
na Wydziale Technologii Drewna.
Członkowie Prezydium w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli Ją w poczet członków naszej
organizacji.

3. Sprawy wniesione:
* Jacek Bujko poinformował, że w dniach 23-25 września 2016 roku w Poznaniu odbędzie się Walne
Zebranie Delegatów KSN NSZZ „ Solidarność”. Przypomniał, że naszymi delegatami są: Jacek Bujko, Maria
Wesołowska i Krystyna Małachowska.
*Jacek Bujko poinformował, że Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” SGGW otrzymała do wiadomości
list, jaki do JM. Rektora SGGW skierował dr inż. Szczepan Marczyński – pierwszy Przewodniczący KZ
NSZZ „ Solidarność” SGGW. W liście do Władz Rektorskich Pan Sz. Marczyński dziękuje za wyróżnienie
medalem 200-lecia SGGW. Wyraża też zdziwienie, że w wystąpieniu JM Rektora w czasie uroczystości
wręczenia medali nie padło ani jedno słowo o wpływie uczelnianej „ Solidarnosci” na dobre zmiany w
SGGW po wrześniu 1980 r.
Jeszcze większe zdziwienie Autora listu wzbudziło pominiecie informacji o powstaniu i działaniu
organizacji związkowej NSZZ „ Solidarność” SGGW w wydanej z okazji jubileuszu Historii SGGW.
Do listu dołączony jest egzemplarz wydawnictwa „25 lat NSZZ Solidarność Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego ” wydanego w 2005 roku, w którym zamieszczony jest artykuł „ Przyczółki wolności” opisujący
powstanie i działalność legalnej i podziemnej organizacji uczelnianej „Solidarności”, jak również
okoliczności i przebieg strajku okupacyjnego SGGW.
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Pan dr inż. Szczepan Marczyński zwraca się z prośbą do JM. Rektora o odczytanie Jego list na najbliższym
posiedzeniu Senatu Akademickiego SGGW oraz dostarczenie członkom Senatu kopii wspomnianego wyżej
artykułu.
Jacek Bujko poinformował, że rozmawiał telefonicznie o sprawie ze Szczepanem Marczyńskim, który
zaproponował, by w sytuacji, kiedy JM Rektor odmówi odczytania listu w czasie posiedzenia Senatu list
odczytał lub poinformował o nim członków Senatu Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” SGGW.
Członkowie Prezydium w czasie dyskusji uznali, że odczytanie listu przez Przewodniczącego Komisji
Przewodniczącego Zakładowej NSZZ „ Solidarność”, bez zgody Przewodniczącego Senatu, jest raczej
niemożliwe.
Zastanawiano się również czy treść listu skierowanego pod koniec kadencji ( lipiec 2016 r.) do urzędującego
jeszcze Rektora prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego na pewno znana jest obecnemu Rektorowi.
Ustalono, że Przewodniczący Komisji Zakładowej spotka się w sprawie zapoznania członków Senatu
z treścią listu z JM Rektorem – prof. dr Wiesławem Bielawskim.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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