Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 19 września 2017r.
Zebranie Prezydium otworzył Jacek Bujko, powitał obecnych na zebraniu Członków Związku.
Pan Przewodniczący przypomniał, że w dniach 19 - 20 września br. w Centrum Kongresowym ICE
w Krakowie odbywa się Narodowy Kongres Nauki, na którym prezentowany jest projekt Ustawy 2.0
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Główne założenia do projektu nowej Ustawy zaprezentuje Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Narodowy Kongres Nauki stanowi podsumowanie wielomiesięcznej debaty środowiskowej, która rozpoczęła
się ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do Ustawy.
W dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje programowe NKN poświecone kolejnym
obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa
wyższego.
Narodowy Kongres Nauki jest też początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji przedstawionego
projektu Ustawy, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.
Jacek Bujko przypomniał, że do członków Komisji Zakładowej wysłana została treść projektu Ustawy
i zwrócił się z apelem o zapoznanie się z proponowanymi nowymi regulacjami w obszarze nauki
i szkolnictwa wyższego i przekazanie uwag drogą elektroniczną do sekretariatu Komisji Zakładowej.
Opracowane uwagi przesłane zostaną do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „ Solidarność”.
W dalszej części zebrania podjęte zostały sprawy:
1. Zapomogi dla członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Wnioski o świadczenia z Funduszu socjalnego NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyły trzy osoby.
Wszystkie wnioski dotyczyły jednorazowych zapomóg losowych związanych z trudną sytuacją materialną
wynikającą z wysokich kosztów leczenia
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniami do wniosków przedstawionymi
przez członków Zwiazku ubiegających się o pomoc jednogłośnie przyznali zapomogi losowe w wysokości
400,00 zł każda.
2. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że w dniu 25 września br. odbędzie się posiedzenie Senatu Akademickiego,
na którym podjęta ma zostać miedzy innymi Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu
inwestycji wiodących, inwestycji bieżących , modernizacji, remontów kapitalnych i bieżących na rok 2017.
Aktualizacja planu zakłada zmniejszenie wydatków w tym obszarze z planowanych 27 412 tys. zł do 18 793
tys. zł.
*Jacek Bujko poddał pod rozwagę członków Prezydium zorganizowanie spotkania z Władzami
Rektorskimi, na którym poruszone zostałyby bieżące sprawy zgłaszane do naszej organizacji przez
pracowników Uczelni - członków naszej organizacji.
Członkowie Prezydium po krótkiej dyskusji i omówieniu tematyki uznali zasadność zorganizowania
spotkania z Władzami Uczelni. Pan Przewodniczący skontaktuje się w tej sprawie z JM. Rektorem.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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