Informacja z zebrania Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 17 października 2017r.
Zebranie otworzył Pan Przewodniczący, powitał obecnych na zebraniu Członków Prezydium KZ
NSZZ „ Solidarność” SGGW.
W trakcie zebrania Prezydium poruszone zostały następujące sprawy:
1. Wysokość nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymaliśmy od Pana Kanclerza pismo z prośbą o akceptację
kwoty 300,00 zł jako najniższej nagrody, która może być przyznana w roku 2017 w ramach 1% środków
finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Kwota ta ustalona została i obowiązuje od 2014 roku.
Członkowie Prezydium zaakceptowali zaproponowaną przez Pana Kanclerza wysokość najniższej nagrody
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Jednocześnie zastanawiali się nad Regulaminem zawierającym kryteria przyznawania takich nagród.
Ustalono, że w sprawie Regulaminu zwrócimy się do Biura Spraw Osobowych.
2. Zapomogi dla członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Wniosek o świadczenie z Funduszu NSZZ „ Solidarność” SGGW złożyła jedna osoba zatrudniona na
Wydziale Nauk o Żywności. Wniosek dotyczył zapomogi losowej na leczenie i rehabilitację dziecka. Koszty
właściwej opieki specjalistycznej są bardzo wysokie i znacznie obciążają budżet rodziny.
Wniosek poparty był przez Przewodniczącą Koła NSZZ „ Solidarność” SGGW na Wydziale Nauk o
Żywności.
Członkowie Prezydium po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem do wniosku przyznali jednogłośnie
zapomogę w wysokości 400,00 zł.
3. Pomoc dla studentki pierwszego roku pochodzącej z Ukrainy.
Maria Kupczyk poinformowała, że skontaktowała się z nią Przedstawicielka NSZZ „Solidarność’
Politechniki Warszawskiej, zaangażowana t w Akcję „Kresy w potrzebie”, w ramach której KZ NSZZ
„Solidarność” PW wspiera kształcą się w polskich placówkach młodzież pochodzącą z Kresów. Pani
przedstawiła sprawę osoby pochodzącej z Ukrainy, która przez ostatnie trzy lata uczyła się w Kolegium Św.
Stanisława Kostki, aktualnie jest studentką pierwszego roku Wydziału Rolnictwa i Biologii .
Przedstawicielka NSZZ „ Solidarność” PW zwróciła się do nas z prośbą o rozpatrzenie wsparcia
finansowego dla studentki.
Członkowie Prezydium KZ po dyskusji i uwzględnieniu stanowiska Pani Haliny Pajnowskiej – Skarbnika
KZ postanowili wesprzeć studentkę kwotą 200,00 zł miesięcznie.
Sprawa przedstawiona zostanie do akceptacji Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” na najbliższym
zebraniu.
5. Sprawy wniesione
* Jacek Bujko poinformował, że 16 października br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji ds. Nauki,
Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy, na którym omawiane były opracowane przez Biuro Nauki projekty
regulaminów:
•Regulamin postępowania w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
• Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
• Regulaminu ustalania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do celów umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
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* Maria Kupczyk przekazała informacje o posiedzeniu Rektorskiej Komisji Socjalnej, która odbyła się
10 października br.
Podsumowanie Akcji Lato 2017 organizowanej przez Sekcję Socjalną:
Kolonie dla dzieci i młodzieży w Mielnie – 23 uczestników.
Obóz w Bułgarii – 12 uczestników.
W terminie 8-15 października br. zorganizowany został wyjazd dla emerytowanych pracowników SGGW
do ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego ”Marymont w Kirach”. Uczestniczyły w nim 37 osób.
Aktualnie Sekcja Socjalna przygotowuje Akcję Świąteczna paczka dla dzieci pracowników i Dzień Seniora,
który odbędzie się 9 grudnia br.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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