Informacja z zebrania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 24 września
2019 r.
W związku ze zwolnieniem lekarskim, na którym przebywa Jacek Bujko – Przewodniczący
Komisji Zakładowej zebranie otworzyła Maria Kupczyk – Sekretarz KZ, powitała przybyłych na
zebranie członków Związku. Wyraziła nadzieję, że wszyscy odpoczęli w okresie wakacyjnym i z
nowymi siłami przystąpimy do naszej działalności związkowej.
Poinformowała, że otrzymaliśmy od Pan Kanclerza pismo z prośbą o akceptację kwoty 400,00 zł jako
najniższej nagrody, która może być przyznana w bieżącym roku pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi.
M. Kupczyk przypomniała, że w roku 2018 występowaliśmy o podwyższenie minimalnej wysokości tej
nagrody z obowiązującej od 2013 roku kwoty 300,00 zł do 400,00 zł. Władze Uczelni zaakceptowały
nasz wniosek. Członkowie Prezydium KZ na zebraniu w dniu 17. września br. jednogłośnie
zaakceptowali wysokość minimalnej nagrody w 2019 roku zaproponowanej przez Pan Kanclerza.
Po krótkiej dyskusji obecni na zebraniu członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym
jednogłośnie poparli decyzję Prezydium.

W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące sprawy:

1. Szczególna ochrona członków NSZZ „Solidarność” SGGW.
Zgodnie z art. 32 Ustawy o związkach zawodowych mamy prawo do objęcia szczególna ochroną
dziesięciu członków naszej organizacji.
Na ostatnim posiedzenie Prezydium KZ przedstawiona była imienna lista 10. członków wskazanych do
ochrony w roku akademickim 2019/2020.
1. Bartłomiej Bartyzel
2. Jakub Gawron
3. Małgorzata H. Herudzińska
4. Piotr Jałowiecki
5. Tomasz Juźko
6. Tomasz Kondraszuk
7. Grzegorz Koszela
8. Aleksandra Orzeszko-Rywka
9. Jan Wiśniewski
10. Piotr Witomski
Zdaniem członków Prezydium, tak jak w latach ubiegłych, szczególną ochrona powinni zostal objęci
aktywni i zaangażowani w działalność członkowie naszej organizacji.

Obecni na zebraniu członkowie KZ w głosowaniu jawnym jednogłośnie poparli wskazanych do
szczególnej ochrony członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Odpowiednie pismo w sprawie skierowane zostanie do JM. Rektora SGGW.

2. Pomoc dla studentki pochodzącej z Ukrainy.
Maria Kupczyk przypomniała, ze od dwóch lat wspieramy finansowo Panią Natalię Toczyn –
pochodzącą z Ukrainy studentkę Wydziału Rolnictwa i Biologii. Natalia jest dobrą studentka, w
październiku rozpoczyna naukę na trzecim roku studiów.
Członkowie Prezydium na swoim posiedzeniu w dniu 17. września br. podjęli decyzję o przedłużeniu
pomocy finansowej w roku akademickim 2019/2020 w wysokości 300, 00 zł miesięcznie.
Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie zaakceptowali decyzję Prezydium.

3. Sprawy wniesione
W dniach 19-22 września 2019 roku w Krakowie odbyło się I Forum Uczelni Polskich , które jest
kontynuacją dotychczasowego Forum Związkowego. Tegoroczne spotkanie środowiska
akademickiego zorganizowały Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność Akademii Górniczo – Hutniczej w
Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Forum Uczelni Polskich zostało objęte patronatem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.
Myślą przewodnią Forum było motto: „By dorastać do pełni człowieczeństwa".
Wykład inauguracyjny zatytułowany: „W solidarnym poszukiwaniu człowieczeństwa” wygłosił ks.
prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, profesor nauk teologicznych, socjolog, teolog i sektolog, Kierownik
Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, członek
NSZZ „Solidarność, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za swoją działalność opozycyjną w
latach 1981-1989.
w obradach Forum Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” SGGW reprezentował dr inż. Tomasz
Kondraszuk – Wiceprzewodniczący KZ.
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