Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 18 grudnia 2019 r.
Zebranie otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, powitał przybyłych na zebranie członków Związku.
Pan Przewodniczący przedstawił informacje ze spotkania Władz Uczelni z przedstawicielami Komisji
Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW, które odbyło się 13 grudnia br. w Sali Senatu.
Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora w związku z opublikowaniem na
naszej stronie internetowej stanowiska Komisji Zakładowej w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W spotkaniu oprócz Władz Rektorskich uczestniczyli również: Przewodniczący Senackiej Komisji ds.
Statutu i Struktury, Dziekani Wydziałów, Dyrektorzy Instytutów, Pan Kanclerz, Pani Kwestor, Pan Dyrektor
Ekonomiczny, Pani Kierownik Biura Spraw Osobowych.
Komisję Zakładową NSZZ „ Solidarność” SGGW reprezentowali : Przewodniczący, Wiceprzewodniczący,
Sekretarz i siedmioro członków KZ.
Pan Rektor przedstawił swoje stanowisko w sprawie opublikowanego przez związek dokumentu. Wyraził
swoje ogromne niezadowolenie i zaskoczenie tym faktem. Właściwie podważył wszystkie przedstawione w
stanowisku Komisji Zakładowej argumenty odnoszące się do zmiany struktury Uczelni. Podkreślił, że
zmiana struktury Uczelni wynikająca z nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jednogłośnie przyjęta
została przez Senat Akademicki SGGW.
Swoje stanowisko w sprawie przedstawił również prof. Henryk Runowski – Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Statutu i Struktury. Przypomniał dyskusje nad zmianą Statutu i struktury Uczelni toczące się w
ramach posiedzeń Komisji. Przyznał, że Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” SGGW przedstawiła
krytyczne uwagi do projektu Statutu w zakresie proponowanej struktury Uczelni. Uznał jednak, że w trakcie
wielu posiedzeń i dyskusji większość watpliwosci dotycząca zmian została wyjaśniona. Podobnie jak Pan
Rektor zaznaczył, że zmianę Statutu Uczelni Senat Akademicki przyjął jednogłośnie.
W odpowiedzi głos zabrał Jacek Bujko, który podkreślił, że od samego początku dyskusji nad nowym
Statutem Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW postulowała zachowanie obecnych wydziałów,
złożonych z katedr i zakładów jako głównych jednostek SGGW zatrudniających pracowników, z Radami
Wydziałów i Dziekanami. Szczegółowe stanowisko w sprawie przedstawiliśmy w piśmie opiniującym
projekt Statutu Uczelni skierowanym do Władz Rektorskich i zamieszczonym na naszej stronie internetowej
w maju.
Ostatnio zamieszczone stanowisko w sprawie zmian struktury Uczelni skierowane do pracowników,
doktorantów i studentów wypracowane zostało przez Komisję Zakładową na rozszerzonym posiedzeniu na
podstawie wielu uwag zgłaszanych przez pracowników Uczelni, których te zmiany dotykają na co dzień.
W imieniu Komisji Zakładowej głos zabrał również Tomasz Kondraszuk, który odczytał list prof. dr hab.
Edwarda Majewskiego popierający stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie zmian struktury
organizacyjnej.
Do uwag zawartych w naszym stanowisku w trakcie dyskusji odnieśli się dyrektorzy Instytutów. Między
innymi: prof. Krystyna Gutkowska, dr hab. Joanna Wyleżałek, dr hab. Arkadiusz Orłowski, dr hab. Jarosław
Gołębiewski, prof. Wojciech Wakuliński, prof. Miroslaw Słowiński. Podkreślali Oni koniczność
wprowadzonych zmian, które odbywają się bez większych problemów.
W dalszej części zebrania członkowie Komisji Zakładowej rozpatrzyli wniosek o zapomogę losową złożony
przez emerytowanego pracownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Po dokładnym zapoznaniu się
z zadnieniem do wniosku i sytuacja materialną członkowie Komisji Zakładowej przyznali zapomogę w
wysokości 200,00 zł.
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O godz. 16.00 w świątecznych nastrojach, przy światełkach choinki rozpoczęliśmy nasze Wigilijne
Spotkanie, w którym ze strony Władz Uczelni uczestniczył Pan prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor
ds. Rozwoju. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pani mgr Anna Żuchowska z Biura Promocji, Pan dr
Wojciech Ożga – Przewodniczący ZNP oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.
Jak zwykle bardzo ucieszyła nas obecność Przewodniczących Komisji Zakładowej poprzednich kadencji: dr
Marii Wesołowskiej, dr Anny Gołębiowskiej i dra Mariana Różalskiego, emerytowanych członków
i sympatyków naszego związku.
Przy świątecznie nakrytym stole, na którym znalazły się w większości potrawy i smakołyki przygotowane
przez członków Komisji Zakładowej podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia pięknych Świat
Bożego Narodzenia i dobrego 2020 Roku.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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