Protokół z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 2 czerwca 2020 r.
Zebranie otworzył Jacek Bujko – Przewodniczący KZ, z radością powitał członków Związku przybyłych
na zebranie, które zorganizowane zostało po trzymiesięcznej przerwie.
Ze względu na zapewnienie wymaganych zaleceń sanitarnych zebranie odbyło się w budynku nr 8 w sali
112.
Członkowie Komisji Zakładowej rozpatrzyli dwa wnioski o zapomogi losowe złożone przez emerytowane
pracownice SGGW. Obydwa wnioski dotyczyły pomocy finansowej z Funduszu NSZZ „Solidarność”
SGGW w związku z wysokimi kosztami ponoszonymi na leczenie chorób przewlekłych. Po dokładnym
zapoznaniu się z uzasadnienieniami do wniosków i sytuacją materialną członkowie Komisji Zakładowej
przyznali zapomogę w wysokości 400,00 zł każda.
W dalszej części zebrania członkowie Komisji zapoznali się z deklaracjami osób ubiegających się o przyjęcie
do NSZZ „Solidarność” SGGW. Deklaracje złożyły dwie osoby
W głosowaniu jawnym nad każdą kandydaturą oddzielnie członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie
przyjęli obydwie osoby w poczet członków NSZZ „ Solidarność” SGGW.
Jacek Bujko poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja br. przywraca się częściowo organizację zajęć dydaktycznych o
charakterze praktycznym. W zwiazku z tym bardzo ważne staje się przestrzeganie warunków sanitarnych w
celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności SGGW.
Pan Przewodniczący przypomniał, że do Społecznych Inspektorów Pracy i do Przewodniczących Kół w
poszczególnych jednostkach wysłaliśmy zalecenia i wymogi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie
powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów
uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych oraz zasady, których wdrożenie w istotny sposób
powinno ograniczyć ryzyko zakażenia podczas prowadzenia takich zajęć.
Wytyczne środowiskowe dotyczące warunków wznowienia pracy w Uczelni i prowadzenia bezpośrednich
zajęć ze studentami zamieszczone są też na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
Jacek Bujko zwrócił się z prośbą do członków KZ o pełną kontrolę zapewnienia właściwego zabezpieczenia
sanitarnego w jednostkach.
Wszelkie nieprawidłowości należy pilnie zgłaszać do kierowników/dyrektorów jednostek i Inspektoratu BHP
SGGW. Prosimy również o informacje do Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW.
W dalszej części zebrania członkowie dyskutowali o wznowionych przesuniętych wyborach Władz Uczelni
na kadencję 2020-2024.
Maria Kupczyk podzieliła się swoimi refleksjami dotyczącymi sposobu zgłaszania kandydatów na elektorów
w grupie pracowników zatrudnionych w Administracji Centralnej.
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