WIADOMOŚCI SOLIDARNOŚCI
SGGW

Numer 37

Prawa Podkówka (b.10) p. 48 tel (22) 59 31310

styczeń 2010 r.
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Po dwu latach wznawiamy wydawanie wewnętrznego biuletynu naszej organizacji. Bezpośrednią tego przyczyną jest zlikwidowanie przez władze Uczelni bezpośredniego dostępu do naszej strony internetowej z głównej strony www.sggw.pl O tej sprawie
będą informacje przy końcu „Wiadomości”.
Przyczyną pośrednią jest konieczność dotarcia do pracowników (w szczególności członków NSZZ „Solidność” SGGW) z wiadomościami o wyborach na nową kadencję 2010 – 2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidność” SGGW.
Wybór Przewodniczącego i Komisji Zakładowej odbywa się na Walnym Zebraniu Delegatów zaplanowanym na 16 marca. Natomiast wyboru delegatów na WZD dokonują wszyscy członkowie naszego związku.
Jak zostać członkiem Solidarności.

Wystarczy złożyć deklarację członkowską w sekretariacie Solidarności.
Sekretariat mieści się w Prawej Podkówce (bud. 10) w pokoju nr 48 jest czynny w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godzinach 900-1600, oraz we wtorek od 11oo do 1900.
Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, przynależność do Solidarności wyklucza członkostwo w innym
związku zawodowym.
Członkostwo w Solidarności jest objęte ochroną danych osobowych. Pracodawca nie ma prawa żądać listy
członków. Jedynie nazwiska osób pełniących funkcje związkowe lub osób objętych szczególną ochroną stosunku pracy
(ochrona przed zwolnieniem lub pogorszeniem warunków pracy) są ogólnie dostępne. Jeśli ktoś z członków związku
życzy sobie tego, przynależność do Solidarności może być faktem poufnym. Wówczas składki opłacane są osobiście
w sekretariacie Związku.
Składki członkowskie dla osób pracujących to 0,82% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Emeryci i renciści –
0,5%. W przypadkach uzasadnionych Komisja Zakładowa może obniżyć wysokość składki.
Zadania i uprawnienia Solidarności wyszczególnione są w ustawie o związkach zawodowych a w szczególności zawarte w STATUCIE Solidarności. (Statut jest dostępny w naszym sekretariacie). Najkrócej mówiąc, celem Związku
jest obrona godności, praw i interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników naszej Uczelni. Zachęcamy do
wstępowania w nasze szeregi. Za hasłem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”: - „Zorganizowani mają lepiej”.
Im więcej nas jest, tym skuteczniej możemy działać w obronie naszych praw.

Wybory 2010
Uchwała nr 1
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w sprawie kalendarza wyborczego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGWE na kadencję 2010-2014 Warszawa dnia 26 stycznia 2010 r.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW w związku z kończącą się kadencją władz związkowych ustala
następujący kalendarz wyborczy władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2010-2014 dla
jednostek organizacyjnych NSZZ S”S SGGW w Warszawie:
1 W terminie od 26 stycznia do 23 lutego 2010 r. odbywają się wybory Zarządów Kół poszczególnych jednostek, oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów (WZD)
2. Komisja skrutacyjna przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej protokół z wyborów do dnia 25 lutego 2010r.

3. Walne Zebranie Delegatów odbędzie się dnia 16 marca 2010 r. o godz. 16.00 w Auli Kryształowej w SGGW (godz. i sala
mogą – w razie konieczności -ulec zmianie.)
Uchwała nr 2
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej władz Organizacji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2010-2014 Warszawa dnia 26 stycznia 2010 r.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW w związku z kończącą się kadencją władz związkowych powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą dla dokonania wyboru władz związkowych na kadencję 2010-2014 w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Wojciech Borucki
Jacek Bujko
Maria Kupczyk
Teresa Zielony
Maria Majkowska

Uchwała nr 3
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGWw sprawie regulaminu przeprowadzenia wyborów zarządów Kół poszczególnych
jednostek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW na kadencję 2010-2014 Warszawa dnia 26 stycznia 2010 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zebranie wyborcze ogłasza zarząd Koła.
Zarząd Koła zawiadamia członków Koła z wyprzedzeniem przynajmniej 14-to dniowym o dniu, miejscu i godzinie zebrania.
Zarząd Kola przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nowego Zarządu oraz na delegatów na WZD SGGW.
Wybór jest prawomocny przy udziale przynajmniej połowy członków Koła ( quorum).
W przypadku braku quorum dopuszcza się wybory przez tzw. urnę.
Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Koła.

7. Imienną listę członków Koła ustala Uczelniana Komisja Wyborcza i przekazuje ją przewodniczącemu Koła. Lista członków Koła udostępniona jest jedynie Zarządowi Koła i jest objęta ochroną danych osobowych.
8. Na funkcje związkowe nie mogą być wybierane osoby piastujące stanowiska kierownicze lub upoważnione przez pracodawcę
do dokonywania w imieniu pracodawcy co najmniej jednej z następujących czynności z zakresu prawa pracy: a) nawiązanie lub
rozwiązywanie stosunku pracy,
b) ustalenie warunków pracy i płacy (por. uchwała KK nr 23/04 r.1 par 2 )
9. Wybory członków zarządu Koła i delegatów na WZD są przeprowadzane w trybie tajnym.
10. Zarząd Koła liczy co najmniej 3 osoby.
11. Delegatów na WZD SGGW wybiera się według klucza: na każda rozpoczętą 4 członków Koła przypada jeden mandat.
12 .Komisja Skrutacyjna uznaje głosowanie za nieważne zgodnie z par. 19 ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” (str.14)
13. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
14. Komisja skrutacyjna przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej protokół z wyborów do dnia 25 lutego 2010r.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ☺ Uwaga.
Wybory nowej kadencji stwarzają dobre warunki ustalenia nowej struktury organizacyjnej Solidarności SGGW. W ostatnich latach pojawiły się nowe Wydziały. Tymczasem obecny podział na Koła sięga jeszcze czasów Rakowieckiej (administracja).
Powstała zatem propozycja utworzenia nowych Kół: Wydziałów ZIiM oraz NH oraz Koła Jednostek Gospodarczych. Na zebraniach wyborczych pracownicy zdecydują, czy akceptują te propozycje.

Dostęp do strony internetowej Solidarności.
Z głównej strony internetowej naszej Uczelni nagle, bez uprzedzenia (i trudno nawet powiedzieć kiedy) zniknął przycisk: „
związki zawodowe” i przestały być aktywne linki prowadzące do naszej strony. Zwróciliśmy się dnia 5 stycznia br. w tej
sprawie do JMRektora listem:

„W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW zwracam się do Pana Rektora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Z internetowej strony głównej SGGW raptem zniknęły odsyłacze do naszej strony informacyjnej. Członkowie Solidarności
nie dotarli i nie mogli ta drogą być poinformowani ani o uroczystym złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstanie
Solidarności na SGGW i brutalną pacyfikację protestu pracowników SGGW w 1981 r. przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i gwałtowi na dążeniach niepodległościowych obywateli (w tym wolności słowa) ani o naszym spotkaniu opłatkowym.
Mamy nadzieję, że jest to jakieś chwilowe rozwiązanie, które nie pozbawi nas na dłużnej tego sposobu komunikowania się z
Solidarnością SGGW.
Niemniej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie zostaliśmy w żaden sposób poinformowani o tym kroku, jaka
jest jego przyczyna i kiedy odpowiednie linki zostaną przywrócone”.
27 stycznia br. otrzymaliśmy odpowiedź Pana Rektora następującą:
„W odpowiedzi na Pani pismo Ad-S/3/2010 z 5.01.2010 r. informuję, że Uczenia nie ogranicza dostępu, ani nie
wpływa na zawartość Państwa stronty internetowej którą Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność; administruje samodzielnie. Dlatego tez Uczelnia nie może odpowiadać za treści publikowane na Państwa stronie internetowej.
Jednocześnie informuję, że na stronach internetowych administracji uczelni są publikowane adresy stron, którymi opiekują
się osoby do tego wyznaczone przez kierowników jednostek uczelnianych. Informacje zawierające dane teleadresowe (numer
telefonu oraz adres skrzynki pocztowej ) Komisji zakładowej NSZZ „Solidarność „ opublikowane są na uczelnianej stronie
internetowej w zakładce „Uczelnia”.
Długo zastanawialiśmy się w Prezydium czego ta „odpowiedź” dotyczy. Doszliśmy do wniosku, że oznacza ona
odmowę. Z przykrością stwierdzam, że znowu na tle innych uczelni wypadamy niekorzystnie. Tym razem jako uczelnia która stara się utrudnić kontakty pracowników z Solidarnością SGGW. Możliwość bezpośredniego kierowania naszych komunikatów na adresy pracowników została nam już zablokowana dawno. Adres naszej strony to http//snszzs.sggw.pl – najlepiej
ustawić sobie ten adres np. w katalogu „ulubione”.

Opracowanie: Maria Wesołowska

