Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
za kadencję 2006 - 2010
1. Informacje wstępne
Przedstawione sprawozdanie obejmuje działalność Komisji od marca 2006 roku
do marca 2010 roku. Wybory do władz związkowych w marcu 2006 roku
wyłoniły następujący skład Komisji (16 osób):
• Przewodnicząca - dr Ewelina Szajba
Członkowie
• Dr hab. Ewa Bittnerowa, prof. nadzw. UEP
• Małgorzata Frąckowiak
• Mgr Anna Garstecka
• Dr Waldemar Gulczyński (sekretarz)
• Mgr inż. Hanna Krzyżostaniak
• Dr Katarzyna Lis
• Sylwia Młodyszewska
• Dr Marek Mocek (skarbnik)
• Dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP (vice-przewodniczący)
• Lubomira Śmigielska
• Inż. Bolesław Stawny
• Dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. nadzw. UEP
• Mgr Maria Weres
• Mgr inż. Elżbieta Zborowska
Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
• Dr hab. Maria Trojanek, prof. nadzw. UEP – przewodnicząca
• Maria Ciaszczyk
• Dr Janusz Piszczała
• Mgr Alicja Tritt
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• Mgr Anna Urbanek
Członków organizacji związkowej na Walnych Zebraniach Delegatów Regionu
Wielkopolska

reprezentował

dr

Sławomir

Jankiewicz,

natomiast

przedstawicielem na Zjazdach Delegatów Krajowej Sekcji Nauki „Solidarności”
była dr Agnieszka Ziomek.
Sekretariat

Związku

prowadziła

do

lipca

2009

roku

pani

Hanna

Krzyżostaniak, natomiast od sierpnia 2009 roku funkcję tę pełni pani
Elżbieta Zborowska.
Księgowość Związku w trakcie trwania całej kadencji prowadziła pani Maria
Przygodzka.
NSZZ "Solidarność" UEP liczy aktualnie (według stanu na 18 marca 2010r) 127
osób (w porównaniu do marca 2006 roku liczba członków zmalała o 6 osób).
W ciągu okresu sprawozdawczego do organizacji zapisało się 16 osób,
wypisało się z różnych przyczyn 11 osób.
W minionym okresie sprawozdawczym Związek poniósł niepowetowaną stratę.
Z naszego grona odeszło na zawsze 11 członków Związku. Były to następujące
osoby: Aleksandra Kasprzyk, Henryk Krawczyk, Magdalena Kosowicz, Filip
Lewandowski, Albin Mańkowski, Czesława Michałowska, Krystyna Niedziela,
Barbara

Offierska,

Alina

Sobierajska,

prof.

Stanisław

Wierzchosławski

(wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej), prof. Jerzy Wolniak.

2. Zebrania Komisji Uczelnianej
W ciągu trwania całej kadencji zebrania Komisji Uczelnianej odbywały się
z reguły raz w miesiącu (poza miesiącami letnimi). W trakcie zebrań poruszane
były najczęściej następujące sprawy związane z działalnością Związku:
• omawianie bieżących spraw pracowniczych,
• rozpatrywanie wniosków o zapomogi,
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• dyskusje nad zmianami w Statucie Uczelni, regulaminami uczelnianymi,
uchwałami Senatu, projektem nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym”,
• sprawozdania członków Związku ze spotkań lub szkoleń, w jakich
uczestniczyli,
• podejmowanie uchwał dotyczących działalności Związku.
W niektórych zebraniach Komisji uczestniczyli zaproszeni goście – byli to
zarówno pracownicy Uczelni, jak i osoby spoza Uczelni.
Spoza Uczelni Komisja gościła m.in. długoletniego byłego Przewodniczącego
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” pana Bogdana Klepasa, a także
wybranego w czerwcu 2006 roku Przewodniczącego Regionu Wielkopolska
NSZZ ”Solidarność” pana Jarosława Lange.
W lutym 2008 roku naszym honorowym gościem był kończący wówczas swoją
kadencję JM Rektor prof. Witold Jurek, a w kwietniu 2009 roku aktualny
JM Rektor prof. Marian Gorynia.
Gościem jednego z zebrań był również Przewodniczący ZNP przy Uniwersytecie
Ekonomicznym dr Włodzimierz Dymarski, z którym rozmawialiśmy o możliwych
formach

współpracy

pomiędzy

Związkami.

Kilkakrotnie

gościem

był

prof. Zbigniew Czerwiński, z którym członkowie Komisji dyskutowali m.in.
o projektowanych zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Organizowane były również specjalne zebrania, na których świętowano
jubileusze urodzin zasłużonych profesorów naszej Uczelni, a jednocześnie
członków naszego Związku – prof. Zbigniewa Czerwińskiego i prof. Bohdana
Gruchmana.
W trakcie mijającej kadencji w kwietniu 2006 roku Komisja podjęła
jednogłośnie Uchwałę o przyznaniu tytułu Honorowego Członka Komisji
Uczelnianej

prof.

Wierzchosławskiemu

Zbigniewowi
za

Czerwińskiemu

ponadprzeciętne

oraz

prof.

zaangażowanie

Stanisławowi
w

działalność

Związku od początku jego istnienia. Natomiast pod koniec mijającej kadencji
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tytuł Honorowej Przewodniczącej Komisji Uczelnianej przyznaliśmy pani
prof. Ewie Bittnerowej w dowód zasług, jakie poniosła dla Związku w czasie
długoletniego przewodniczenia Komisji.

3. Poczet sztandarowy
Od czerwca 1999r nasza organizacja związkowa posiada własny sztandar.
W

minionym

uczestniczył

okresie
w

sprawozdawczym

różnych

poczet

uroczystościach

sztandarowy

związkowych,

Związku

państwowych

i uczelnianych (m.in. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, rocznicy
agresji Związku Radzieckiego na Polskę, Święta Niepodległości, wyzwolenia
miasta

Poznania,

Święta
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Maja,

Rocznicy

Poznańskiego

Czerwca,

Inauguracjach roku akademickiego).
W czerwcu 2009 roku z okazji 20-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce
poczet sztandarowy brał udział w uroczystej mszy św. Pod Pomnikiem
Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
Poczet Sztandarowy uczestniczył również w ostatnich pożegnaniach zmarłych
członków naszego Związku.
Każdorazowo w skład Pocztu wchodzili różni członkowie Związku.

4. Zapomogi i inne świadczenia pieniężne
W ciągu okresu sprawozdawczego Komisja Uczelniana przyznała zapomogi
na ogólną sumę ok. 5000 zł dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej na skutek różnych zdarzeń losowych.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia członkowie "Solidarności" oraz ich dzieci
corocznie otrzymywali paczki świąteczne. Paczki były również na Wielkanoc
lub z okazji Dnia Kobiet.
Komisja prowadziła działalność kulturalno-oświatową (zakup lub częściowa
refundacja biletów na koncerty lub inne imprezy rozrywkowe). Z tej formy
pomocy skorzystało w czasie całej kadencji kilkadziesiąt osób – członków
Związku i ich rodzin.
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Corocznie Komisja dofinansowywała imprezy organizowane przez Związek
dla ogółu pracowników (Spotkanie Opłatkowe, wycieczki), a także imprezy
dla dzieci (baliki karnawałowe, wycieczki z okazji Dnia Dziecka) organizowane
przez Dział Socjalny i ZNP.

5. Działania na rzecz Uczelni
a) podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Członkowie Komisji Uczelnianej aktywnie uczestniczyli przy opracowywaniu
nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wnosząc
szereg uwag i propozycji, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji
Regulaminu. Co roku przedstawiciele Związku brali udział w pracach Komisji
ds. Socjalnych zajmującej się szczegółowym podziałem Funduszu Socjalnego
pomiędzy osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
b) Opinie i stanowiska
W okresie sprawozdawczym Komisja wydała szereg opinii dotyczących m.in.:
zmian do Statutu Uczelni, zasad przyznawania dodatków specjalnych za pracę
w trudnych warunkach, odstąpienia od przyznawania podwyżek wynagrodzeń
w okresie przedemerytalnym na szczególnych zasadach, nowych regulaminów
nagród dla nauczycieli i nienauczycieli, zmian do regulaminu organizacyjnego,
warunków

zatrudniania

nauczycieli

akademickich.

Zawsze

w

opiniach

członkowie Komisji zwracali uwagę na to, aby proponowane zmiany
nie krzywdziły

pracowników,

a

przede

wszystkim,

żeby

były

zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
Przewodnicząca Komisji aktywnie uczestniczyła w negocjacjach dotyczących
rozdziału ministerialnych dotacji na podwyżki wynagrodzeń (2008 i 2009 rok)
przedstawiając Władzom Rektorskim stanowiska Komisji w tej sprawie.
Uczestniczyła

również

w

posiedzeniach

senackiej

komisji

ds.

nagród

i odznaczeń (od września 2008 roku komisja ta przekształciła się w dwie
komisje rektorskie ds. nagród dla nauczycieli i nie nauczycieli), każdorazowo
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zgłaszając swoje uwagi do przedstawianych propozycji. Jeszcze w poprzedniej
kadencji rektorskiej Komisja przedstawiła ówczesnemu rektorowi prof.
W. Jurkowi swoje propozycje kryteriów przyznawania nagród rektorskich
za osiągnięcia dydaktyczne, które zostały uwzględnione w regulaminie nagród.
Corocznie przedstawiciele Komisji uczestniczyli w posiedzeniach zespołów
ustalających zasady przyznawania awansów i podwyżek dla pracowników
nie będących nauczycielami akademickimi.
Komisja występowała również o wyróżnienia nagrodą lub odznaczeniem
zasłużonych

członków

Związku,

a

jednocześnie

wyróżniających

się

pracowników Uczelni. W 2007 roku na wniosek Komisji nagrodę rektorską
otrzymała mgr Anna Garstecka, a w 2010 roku Komisja wystąpiła z wnioskiem
o

przyznanie

Medalu

Komisji

Edukacji

Narodowej

dla

prof.

Jerzego

Olszewskiego oraz Medalu za Długoletnią Służbę dla pani mgr Marii Weres.
W październiku 2008 roku na wniosek Komisji Uczelnianej Senat naszej Uczelni
poparł stanowisko Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie
zwiększenia środków na działalność dydaktyczną w roku 2009 o 1 miliard zł
z przeznaczeniem

na

wyższego. Poparcie

poprawę
wielu

wynagrodzeń

gremiów

dla

pracowników

stanowiska

szkolnictwa

Komisji Sejmowej

poskutkowało podwyżkami wynagrodzeń pracowników w 2009 roku.
W ciągu okresu sprawozdawczego Komisja wielokrotnie zajmowała stanowisko
w indywidualnych sprawach pracowniczych, kilkakrotnie pomagając członkom
Związku pozytywnie rozwiązać trudne kwestie związane z zatrudnieniem
i warunkami pracy.
c) wykłady dla pracowników Uczelni
- Luty 2007: członkowie zespołu ds. BHP działającego w ramach Komisji
Uczelnianej Związku (prof. Jerzy Olszewski, dr Katarzyna Lis) wygłosili wykład
na temat zasad przestrzegania BHP na stanowiskach komputerowych;
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- Listopad 2007: z inicjatywy Komisji Uczelnianej dr Eryk Łon z Katedry
Bankowości

wygłosił

wykład

na

temat

Funduszów

Odpowiedzialności

Społecznej;
- Kwiecień 2009: z inicjatywy Komisji Uczelnianej prof. Władysław Balicki
wygłosił wykład pt. „Siła i bezsiła Służby Bezpieczeństwa PRL – refleksje
po lekturze moich teczek”.
d) organizacja imprez związkowych i uczelnianych
Corocznie uczelniana "Solidarność" organizowała (przy wsparciu finansowym
JM Rektora) Spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla całej
społeczności uczelnianej.
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała cztery tygodniowe
wycieczki dla pracowników Uczelni po różnych zakątkach kraju (Bieszczady,
Suwalszczyzna, Pomorze Zachodnie, Kazimierz Dolny), dwudniową pielgrzymkę
do Częstochowy oraz cztery jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce. Wycieczki
te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na ciekawe trasy
i niepowtarzalną atmosferę, jaka im towarzyszyła. Jest to dużą zasługą
członkini

Komisji

Małgorzaty

Frąckowiak,

która

była

ich

głównym

organizatorem.
W listopadzie 2006 roku Komisja zorganizowała Spotkanie Zaduszkowe,
poświęcone zmarłym w latach 2000-2006 członkom Związku. W Spotkaniu
wzięli udział przyjaciele, członkowie rodziny i znajomi zmarłych.
e) wybory Społecznego Inspektora Pracy
W kwietniu 2008r NSZZ "Solidarność" wspólnie z ZNP przeprowadziły
na terenie Uczelni wybory Społecznego Inspektora Pracy. Z ramienia
"Solidarności" na stanowisko to został wybrany ponownie prof. Jerzy
Olszewski, który kolejną kadencję dba o przestrzeganie bezpieczeństwa
i higieny

pracy

w

naszej

Uczelni.

Jednocześnie

był

i

jest

nadal

przewodniczącym Rektorskiej Komisji do Spraw Ochrony Pracy.
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6. Działalność informacyjna

W ciągu okresu sprawozdawczego zostało wydanych siedem biuletynów
związkowych, w których m.in. ukazały się relacje z ważnych wydarzeń, jakie
miały miejsce w ramach działalności naszej organizacji związkowej, ale także
relacje

z ważnych

wydarzeń

ogólnouczelnianych

(inauguracje

roku

akademickiego, 80-lecie Uczelni). Wszystkie Biuletyny redagowali: Sławomir
Stawny i Maria Weres.
Bieżące

informacje

o

działaniach

Związku

na

szczeblu

uczelnianym,

regionalnym i krajowym były wywieszane na tablicach informacyjnych
umieszczonych w kilku budynkach Uczelni. W maju 2006 roku została
uruchomiona nasza strona internetowa, na której – oprócz aktualności
związkowych – można przeczytać historię powstania uczelnianej organizacji,
zobaczyć zdjęcia z wycieczek i różnych uroczystości, a także znaleźć
najważniejsze dokumenty związkowe. Stronę prowadzi Aniela Kierzenkowska.
7. Udział w spotkaniach i szkoleniach
Przedstawiciele naszego Związku brali co roku udział w Walnych Zebraniach
Delegatów Regionu Wielkopolska oraz w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
"Solidarność". Przewodnicząca Komisji Uczelnianej brała kilkakrotnie
w spotkaniach

przewodniczących

Komisji

Zakładowych

udział

działających

w Regionie, a także w spotkaniach przewodniczących Komisji Zakładowych
skupionych w ramach Krajowej Sekcji Nauki.
Członkowie Związku kilkakrotnie uczestniczyli również w specjalistycznych
szkoleniach organizowanych przez Region (m.in. z zakresu prowadzenia
księgowości związkowej, na temat elastycznych form pracy, dla Społecznych
Inspektorów Pracy).
Kilkakrotnie przedstawiciele naszej Komisji brali udział w zebraniach Komisji
Zakładowych

Uczelni

miasta

Poznania

organizowanym

przez

NSZZ

"Solidarność" UAM. Zebrania były poświęcone m.in. dyskusji nad statutami
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uczelni, regulaminami pracy, regulaminami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, a także nad podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników szkół
wyższych.
W maju 2008 roku przedstawiciele Komisji brali udział w polsko-niemieckim
seminarium organizowanym przez Krajową Sekcję Nauki w Kołobrzegu
na temat

najważniejszych

problemów

szkolnictwa

wyższego

w

Polsce

i Niemczech, a we wrześniu 2008 roku w IV Uniwersyteckim Forum
Związkowym NSZZ „Solidarność”. Efektem tego ostatniego spotkania było
wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2009 rok
wysłane do najważniejszych organów w państwie. We wrześniu 2008 Komisja
wzięła również udział w organizowanej przez KSN akcji ankietowej na temat
możliwych form protestu przeciwko niewystarczającemu finansowaniu przez
rząd nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród pracowników zebrano wówczas
ok. 130 ankiet, które zostały przekazane władzom KSN.
8. Działalność na rzecz innych grup społecznych
a) akcje socjalne
Przez cały okres sprawozdawczy uczelniana "Solidarność" prowadziła Fundusz
Pomocy Dzieciom Biednym i Upośledzonym. Pieniądze z Funduszu były
sukcesywnie

przekazywane

do

czterech

szkół

specjalnych

na

posiłki

dla uczniów tych szkół, a także dla dzieci ze szkoły w Brodnicy na Pomorzu
oraz

wychowanków

Ośrodka

Społeczno-Wychowawczego

w

Krośnie

w Bieszczadach. Od 2008 roku Fundusz wspiera również – na wniosek prof.
Ryszarda Domańskiego – działalność jednego z poznańskich hospicjów.
Rozszerzenie zasięgu Funduszu było możliwe dzięki hojności jego sponsorów –
pracowników Uczelni. Z inicjatywy naszej koleżanki Hanny Krzyżostaniak
Komisja zorganizowała na terenie Uczelni dwie aukcje książek zebranych
wśród członków Związku (głównym „dostawcą” książek była pani prof. Ewa
Bittnerowa). Dochód z aukcji zasilił konto Funduszu.
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Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia Komisja przeprowadzała zbiórkę
darów dla Polaków na Litwie przekazując zebrane dary Towarzystwu Przyjaciół
Wilna i Ziemi Wileńskiej, głównemu organizatorowi tej akcji.
b) akcje organizowane przez Region Wielkopolska i Komisję Krajową

"Solidarności"
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele uczelnianej organizacji związkowej
kilkakrotnie

uczestniczyli

w

akcjach

protestacyjnych

organizowanych

przez Region Wielkopolska w obronie pracowników firm, w których łamane
były prawa pracy.
We wrześniu 2008 roku przedstawiciele Komisji brali udział w ogólnopolskiej
manifestacji zorganizowanej przez Komisję Krajową „Solidarności” pod hasłem
„Godna praca – godna emerytura”.

c) działalność w strukturach pozazwiązkowych
Nasi

członkowie

z bezrobotnymi",

działali
ściśle

również

w

współpracującym

stowarzyszeniu
z

Regionem

"Solidarność
Wielkopolska.

W czerwcu 2006, dzięki przychylności władz ówczesnej Akademii w jednym
z laboratoriów komputerowych Uczelni odbywały się - nieodpłatnie - szkolenia
dla bezrobotnych, organizowane przez Stowarzyszenie, a prowadzącymi
zajęcia byli członkowie naszego Związku.

Przewodnicząca Komisji Uczelnianej
Ewelina Szajba

Poznań, dnia 18 marca 2010 roku
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