Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
za kadencję 2010 - 2014
1. Informacje wstępne
Przedstawione sprawozdanie obejmuje działalność Komisji od marca 2010 roku
do marca 2014 roku. Wybory do władz związkowych w marcu 2010 roku wyłoniły
następujący skład Komisji (12 osób):
 Przewodnicząca - dr Ewelina Szajba
Członkowie
 Małgorzata Frąckowiak
 Dr Katarzyna Lis
 Sylwia Młodyszewska
 Dr hab. Jerzy Olszewski, prof. nadzw. UEP (vice-przewodniczący)
 Dr Ryszard Szulc
 Mgr Lubomira Śmigielska
 Inż. Bolesław Stawny
 Mgr Anna Urbanek
 Mgr Maria Weres
 Mgr inż. Elżbieta Zborowska (do 12.10.2010 roku)
 Dr Agnieszka Ziomek
W wyniku wyborów uzupełniających od marca 2011 roku do Komisji dołączyły dwie
osoby:
 Mgr Elżbieta Guzik
 Mgr Maria Przygodzka
Komisję Rewizyjną stanowiły następujące osoby:
 Dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. UEP – przewodniczący
 Dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. nadzw. UEP
 Mgr Arleta Kaźmierczak - Plewa
 Mgr inż. Anna Krzyżostaniak
 Dr Janusz Piszczała
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Członków organizacji związkowej na Walnych Zebraniach Delegatów Regionu
Wielkopolska reprezentowała mgr Anna Garstecka, natomiast przedstawicielami
na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Nauki „Solidarności” były dr Agnieszka
Ziomek oraz mgr Maria Weres.
Sekretariat Związku prowadziła do września 2010 roku mgr Elżbieta Zborowska,
natomiast od października 2010 roku funkcję tę pełni mgr Elżbieta Guzik.
Księgowość Związku w trakcie trwania całej kadencji prowadziła pani Maria
Przygodzka.
NSZZ "Solidarność" UEP liczy aktualnie (według stanu na 17 marca 2014r) 120 osób
(w porównaniu do marca 2010 roku liczba członków zmalała o 7 osób). W ciągu
okresu sprawozdawczego do organizacji zapisało się 19 osób, wypisało się z różnych
przyczyn 14 osób, 2 osoby zostały skreślone z listy członków.
W minionym okresie sprawozdawczym Związek poniósł niepowetowaną stratę.
Z naszego grona odeszło na zawsze 10 członków Związku. Były to następujące osoby:
prof. Zbigniew Czerwiński (Honorowy Członek Komisji Uczelnianej), Elżbieta
Zborowska, Teresa Krukowa, Jerzy Bońkowski, Janina Fiszer, Julitta Grussowa, Maria
Małecka, Florian Maliczak, Mikołaj Jankowiak, prof. Antoni Sobczak.

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,
 ustalanie stanowiska w sprawie zasad podwyżek wynagrodzeń, nowych
lub zmienianych regulaminów uczelnianych;
 dyskusje nad uchwałami Senatu, a także działaniami KSN-u w sprawie projektu
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.
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W październiku 2011 roku odbyło się

spotkanie członków Komisji z Prorektorem

ds. Finansów i Rozwoju dr hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP na temat polityki
finansowej i kadrowej Uczelni w świetle znowelizowanej w 2011 roku ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”.
W lutym 2013 roku w zebraniu Komisji uczestniczył dr hab. Cezary Kochalski, prof.
nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Uczelni. Pan Prorektor przedstawił
członkom Komisji plany rozwoju Uczelni na najbliższe lata.
Dwukrotnie w naszych zebraniach uczestniczył prof. dr hab. Bohdan Gruchman, były
rektor naszej Uczelni. W marcu 2012 roku Pan Profesor opowiadał o swoich bogatych
doświadczeniach zawodowych w kraju i zagranicą, a także o swojej miłości do Afryki
i wyprawie na Kilimandżaro.
W listopadzie 2013 prof. Bohdan Gruchman uczestniczył w specjalnym posiedzeniu
Komisji, podczas którego otrzymał tytuł Honorowego Członka Komisji

Uczelnianej

w uznaniu zasług, jakie Pan Profesor wniósł do działalności Związku od początku jego
istnienia.

3. 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 oraz Wielkanocy członkowie "Solidarności" oraz
ich dzieci corocznie otrzymywali paczki świąteczne.
Osobom o niskich dochodach – członkom Związku - Komisja częściowo lub w całości
refundowała bilety na koncerty lub inne imprezy rozrywkowe. Z tej formy pomocy
skorzystało w czasie całej kadencji kilkadziesiąt osób.
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.
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4. Działania na rzecz Uczelni
a) podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Członkowie Komisji Uczelnianej cały czas aktywnie uczestniczą przy opracowywaniu
nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wnosząc szereg
uwag i propozycji.
Przedstawicielami Związku w podkomisjach Komisji Socjalnej są:
Mgr Maria Weres, dr Agnieszka Ziomek – Podkomisja ds. Turystyki i Wczasów
Mgr Elżbieta Guzik – Podkomisja ds. Bytowych
Dr Katarzyna Appelt – Podkomisja ds. Mieszkaniowych
Osoby te uczestniczą w posiedzeniach swoich podkomisji biorąc czynny udział
w rozdziale funduszu socjalnego na określone cele i pilnując, aby podział ten odbywał
się zgodnie z obowiązującymi przepisami a także z podstawową ideą Funduszu, czyli
przyznawaniem świadczeń w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej
beneficjentów Funduszu.
a) Opinie i stanowiska
W okresie sprawozdawczym Komisja wydała szereg opinii dotyczących m.in.: zmian
do Statutu Uczelni, zasad polityki kadrowej w Uczelni, nowego regulaminu
premiowania

pracowników

niebędących

nauczycielami

akademickimi,

zmian

do regulaminu nagród dla nauczycieli. 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 w 2013 roku, czego
efektem było podpisanie porozumienia w tej sprawie. Uczestniczyła również
w posiedzeniach rektorskich komisjach ds. nagród dla nauczycieli i nie nauczycieli
zgłaszając uwagi Komisji do przedstawianych propozycji.
W ciągu okresu sprawozdawczego Komisja wielokrotnie zajmowała stanowisko
w indywidualnych sprawach pracowniczych, starając się pomóc członkom Związku
w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy.
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b) Społeczny Inspektora Pracy
W kwietniu 2012r 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.. Działalność prof. Olszewskiego na polu BHP została doceniona
w 2010 roku przez Głównego Inspektora Pracy Honorową Odznaką za zasługi
dla Ochrony Pracy. W 2011 roku prof. Olszewski był współorganizatorem konferencji
pod tytułem „Profesjonalizacja zarządzania BHP warunkiem ograniczania zagrożeń
zawodowych”. Członkiem Komisji do Spraw Ochrony Pracy jest również
dr Katarzyna Lis, członkini naszej Komisji Uczelnianej. Jest ona również
Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (luty 2014: konferencja
„Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym”).
c) Kursy dla pracowników Uczelni
W listopadzie 2010 oraz maju 2011 z inicjatywy Komisji zostały przeprowadzone
dwie edycje Kursu Emisji Głosu dla pracowników naukowo-dydaktycznych naszej
Uczelni. Zajęcia prowadził prof. Krzysztof Szydzisz, kierownik Zakładu Emisji
Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dyrygent i kierownik Chóru
Kameralnego UAM. W maju 2012 został przeprowadzony nieodpłatnie kurs
komputerowy dla członków Związku.
d) Inicjatywa utworzenia klubu dziecięcego dla dzieci pracowników i doktorantów
Uczelni
Zespół składający się z członków Komisji Uczelnianej zgłosił w 2013 roku w ramach
projektu „Budżet partycypacyjny UEP” swój projekt dotyczący utworzenia klubu
dziecięcego dla dzieci pracowników i doktorantów Uczelni. Projekt nie został
co prawda zatwierdzony do realizacji w 2013 roku przez Komisję Oceniającą,
głównie ze względów na ograniczenia techniczne, ale został dobrze przyjęty przez
zainteresowanych i wierzymy, że uda się go zrealizować, gdy nowy budynek UEP
zostanie oddany do użytkowania.
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5. Organizacja imprez okolicznościowych i turystyczno-krajoznawczych
Corocznie uczelniana "Solidarność" organizowała (przy wsparciu finansowym
JM Rektora) Spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla całej
społeczności uczelnianej. Od 3 lat Spotkania są organizowane przy współudziale ZNP.
W listopadzie 2010 roku Komisja zorganizowała Spotkanie Zaduszkowe, poświęcone
zmarłym w latach 2006-2010 członkom Związku. W Spotkaniu wzięli udział
przyjaciele, członkowie rodziny i znajomi zmarłych.
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała cztery tygodniowe wycieczki
dla pracowników i emerytów Uczelni po różnych zakątkach kraju i zagranicą (Góry
Świętokrzyskie, Ukraina i rumuńska Bukowina, Mazury, Beskid Sądecki), oraz cztery
jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce. Wycieczki te cieszyły się dużym
zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na ciekawe trasy i - według relacji
uczestników - niepowtarzalną atmosferę, jaka im towarzyszyła. Jest to dużą zasługą
członkini Komisji Małgorzaty Frąckowiak, która była ich głównym inicjatorem
i „dobrym duchem”.
W marcu 2013 roku Komisja Uczelniana zainaugurowała cykliczne spotkania
emerytów – członków NSZZ „Solidarność”. Spotkania są często organizowane
w różnych ciekawych zakątkach Poznania, a ich uczestnicy zwiedzają te miejsca
z przewodnikiem. Miejscami spotkań była m.in. Poznańska Fara, Ogród Botaniczny,
Wzgórze św. Wojciecha z cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan, multimedialna
makieta starego Poznania, Poznańska Palmiarnia.

6. Poczet sztandarowy
Od czerwca 1999r nasza organizacja związkowa posiada własny sztandar.
W minionym okresie sprawozdawczym poczet sztandarowy Związku uczestniczył
w różnych

uroczystościach

związkowych,

państwowych

i

uczelnianych

(m.in. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego,

rocznicy

Poznańskiego

Czerwca,

rocznicy

męczeńskiej

śmierci

ks. Jerzego Popiełuszki, a także Inauguracjach roku akademickiego).
Poczet Sztandarowy uczestniczył również w ostatnich pożegnaniach zmarłych
członków naszego Związku. Każdorazowo w skład Pocztu wchodzili różni członkowie
Związku.
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7. Działalność informacyjna
W ciągu okresu sprawozdawczego zostało wydanych sześć 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, 85-lecie Uczelni).
Redaktorami Biuletynu są 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. Podstawowe informacje o działalności naszej organizacji
związkowej są również umieszczane na naszej stronie internetowej. Stronę prowadzi
pani Aniela Kierzenkowska.

8. Udział w spotkaniach związkowych
Przedstawiciele naszego Związku brali co roku udział w Walnych Zebraniach
Delegatów

Regionu

Wielkopolska

oraz

w

Krajowej

Sekcji Nauki

NSZZ

"Solidarność". Przedstawiciele Komisji Uczelnianej brali kilkakrotnie udział
w spotkaniach organizowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska.
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 nowelizacją ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”, statutami uczelni, a także nad podwyżkami wynagrodzeń
dla pracowników szkół wyższych.
W kwietniu 2011 roku dr Ewelina Szajba uczestniczyła w ogólnokrajowym spotkaniu
przedstawicieli komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” uczelni wyższych
w Kołobrzegu na temat nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz roli
związków zawodowych w zarządzaniu funduszem socjalnym. Pani dr Agnieszka
Ziomek w okresie sprawozdawczym kilkakrotnie uczestniczyła w posiedzeniach
Komisji ds. Płac KSN, podczas których wymieniano poglądy na temat finansowania
uczelni, wynagrodzeń pracowników, formułowano stanowiska w tej sprawie
i przekazywano je do Ministerstwa.
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9. Działalność na rzecz innych grup społecznych
a) akcje socjalne
Przez cały okres sprawozdawczy uczelniana "Solidarność" prowadziła Fundusz
Pomocy Dzieciom. 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.

Raz do roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia

z Funduszu są przekazywane pieniądze dla polskich dzieci na Litwie oraz na Białorusi.
Od 2008 roku Fundusz wspiera również działalność jednego z poznańskich hospicjów.
Rozszerzenie zasięgu Funduszu było możliwe dzięki hojności jego sponsorów –
pracowników Uczelni.
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.
Kilkakrotnie przedstawiciele naszego Związku brali udział w ogólnopolskich akcjach
protestacyjnych organizowanych przez Komisję Krajową „Solidarności”.
Przewodnicząca Komisji Uczelnianej
Ewelina Szajba

Poznań, dnia 17 marca 2014 roku

8

