Sprawozdanie z działalno ci Komisji Uczelnianej
NSZZ "Solidarno

" Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
w kadencji 2002 - 2006

Wst p
Przedstawione sprawozdanie obejmuje działalno

Komisji od marca 2002 roku

do marca 2006 roku. Wybory do władz zwi zkowych w marcu 2002 roku wyłoniły
nast puj cy skład Komisji (16 osób):
•

Przewodnicz ca - dr Ewelina Szajba

•

Sekretariat Zwi zku - mgr in . Hanna Krzy ostaniak (z-ca skarbnika)

•

Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni:
o Dr Marek Mocek (skarbnik i vice-przewodnicz cy)
o Dr Waldemar Gulczy ski (sekretarz)
o Prof. dr hab. Maria Trojanek

•

Zespół ds. Zatrudnienia i Płac:
o Prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski
o Prof. dr hab. Jerzy Unolt
o Mgr Tomasz Rabiega (członek Krajowej Sekcji Nauki)
o Sylwia Młodyszewska

•

Zespół ds. BHP:
o Prof. dr hab. Jerzy Olszewski (vice-przewodnciz cy)
o Gracjan Kmie

•

Zespół ds. Informacji i Kontaktów Zewn trznych
o Prof. dr hab. Ewa Bittnerowa
o Mikołaj Jankowiak

•

Zespół ds. Socjalnych i Kulturalnych
o Jerzy Wło cianko
o Małgorzata Fr ckowiak
o Lubomira migielska
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W trakcie okresu sprawozdawczego skład Komisji zmniejszył si o 2 osoby. W czerwcu
2004 roku odszedł z Komisji mgr Tomasz Rabiega (zmiana miejsca pracy), natomiast
w styczniu 2006 roku zmarł prof. Jerzy Unolt.
Członków naszej organizacji zwi zkowej na Walnych Zebraniach Delegatów Regionu
Wielkopolska reprezentowali: dr Marek Mocek i mgr Maria Weres.
Komisj Rewizyjn stanowiły nast puj ce osoby:
•

Prof. dr hab. Stanisław Wierzchosławski

•

Dr Janusz Piszczała

•

Bolesław Stawny

•

Krystyna Adamek

NSZZ "Solidarno " liczy aktualnie (według stanu na 23 marca 2006r) 133 członków,
w tym 43 emerytów. W ci gu okresu sprawozdawczego do organizacji zapisało si
11 osób, wypisało si 16 osób, a z 2 osobami została rozwi zana umowa o prac .
W minionym okresie sprawozdawczym Zwi zek poniósł niepowetowan

strat .

Z naszego grona odeszło 9 członków Zwi zku, w tym dwóch profesorów naszej Uczelni:
prof. dr hab. Jerzy Unolt (członek Komisji Uczelnianej nieprzerwanie od 1980 roku)
i prof. dr hab. Jerzy Kowalak.
1. Zebrania Komisji Uczelnianej
W ci gu całej kadencji zebrania Komisji Uczelnianej odbywały si
w miesi cu. W trakcie zebra poruszane były najcz

z reguły raz

ciej nast puj ce sprawy zwi zane

z działalno ci Zwi zku:
•

sprawozdania członków Zwi zku ze spotka lub szkole , w jakich uczestniczyli,

•

omawianie bie

•

rozpatrywanie wniosków o zapomogi,

•

podejmowanie uchwał dotycz cych działalno ci Zwi zku,

cych spraw zatrudnieniowo-płacowych,

Mniej wi cej raz w roku odbywały si

zebrania w poszerzonym gronie. Byli na nie

zapraszani profesorowie naszej Uczelni w celu wygłoszenia prelekcji na aktualne
tematy społeczno-gospodarcze. Go cili my na zebraniach m.in. prof. prof. Wacława
Wilczy skiego, Zbigniewa Czerwi skiego, Jana Paradysza, Bohdana Gruchana.
Zaproszenia na nasze zebrania przyj li równie :
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-

JM Rektor prof. dr hab. Witold Jurek (luty 2006r), który przedstawił nam plany
rozwoju Uczelni na najbli sze lata w ró nych aspektach jej działania;

-

przedstawiciele organizacji studenckich działaj cych w AE, których zapoznali my
z działalno ci naszego zwi zku;

-

przedstawiciel ZNP, z którym omówili my współprac

w zakresie organizacji

imprez dla dzieci;
-

dr Michał Walenciak (przewodnicz cy Senackiej Komisji ds. Turystyki i Wczasów)
i Janina Płotkowiak (kierowniczka Działu Socjalnego), z którymi uzgadniali my
zasady podziału Funduszu Socjalnego.

W listopadzie 2005 roku odbyło si - z okazji 25-lecia istnienia Zwi zku - nadzwyczajne
zebranie Komisji. W zebraniu tym uczestniczyli członkowie pierwszej Komisji
Uczelnianej, która rozpocz ła swoj

działalno

w grudniu 1980 roku. Były

wspomnienia o pierwszych latach działania "Solidarno ci" na Uczelni, ale te dyskusja
o tym, jakie s zadania Zwi zku na dzi .
2. Poczet sztandarowy
Od czerwca 1999r - dzi ki staraniom prof. Jerzego Tarajkowskiego - nasza organizacja
zwi zkowa posiada własny sztandar.
W minionym okresie sprawozdawczym poczet sztandarowy Zwi zku uczestniczył
w ró nych uroczysto ciach zwi zkowych, pa stwowych i uczelnianych (m.in. rocznicy
podpisania

porozumie

sierpniowych,

rocznicy

agresji

Zwi zku

na Polsk ,

wi ta Niepodległo ci, wyzwolenia miasta Poznania,

Radzieckiego
wi ta 3 Maja,

Rocznicy Pozna skiego Czerwca, Inauguracjach roku akademickiego). Poczet
Sztandarowy uczestniczył równie

w ostatnich po egnaniach zmarłych członków

naszego Zwi zku.
Ka dorazowo w skład Pocztu wchodzili ró ni członkowie Zwi zku.
3. Zapomogi i inne wiadczenia pieni

ne

W ci gu okresu sprawozdawczego Komisja Uczelniana przyznała zapomogi na ogóln
sum 5000 zł dla osób, które znalazły si w bardzo trudnej sytuacji yciowej na skutek
ró nych zdarze losowych.

3

Z okazji

wi t Bo ego Narodzenia członkowie "Solidarno ci" otrzymywali ka dorazowo

bon towarowy lub paczk , a członkinie Zwi zku otrzymywały drobne upominki z okazji
" wi ta Wiosny". wi teczne paczki otrzymywały równie dzieci członków Zwi zku.
Członkowie Zwi zku korzystali równie z nabytych przez nas karnetów umo liwiaj cych
zakup ulgowych biletów do Opery i Filharmonii.
W lutym 2003 roku Komisja Uczelniana podj ła uchwał

o mo liwo ci zwrotu

z funduszy Zwi zku całkowitych kosztów biletów do opery, teatrów lub filharmonii
(zakupionych przez członków Zwi zku) - maksymalnie czterech biletów w miesi cu,
przy koszcie nie przekraczaj cym 30 zł za jeden bilet.

Z takiej mo liwo ci

dofinansowania skorzystało kilkana cie osób.
4. Działania na rzecz Uczelni
a) podział Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych
Co roku członkowie Komisji uczestniczyli w modyfikowaniu zasad podziału
Funduszu Socjalnego, kieruj c si opiniami i uwagami pracowników.
Mi dzy innymi w grudniu 2002r Komisja Uczelniana

podj ła uchwał

o przygotowaniu propozycji zmian - w stosunku do roku ubiegłego - podziału ZF S
na rok 2003. Podstawowa zmiana dotyczyła zwi kszenia udziału funduszu
wczasowego w całkowitym funduszu na cele socjalne. Propozycja ta została
przedło ona JM Rektorowi, który si do niej przychylił.
b) Opinie i stanowiska
Komisja Uczelniana opiniowała projekty Regulaminu pracy AE w Poznaniu
oraz Regulaminu Organizacyjnego zwracaj c szczególn

uwag

na zapisy

dotycz ce warunków zatrudnienia i roli zwi zków zawodowych przy ustalaniu
wszelkich zmian zatrudnieniowo-płacowych.
W listopadzie ubiegłego roku - w zwi zku z wej ciem w
o szkolnictwie wy szym" - rozpocz ły si

prace nad nowym statutem Uczelni.

Na nasz wniosek JM Rektor wyraził zgod
Komisji w bie
mo liwo

ycie ustawy "Prawo

na uczestnictwo przedstawiciela

cych pracach Senackiej Komisji ds. Statutu, dzi ki czemu mamy

na bie

co ledzi przygotowania nad Statutem i na bie

co zgłasza

swoje uwagi.
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Komisja opiniowała równie projekty podwy ek wynagrodze dla poszczególnych
grup pracowniczych, a tak e propozycje nagród (ministerialnych i rektorskich)
oraz odznacze

(pa stwowych i ministerialnych) dla pracowników Uczelni.

W minionej kadencji na wniosek Komisji Uczelnianej zostały przyznane kilku
osobom nagrody rektorskie, a prof. Eugeniusz Czewieniec otrzymał Medal
Edukacji Narodowej.
Komisja interweniowała - z pozytywnym skutkiem - w sprawie dwóch osób, którym
groziło zwolnienie z pracy. Nale y podkre li ,
sprawozdawczego nie nast piły

e w ci gu całego okresu

adne zwolnienia pracowników zatrudnionych

na umow o prac z tytułu redukcji stanowisk.
Komisja - ze wzgl du na wag

zagadnienia - przedstawiła w kwietniu 2004 r

ówczesnej Pani Prorektor ds. Dydaktyki swoje stanowisko w sprawie przesuni cia
(na Wydziale Zarz dzania) wykładu "Etyka

ycia gospodarczego" z grupy

przedmiotów obowi zkowych do grupy przedmiotów do wyboru. Niestety naszego
stanowiska nie udało si przeforsowa .
c) organizacja imprez uczelnianych
Corocznie uczelniana "Solidarno " organizowała (przy wsparciu finansowym
JM Rektora) Spotkanie Opłatkowe z okazji

wi t Bo ego Narodzenia dla całej

społeczno ci uczelnianej.
Równie

ka dego roku Komisja organizuje wycieczki dla pracowników Uczelni

(Kotlina Kłodzka, Kraków z Ojcowskim Parkiem Narodowym, Kaszuby, LitwaŁotwa-Estonia). Wycieczki te ciesz si du ym zainteresowaniem ze wzgl du na
ciekawe trasy i stosunkowo niski koszt. Jest to zasług członkini naszej Komisji
Małgorzaty Fr ckowiak, która sama opracowuje tras , sama załatwia noclegi,
pilota, przewo nika.
W pa dzierniku 2005r na terenie Uczelni nasza organizacja uczelniana
zorganizowała wystaw z okazji 25-lecia istnienia NSZZ "Solidarno ". Wystawa
pokazywała pocz tki "Solidarno ci" w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na tle
ówczesnych wydarze

politycznych, społecznych i gospodarczych. Głównym

organizatorem wystawy od strony merytorycznej była Małgorzata Fr ckowiak,
a od strony graficznej i plastycznej - Anna Galica i Stanisław Miszuda. Wystawa
cieszyła si

du ym zainteresowaniem zarówno ze strony pracowników, jak
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i studentów Uczelni. Zainteresowanie wystaw wyszło poza Uczelni - zobaczyli j
równie uczniowie jednego z pozna skich gimnazjów oraz jednego z pozna skich
liceów. Organizacja wystawy była mo liwa dzi ki wsparciu finansowym Rektora,
Zarz du Regionu i indywidualnych osób (m.in. prof. Balickiego).
Otwarcie Wystawy w Akademii było poł czone z Wieczornic , która odbyła si
w konwencji posiedzenia pierwszej Komisji Uczelnianej, a w czasie której
wspomnienia uczestników wydarze
z tamtego okresu. Wieczornic

sprzed 25 lat przeplatały si

z piosenkami

u wietnili swoim wyst pem arty ci Teatru

Wielkiego w Poznaniu: Urszula Jankowiak i Tomasz Mazur ( piewacy wyst pili
społecznie, rezygnuj c z honorariów).
d) wybory Społecznego Inspektora Pracy
W lutym 2004r NSZZ "Solidarno

" wspólnie z ZNP przeprowadziły na terenie

Uczelni wybory Społecznego Inspektora Pracy. Z ramienia "Solidarno ci"
na stanowisko to został wybrany ponownie prof. Jerzy Olszewski.
5. Działalno

informacyjna

W ci gu okresu sprawozdawczego zostało wydanych kilkana cie biuletynów
informacyjnych, które ka dorazowo zawierały bie

ce informacje dotycz ce zarówno

działalno ci naszej organizacji uczelnianej, jak i ycia Uczelni.
Bie

ce informacje o działaniach Zwi zku na szczeblu uczelnianym, regionalnym

i krajowym były wywieszane na tablicach informacyjnych umieszczonych w kilku
budynkach Uczelni. Informacje dotycz ce imprez uczelnianych organizowanych
przez Zwi zek były równie zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.
6. Udział w spotkaniach i szkoleniach
Członkowie naszego Zwi zku brali co roku udział w Walnych Zebraniach Delegatów
Regionu Wielkopolska oraz jeden raz w Krajowym Zje dzie Delegatów NSZZ
"Solidarno

". Przewodnicz ca Komisji Uczelnianej brała wielokrotnie udział

w spotkaniach przewodnicz cych Komisji Zakładowych działaj cych w Regionie.
Członkowie naszego Zwi zku kilkakrotnie uczestniczyli równie w specjalistycznych
szkoleniach organizowanych przez Region (m.in. dotycz cych Unii Europejskiej,
Mi dzynarodowej Organizacji Pracy, mobbingu).
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W czerwcu 2004r członkowie Komisji wzi li udział w zebraniu przedstawicieli Komisji
Zakładowych Uczelni miasta Poznania, podczas którego zostało przyj te wspólne
stanowisko w sprawie projektu prezydenckiego ustawy "Prawo o szkolnictwie
wy szym" zwracaj cego uwag

na niekorzystne dla nauczycieli akademickich

zmiany dotycz ce ich zatrudniania w uczelniach wy szych. Stanowisko to zostało
wysłane do Przewodnicz cych Klubów Parlamentarnych.
7. Działalno

pozauczelniana

a) akcje socjalne
Przez cały okres sprawozdawczy uczelniana "Solidarno " prowadziła fundusz
do ywiania dzieci w szkołach utworzony jeszcze w poprzedniej kadencji Komisji
w 2000r. W ostatnich czterech latach liczba sponsorów Funduszu wzrosła z 72
do 114. Sponsorami s

głównie pracownicy naszej Uczelni, a sporadycznie

absolwenci Akademii. Pieni dze z Funduszu były przekazywane pocz tkowo
do czterech szkół specjalnych na posiłki dla uczniów tych szkół, a w ostatnich
latach równie

do dwóch szkół spoza Poznania znajduj cych si

na terenach

obj tych znacznym bezrobociem (Pomorze i Bieszczady). Jednorazowo pewna
suma pieni dzy z Funduszu została przekazana dla dzieci jednej z polskich szkół
na Białorusi.
b) akcje i spotkania organizowane przez Komisj Krajow "Solidarno ci"
W kwietniu 2002r Komisja przesłała władzom krajowym Zwi zku swoje stanowisko
w sprawie ówczesnej nowelizacji Kodeksu Pracy, wskazuj c na proponowane
zapisy w Kodeksie mog ce prowadzi

do działa

krzywdz cych pracowników

ze strony pracodawców.
W styczniu 2003r członkowie Komisji brali udział w akcji - zainicjowanej
przez Komisj

Krajow

do zasiłków lub

- zbierania podpisów na rzecz przywrócenia prawa

wiadcze

przedemerytalnych w ustawie o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu.
W listopadzie 2003r organizacja nasza przył czyła si równie do ogólnokrajowej
akcji pod hasłem "Ogólnopolskie Dni Protestu" przeciwko antyspołecznej polityce
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rz du, wywieszaj c w gablotach plakaty informuj ce o postulatach i

daniach

"Solidarno ci" skierowanych do rz du.
W sierpniu 2005r przedstawiciele naszej Organizacji uczestniczyli w Gda sku
w centralnych uroczysto ciach 25-lecia powstania "Solidarno ci"
c) działalno

w strukturach pozauczelnianych Zwi zku

W latach 2002 - 2004 Przedstawiciel Komisji był członkiem Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarno ".
Dwoje członków Zwi zku wchodzi w skład Zarz du Sekcji Młodych utworzonej
przy Zarz dzie Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarno ". Dwukrotnie członek
Zwi zku mgr Sławomir Stawny był laureatem konkursów dziennikarskich
ogłaszanych z inicjatywy Sekcji Młodych. Nagrodzone prace były publikowane
w Głosie Wielkopolskim.
Członkini naszej organizacji wchodzi równie w skład Zarz du Regionalnej Sekcji
Kobiet NSZZ "Solidarno ".
Nasi członkowie działaj równie w stowarzyszeniu "Solidarno

z bezrobotnymi",

ci le współpracuj cym z Regionem Wielkopolska. W styczniu 2006r, dzi ki
przychylno ci władz Akademii w jednym z laboratoriów komputerowych Uczelni
odbywały si

- nieodpłatnie - szkolenia dla bezrobotnych, organizowane przez

Stowarzyszenie.

Przewodnicz ca Komisji Uczelnianej

(Ewelina Szajba)

Pozna , dnia 23. marca 2006 r
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