Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej
NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
za kadencję 2014 - 2018
1. Informacje wstępne
Przedstawione sprawozdanie obejmuje działalność Komisji od marca 2014 roku do
marca 2018 roku. Wybory do władz związkowych w marcu 2014 roku wyłoniły
następujący skład Komisji:
 Przewodnicząca - Ewelina Szajba
Członkowie
 Elżbieta Guzik
 Małgorzata Frąckowiak
 Arleta Kaźmierczak-Plewa
 Katarzyna Lis
 Jerzy Olszewski (vice-przewodniczący)
 Renata Różańska-Piwecka
 Ryszard Szulc
 Lubomira Śmigielska
 Agnieszka Ziomek
Komisję Rewizyjną stanowiły następujące osoby:
 Maria Weres – przewodnicząca
 Zbigniew Majchrzak
 Bolesław Stawny
Członków organizacji związkowej na Walnych Zebraniach Delegatów Regionu
Wielkopolska reprezentowała mgr Anna Garstecka, natomiast przedstawicielem na
Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Rady
KSN była Agnieszka Ziomek.
Sekretariat Związku prowadziła Elżbieta Guzik, natomiast księgowość Związku
prowadziła Arleta Kaźmierczak-Plewa.
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W 2015 roku w sekretariacie Związku staż odbywał pan Wojciech Niemyt (osoba
poruszająca się na wózku inwalidzkim) w ramach projektu unijnego „Pełnosprawni na
rynku pracy”.
Przedstawiciele Związku byli członkami organów kolegialnych i senackich Uczelni.
Senat

dr Ewelina Szajba

Rada Wydziału Ekonomii

dr Katarzyna Lis

Rada Wydziału Gospodarki Międzynarodowej

mgr Kinga Turowska

Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Komisja Rektorska ds. Nagród Rektora dla
Nauczycieli Akademickich
Komisja Rektorska ds. Nagród Rektora dla Pracowników
Niebędących Nauczycielami Akademickimi
Komisja ds. Socjalnych
- Podkomisja ds. Turystyki i Wczasów
- Podkomisja ds. Bytowych
- Podkomisja ds. Mieszkaniowych

Komisja Rektorska ds. Ochrony Pracy
(Społeczny Inspektor Pracy)

prof. dr hab. Jerzy Olszewski,
prof. zw. UEP
dr hab. Agnieszka Ziomek,
prof. nadzw. UEP
mgr Renata Różańska-Piwecka

mgr Katarzyna Knopkiewicz
mgr Elżbieta Guzik
dr Katarzyna Lis
dr Ryszard Szulc
mgr Maria Weres
prof. dr hab. Jerzy Olszewski,
prof. zw. UEP

NSZZ "Solidarność" UEP liczy aktualnie (według stanu na 14 marca 2018r) 112 osób
(w porównaniu do marca 2014 roku liczba członków zmalała o 8 osób). W ciągu
okresu sprawozdawczego do organizacji zapisało się 20 osób, wypisało się z różnych
przyczyn 6 osób, 10 osób zostało skreślonych z listy członków, 1 osoba zawiesiła
swoje członkostwo ze względu na pełnienie ważnych funkcji państwowych.
W minionym okresie sprawozdawczym z naszego grona odeszło na zawsze 11
członków Związku. Były to następujące osoby: prof. Ewa Bittnerowa, Maria
Przygodzka, Eugenia Gmerek, Eugenia Grotowska, Janina Kowalska, Małgorzata
Matuszewska, Stanisława Niemira, Gabriela Obst, Kazimierz Sobaszkiewicz, prof. Jan
Sobiech, Elżbieta Szrajber.
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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 m.in.
następujące sprawy związane z działalnością Związku:
 omawianie bieżących spraw pracowniczych,
 rozpatrywanie wniosków o zapomogi,
 uzgadnianie stanowisk w sprawie utworzonego w 2014 roku regulaminu
wynagradzania i zmian wprowadzonych w 2017 roku
 uzgadnianie stanowiska w sprawie zmian wprowadzanych do ZFŚS (zmiany były
wprowadzane dwukrotnie w czasie kadencji)
 przygotowywanie opinii dotyczących zmian wprowadzanych do ważnych
dokumentów uczelnianych (m.in. Statutu UEP, zasad zatrudniania nauczycieli
akademickich, regulaminów nagród, regulamin pracy)
 dyskusje nad projektem nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 sprawozdania członków Związku ze spotkań lub szkoleń, w jakich uczestniczyli,
 podejmowanie uchwał dotyczących działalności Związku.
W marcu 2016 roku odbyły się nadzwyczajne posiedzenia Komisji z udziałem kandydatów na
Rektora UEP: prof. dr hab. Maciejem Żukowskim oraz prof. dr hab. Alfredem Jancem.

W listopadzie 2016 roku odbyło się zebranie członków Komisji z udziałem nowo
wybranego Rektora prof. dr hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP, który
przedstawił nam plany działań Władz Uczelni na najbliższe lata.

3. Zapomogi i inne świadczenia pieniężne
W ciągu okresu sprawozdawczego Komisja Uczelniana przyznała zapomogi na ogólną
sumę 6100 zł dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej na skutek
różnych zdarzeń losowych, a także zapomogi statutowe związane z narodzeniem
dziecka, śmiercią członka Związku lub śmiercią członka rodziny.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy członkowie "Solidarności" oraz
ich dzieci corocznie otrzymywali paczki świąteczne.
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Corocznie Komisja dofinansowywała imprezy organizowane przez Związek dla
członków Związku (Spotkanie Opłatkowe) i dla ogółu pracowników (spotkanie
świąteczne dla emerytów) oraz imprezy dla dzieci organizowane przez Sekcję
Socjalną.

4. Działania na rzecz Uczelni
a) podział Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Przedstawiciele Komisji Uczelnianej aktywnie uczestniczyli przy opracowywaniu
nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wnosząc szereg
uwag i propozycji, które w zdecydowanej większości zostały uwzględnione w
ostatecznej wersji Regulaminu.
W ostatnich latach do Komisji wpływały corocznie prośby od władz uczelni o zgodę
Związku na zmniejszenie odpisu na ZFŚS m.in. celem zapewnienia płynności wypłaty
wynagrodzeń dla pracowników. Przyjmując przedstawiane argumenty jako istotne,
Komisja za każdym razem wyrażała ostatecznie zgodę na zmniejszenie odpisu
Funduszu. Należy jednak podkreślić, że zmniejszenie odpisu ograniczyło jedynie
wysokość i liczbę pożyczek mieszkaniowych, natomiast nie miało wpływu na cele
socjalne Funduszu (zapomogi, dofinansowanie do wczasów i do wycieczek).
Przez cały okres sprawozdawczy przedstawiciele Związku brali czynny udział w
pracach

Podkomisji:

ds.

Bytowych,

Turystyki

i

Wczasów,

Mieszkaniowej

zajmujących 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, do regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu
premiowania, regulaminów nagród dla nauczycieli i nie-nauczycieli, regulaminu
organizacyjnego Uczelni, zasad zatrudniania nauczycieli akademickich. Zawsze
w opiniach członkowie Komisji zwracali uwagę na to, aby proponowane zmiany były
przede wszystkim zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ale też żeby
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były korzystne dla pracowników. Uwagi wnoszone przez komisję były wielokrotnie
uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów.
Przedstawiciele Komisji aktywnie uczestniczyli w negocjacjach dotyczących rozdziału
ministerialnych dotacji na podwyżki wynagrodzeń w 2014 i 2015 roku, czego efektem
było podpisanie porozumień w tej sprawie.
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.
c) Społeczny Inspektor Pracy
W kwietniu 2016 roku NSZZ "Solidarność" przeprowadziła 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. Zastępcą
przewodniczącego tej Komisji jest dr Katarzyna Lis, członkini naszej Komisji
Uczelnianej.

Jest

ona

również

przewodniczącą

Rektorskiej

Komisji

ds.

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób
Niepełnosprawnych.

5. Udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach związkowych
Przedstawiciele naszego Związku co roku brali udział w Walnych Zebraniach
Delegatów

Regionu

Wielkopolska

oraz

w

Krajowej

Sekcji Nauki

NSZZ

"Solidarność". Przedstawicielki Komisji Uczelnianej Katarzyna Lis, Agnieszka
Ziomek, Arleta Kaźmierczak-Plewa, Elżbieta Guzik brały udział w szkoleniach
organizowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska. Były to m.in.
szkolenia dotyczące praw pracowników na rynku pracy, działalności Państwowej
Inspekcji Pracy, prowadzenia księgowości związkowej, przygotowania wyborów
związkowych.
W maju 2016 roku Komisja Uczelniana wraz z Regionem Wielkopolska oraz
Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem zorganizowała na UEP międzynarodową
konferencję pt. „Partycypacja versus Demokracja”. Podczas konferencji dyskutowano
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o wyzwaniach i możliwościach rozwoju partycypacji związków zawodowych i innych
grup społecznych w zarządzaniu, w warunkach demokracji społeczno-gospodarczej,
wymieniono też doświadczenia w tym zakresie związkowców z Polski i Niemiec.
We wrześniu 2014 roku Ewelina Szajba i Agnieszka Ziomek brały udział
w Uniwersyteckim Forum Związkowym NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie
Łódzkim, natomiast w styczniu 2016 roku Ewelina Szajba brała udział
w organizowanej przez UAM Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawny model
zatrudnienia nauczyciela akademickiego”.
Jerzy Olszewski uczestniczył kilkakrotnie w spotkaniach i szkoleniach dla
społecznych inspektorów pracy, a także w 2015 i 2016 roku uczestniczył w Forum
Związkowym organizowanym przez UAM w Kołobrzegu.
Agnieszka

Ziomek

w

okresie

sprawozdawczym

kilkakrotnie

uczestniczyła

w posiedzeniach Rady KSN, podczas których dyskutowano na temat projektu
nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie wyższym”, wymieniano poglądy na temat
finansowania uczelni, wynagrodzeń pracowników, formułowano stanowiska w tej
sprawie i przekazywano je do Ministerstwa.
Przedstawiciele Komisji brali również rokrocznie udział w spotkaniach świątecznych
organizowanych przez Komisję Zakładową Politechniki Poznańskiej.

6. Organizacja imprez okolicznościowych i turystyczno-krajoznawczych
Corocznie uczelniana "Solidarność" organizowała Spotkanie Opłatkowe z okazji Świąt
Bożego Narodzenia dla członków Związku.
W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowała cztery tygodniowe wycieczki dla
pracowników i emerytów Uczelni (Kaszuby Północne, Opolszczyzna, Podlasie
Południowe, Bieszczady), oraz cztery jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce (Giecz
i okolice, Wągrowiec, Wolsztyn, Sieraków-Szamotuły). Wycieczki te cieszyły się
dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na ciekawe trasy i - według
relacji uczestników - niepowtarzalną atmosferę, jaka im towarzyszyła.
W okresie sprawozdawczym Komisja Uczelniana zorganizowała dla emerytów
związkowych kilkanaście wycieczek po Poznaniu i okolicach z przewodnikiem.
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Miejscami spotkań były m.in., Pałac w Rogalinie, Salon Muzyczny Feliksa
Nowowiejskiego, Muzeum Rogala, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum
Archidiecezjalne, Muzeum J. I. Kraszewskiego, Muzeum Powstania Wielkopolskiego
w Lusowie, wystawa poświęcona Sewerynowi Mielżyńskiemu w Muzeum
Narodowym.
Od kilku lat Komisja organizuje również bilety grupowe na koncerty Orkiestry
Kameralnej Agnieszki Duczmal w Auli UAM (mamy stały kontakt z biurem
Orkiestry).

7. Poczet sztandarowy
Od czerwca 1999 roku 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,

a także Inauguracjach roku

akademickiego).
Poczet Sztandarowy uczestniczył również w ostatnich pożegnaniach zmarłych
członków naszego Związku. Każdorazowo w skład Pocztu wchodzili różni członkowie
Związku.

8. Działalność informacyjna
W ciągu okresu sprawozdawczego zostały wydane dwa biuletyny związkowe,
w których m.in. ukazały się relacje z różnych spotkań związkowych, wyjazdów
turystycznych i innych wydarzeń, jakie miały miejsce w ramach działalności naszej
organizacji związkowej. 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
Aniela Kierzenkowska.
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9. Akcja socjalna na rzecz pomocy dzieciom
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. Organizacją rozdziału Funduszu na poszczególne szkoły
i instytucje zajmuje się Anna Krzyżostaniak, a księgowość Funduszu prowadzi Arleta
Kaźmierczak-Plewa.
.
Przewodnicząca Komisji Uczelnianej
Ewelina Szajba
Poznań, dnia 14 marca 2018 roku
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