
 KOMUNIKAT  

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyło się zebranie otwarte uczelnianej organizacji NSZZ „Solidarność” 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” UEK 

przedstawiła informację o stanie liczebnym organizacji oraz o działaniach podjętych i zrealizowanych 

w okresie od poprzedniego zebrania otwartego. Informacje przedstawiono w podziale na podstawowe 

obszary aktywności:  

 

A. Bezpieczeństwo finansowe pracowników UEK 

 

1. Związek zawodowy „Solidarność” aktywnie i efektywnie uczestniczył w negocjacjach 

prowadzących do ustalenia zasad podziału środków finansowych pozostałych z dotacji 

ministerialnej na rok 2015.  

Ważne: uzyskane podwyżki wynagrodzenia są podwyżkami stałymi (nie są to dodatki 

jednorazowe). 

2. Na wniosek oraz przy udziale „Solidarności” dokonano zmiany w regulaminie ZFŚS, dzięki 

której dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego (tzw. „gruszę”) mogą otrzymywać także 

osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. 

3. Podjęliśmy (skuteczne) starania o zwiększenie dodatków świątecznych oraz dodatków do 

wypoczynku, tzw. „gruszy”. 

4. Aktywnie uczestniczyliśmy w rozmowach z Panem Rektorem prowadzących do porozumienia 

w sprawie wysokości „dodatku jubileuszowego” z okazji 90.lecia Uczelni.  

5. Dzięki staraniom „Solidarności” utrzymana została zasada wypłacania „wynagrodzenia” za 

egzaminy końcowe.  

6. Wypłaciliśmy – jako organizacja związkowa – ekwiwalent świąteczny (bożonarodzeniowy) w 

wysokości 140 zł ; o 80 zł więcej niż w roku poprzednim. 

7. Prowadziliśmy aktywną działalność w zakresie ustalania zasad dotyczących wypłacania 

zasiłków statutowych i zapomóg losowych (zdecydowany ich wzrost). 

 

B. Bezpieczeństwo zatrudnienia oraz związane z niepłacowymi warunkami pracy 

 

1. Odbyliśmy – jako związek zawodowy – przedwyborcze spotkania z kandydatami na rektora 

UEK. Obydwaj kandydaci (a więc także obecny Pan Rektor-elekt) zadeklarowali, że w swojej 

wizji polityki kadrowej w uczelni nie przewidują redukcji zatrudnienia. Z kolei, gdyby taka 

konieczność pojawiła się, to będzie ona realizowana jedynie w drodze naturalnego 

przechodzenia pracowników na emeryturę. 

2. „Solidarność” UEK podjęła działania mające na celu zaproponowanie takiego modelu 

wspierania rozwoju naukowego pracowników, który zdecydowanie ograniczyłby w 

przyszłości liczbę pracowników zatrudnianych na stanowisku starszego wykładowcy. 

Jednocześnie podjęto działania zmierzające do stabilizacji zatrudnienia w przypadku osób już 

zatrudnionych na takim stanowisku; w szczególności dotyczy to osób w wieku 50+ .  

3. „Solidarność” UEK udzielała skutecznego wsparcia oraz pomocy instytucjonalnej w 

zgłaszanych nam przypadkach indywidualnych (nieporozumienia i konflikty w miejscu pracy, 

mobbing, itp.). 



4. Dla zwiększenia profesjonalizmu działań, o których mowa powyżej członkowie Komisji 

Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UEK (ale także inni członkowie naszej organizacji) 

uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu Małopolska 

we współpracy z Komisją Krajową „Solidarności” uzyskując stosowne certyfikaty. 

Zapraszamy zainteresowane osoby do korzystania z oferowanych szkoleń. 

5. Przedstawiciele „Solidarności” aktywnie uczestniczyli w pracach kolegialnych organów 

Uczelni (Senat, Rady Wydziałów, Komisje senackie i rektorskie) dbając o interesy  

wszystkich grup pracowniczych UEK 

6. Przedstawiciele „Solidarności” w Komisji ds. Grupowego Ubezpieczenia Pracowników 

efektywnie i skutecznie współuczestniczyli w wypracowaniu nowych – bardziej korzystnych 

dla pracowników UEK – warunków grupowego ubezpieczenia „na życie” oraz pracowniczego 

programu emerytalnego. 

 

 

C. Budowanie wspólnoty 

 

1. 25 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie NSZZ „Solidarność” UEK w związku z 

35.leciem powstania „Solidarności” w naszej uczelni. Medale i okolicznościowe dyplomy 

wręczono tym, którzy 35 lat temu tworzyli najpierw Tymczasowy Zarząd Koła następnie zaś 

Pierwszą Komisję Uczelnianą „Solidarności”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. 

p. senator Mieczysław Gil oraz delegacja Zarządu Regionu z przewodniczącym Wojciechem 

Grzeszkiem na czele. 

2. W listopadzie ub. roku odprawiona została msza św. w intencji wszystkich zmarłych 

członków uczelnianej organizacji „Solidarność”. Po mszy św. przedstawiciele Komisji 

Uczelnianej udali się na Cmentarz Rakowicki, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na 

znajdujących się tam grobach naszych zmarłych członków. 

3. 6 listopada 2015 r. (jak co roku) „Solidarność” UEK uczestniczyła w obchodach Uczelnianego 

Dnia Pamięci. 

4. 12 września 2015 r. „Solidarność” UEK zorganizowała wycieczkę „Małopolskim szlakiem 

św. Jana Pawła 2”. 

5. Jak co roku „Solidarność” UEK współorganizowała z JM Rektorem UEK „Wieczór Kolęd”. 

Zgodnie z propozycją Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” od 2015 roku do 

współorganizowania „Wieczoru Kolęd” zapraszane są inne organizacje związkowe działające 

na naszej uczelni. 

 

D. Aktywność „Solidarności” UEK poza Uczelnią 

 

1. Nasi przedstawiciele (delegaci) aktywnie uczestniczyli w pracach Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność”. W szczególności współtworzyli list-apel do Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

2. We wrześniu 2015 r. przewodniczący uczelnianej organizacji związkowej uczestniczył w 

uroczystym Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska (w 

związku z 35.leciem powstania „Solidarności”). 

3. Utrzymywaliśmy regularny kontakt z Zarządem Regionu Małopolskiego „Solidarności”. 

4. Członek naszej organizacji uczelnianej (p. Sławomir Fritz) we wrześniu ub. roku uczestniczył 

– kolejny raz – w Maratonie Wrocławskim startując w nim w koszulce z logo „Solidarności” 

UEK. Dziękujemy i życzymy sukcesów. 

 



E. Zamierzenia na najbliższą przyszłość 

 

1. 3 września br. odbędzie się wycieczka do Łańcuta i okolic. 

2. Zamierzamy doprowadzić do takiej zmiany Regulaminu ZFŚS, aby dofinansowanie do 

wypoczynku letniego (i ew. dodatek świąteczny) pracownicy UEK mogli otrzymywać także 

na dzieci (szerzej: na osoby pozostające na ich utrzymaniu) z niepełnosprawnością; również 

wtedy, gdy osoby te przestają spełniać dotychczasowe standardowe warunki (uczeń lub 

student; mniej niż 25 lat). Jesteśmy już po wstępnych bardzo pozytywnych rozmowach z p. 

Rektorem). 

3. Na satysfakcjonujące rozwiązanie nadal oczekuje sprawa zasad, możliwości i transparentności 

korzystania z „Chatki” w Zakopanem. 

4. Będziemy organizować (jeśli będzie taka potrzeba) spotkania z prawnikami Zarządu Regionu 

Małopolskiego „S”. Zachęcamy do zgłaszania pytań, problemów, tematów. 

5. Rozważamy potrzebę, możliwość i celowość powołania w naszej organizacji związkowej 

sekcji (np. sekcja starszych wykładowców, sekcja pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, sekcja adiunktów, itp.) 

6. W związku z coraz większą liczbą podejmowanych zadań zwiększymy skład Komisji 

Uczelnianej NSZZ „Solidarność” UEK.  

Warto w tym miejscu kolejny raz przypomnieć, że zarówno członkowie Komisji Uczelnianej 

jak i wszyscy, którzy aktywnie wspomagają Zarząd pracują absolutnie społecznie godząc 

aktywność związkową z normalnymi obowiązkami pracowniczymi. 


