„Wielkość pracy zawodowej polegać może
przede wszystkim na tym, że łączy ludzi”
Antoine de Saint-Exupéry

SPRAWOZDANIE
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Politechniki Lubelskiej
z działalności w latach 2014-2018

Lublin, dnia 22.03.2018 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność”
Politechnice Lubelskiej w dniach 10-14.04.2014 r. (wybory z urną) dokonało wyboru
przewodniczącego i członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej na
kadencję 2014-2018 w składzie:
Kol. Stefan Laskowski
Kol. Małgorzata Ciosmak
Kol. Jacek Duda
Kol. Jerzy Rosłowicz
Kol. Tomasz Łusiak
Kol. Alina Dunajewska
Kol. Ewa Michalik
Kol. Janusz Drobek
Kol. Marcin Kneć
Kol. Kazimierz Słowik

-

przewodniczący
v-ce przewodnicząca
v-ce przewodniczący
skarbnik
sekretarz
członek
członek
członek
członek
członek

Komisja Rewizyjna
Kol. Ewa Hetman
Kol. Małgorzata Lebiedzińska-Podniesińska
Kol. Aleksander Łepecki

- przewodnicząca
- członek
- członek

Delegat Związku na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego
Kol. Małgorzata Ciosmak,
Delegaci Związku na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki
Kol. Jacek Duda
Kol. Krzysztof Nakonieczny*/
*/ 2017 r. - zmiana miejsca pracy
Na Walnym Zebraniu Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki (RSN) kol. Jacek Duda
został delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki a kol. Krzysztof
Nakonieczny został członkiem Komisji Rewizyjnej RSN.
Na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki kol. Jacek Duda został
wybrany do Komisji Rewizyjnej KSN.
Wymienieni wyżej koledzy wykonywali powierzone funkcje społecznie.
Na pierwszym zebraniu nowo wybranej Komisji Zakładowej wybrano przedstawicieli
związku do komisji Senackich
Reprezentantami Związku w Komisjach Senackich zostali:
Komisja ds. Rozwoju Kadry
Komisja ds. Organizacji i Rozwoju
Komisji ds. Badań Naukowych
Komisja ds. Kształcenia
Komisja ds. Budżetu i Finansów
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
doraźna Komisja Senacka

- Kol. Tomasz Łusiak, od 2017 r. Kol. Marcin Kneć
- Kol. Kazimierz Słowik*/, Kol. Jacek Duda
- Kol. Tomasz Łusiak
- Kol. Małgorzata Ciosmak
- Kol. Ewa Michalik
- Kol. Stefan Laskowski

ds. Nowelizacji Statutu PL
- Kol. Stefan Laskowski
*/ 2016 r. - zrezygnował z członkostwa w NSZZ „Solidarność” PL.
Sekretariat Związku w okresie sprawozdawczym i upływającej kadencji prowadził Kol.
Stefan Laskowski . W okresie jego rocznego urlopu na poratowanie zdrowia (14.03.2016 r. –
13.03.2016 r.) sekretariat prowadziła kol. Małgorzata Ciosmak.
Przedstawicielem naszego Związku w Senacie Politechniki Lubelskiej, na bieżącą kadencję
Senatu, w zastępstwie Przewodniczącego, została wybrana Kol. Małgorzata Ciosmak.
Działalność Komisji Zakładowej
Zebrania Komisji Zakładowej w okresie sprawozdawczym odbywały się na ogół we
wtorki, co drugi tydzień w pokoju nr 1010 DS3 od godziny 14.15. Posiedzenia Komisji
Zakładowej są posiedzeniami otwartymi dla wszystkich członków Związku. Posiedzenia
Prezydium Komisji (przewodniczący i dwóch vice – przewodniczących i według potrzeb
skarbnik i sekretarz odbywały się w trybie pilnym między posiedzeniami Komisji
Zakładowej. W kadencji 2014-2018 miały miejsce wspólne spotkania KZ NSZZ
„Solidarność” PL z NS ZNP i Unią Profesorów w siedzibie Związku lub w siedzibie NS ZNP.
Członkostwo w Związku. Na dzień 22 marca 2018 roku Związek liczy 70 członków
czynnych zawodowo. Emeryci, którzy byli członkami Związku sporadycznie utrzymują
kontakt. Z uwagi na trudną sytuacje materialną tylko nieliczni płacą wymagane przez Statut
Związku symboliczne składki, co jest formalnym warunkiem ich członkostwa i zachowania
prawa do zapomogi losowej w postaci zasiłku statutowego .
W okresie sprawozdawczym Komisja Zakładowa realizowała następujące
zadania:
 coroczna zamawiana msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w szczególności
pracowników PL w Kościele Akademickim Politechniki Lubelskiej z udziałem
sztandaru Związku,
 tradycyjne coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe integrujące pracowników
PL, od 2016 r. rezygnacja z tej formy aktywności z uwagi na koszty i nikłe
zainteresowanie członków Związku,
 udział w organizacji z pomocą Regionu i aktywne uczestnictwo w peregrynacji
relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy na terenie Lubelszczyzny
w szczególności nawiedzenia w dniach 12 -21.06.2015 r. Kościoła Akademickiego –
parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Przyjęcie relikwii odbyło się z uczestnictwem
Sztandarów Politechniki Lubelskiej i NSZZ „Solidarność” PL,
 uczestnictwo w noworocznym spotkaniu z emerytami organizowanymi przez władze
Uczelni,
 coroczne opiniowanie „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej...” za
kolejne lata akademickie,
 coroczne opiniowanie Regulaminu podziału i wykorzystania ZFŚS i realizacji pomocy
materialnej w okresie wiosennym i jesienno-zimowym,
 coroczna akcja wakacyjna dla dzieci członków Związku,
 coroczna akcja kulturalna dla członków Związku wyrażająca się w refundacji
wydatków na cele kulturalne,
 uczestnictwo w pracy w doraźnej Komisji Senackiej ds. Nowelizacji Statutu PL
związanej z nowelizacją Ustawy z 27 lipca 2005 r.,
 uczestnictwo przedstawicieli Związku w Uczelnianej Komisji Wyborczej
i wydziałowych Komisjach Wyborczych kadencji 2016-2020,
 uczestnictwo w obradach Senatu PL,




















uczestnictwo w pracach związanych z oceną NA i NNA,
uczestnictwo w pracach Komisji Socjalno - Bytowej,
uczestnictwo w pracach Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień,
uczestnictwo w pracach rad wydziałów,
współpraca z innymi związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni (NS
ZNP PL, ZZ UP PL)- m. in. wspólne pismo z NS ZNP w sprawie ze zmianami
przepisów dotyczącymi zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, jego
interpretacji i stosowania w PL,
uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki, w Komisji
Rewizyjnej Regionalnej Sekcji Nauki oraz Walnych Zebraniach Delegatów Regionu
Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”,
udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Region Środkowowschodni,
opiniowanie listy pracowników przedstawionych do zwolnienia,
opinię związaną, zdaniem Związku, z powierzchowną oceną stopnia zagrożenia życia
w wypadku przy pracy dokonaną przez Zespół Powypadkowy,
pomoc Związku w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy kierownikowi DS,
zapomogi losowe dla pracowników PL – członków Związku, dotkniętych chorobą
i zmuszonych przez to do nadzwyczajnych wydatków,
KZ poprzez Region podjął nieskuteczną pomoc prawną pracownikom PL dotkniętych
zajęciem komorniczym kwot przyznanych im przez ZFŚS,
regulacja płac, negocjacje płacowe w 2014 i 2015 r. W lipcu 2014 r. KZ NSZZ
„Solidarność” Politechniki Lubelskiej spotkał się z odmową władz uczelni
uzgadniania i konsultacji podwyżek. Nastąpiło ich wdrożenie bez poinformowania
Związków o ich zasadach. Nie udostępniono również listu z Ministerstwa
informującego uczelnię o podwyżkach. Dodatkowa dotacja w 2015 r. z MNiSzW
przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń miała być, zgodnie z obietnicą władz uczelni
dzielona na wydziałach po konsultacjach dziekanów ze Związkami. Jedynie Dziekan
Wydziału Mechanicznego przedstawił transparentny system podziału dodatków
specjalnych po uzgodnieniach ze Związkami działającymi w Wydziale,
KZ odniosła się początkowo krytycznie do projektu zorganizowania przez Sekcję
Spraw Socjalno-Bytowych zabawy choinkowej dla dzieci pracowników/rencistów PL
w grupach wiekowych 3-7 lat i 8-14 lat przez wyspecjalizowaną firmę. Problemem nie
były finanse przedsięwzięcia lecz charakter zabawy odbiegający od polskiej tradycji
zabawy choinkowej. Wartości bliskie NSZZ „Solidarność” wyrażone w preambule
Statutu Związku obligowały KZ do reakcji w tej sprawie,
niezrealizowana uchwała KZ w sprawie analizy potrzeb i możliwości budowy na
terenie kampusu PL żłobka dla dzieci obsługującego przede wszystkim pracowników
Politechniki a w dalszej kolejności miasta kierowana w formie pisma do władz
uczelni.

Komisja Zakładowa na bieżąco informowała w wydziałowych tablicach informacyjnych
i przez pocztę internetową o życiu Związku, o ważnych wydarzeniach w środowisku
akademickim, ważnych wydarzeniach w Regionie i w Polsce.
Komisja Zakładowa serdecznie dziękuje za społeczną pracę wszystkim członkom
Związku.
KZ NSZZ” Solidarność” PL

