
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

w dn. 21.03. 2022 

 

W zebraniu uczestniczyła oprócz członków Komisji Uczelnianej jedna osoba z Komisji Rewizyjnej. 

Zebranie prowadził Przewodniczący Związku, kol. Stanisław Biniak. 

I. Kol. Grażyna Gawrońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz 

preliminarz budżetowy na 2022 rok. 

UCHWAŁA NR 4 

z dnia 21.03.2022 r. 

Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” 

Przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność przy UMK w Toruniu, postanawia : 

 

§ 1 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz rozliczyć powstałą stratę na 

Funduszu Statutowym w 2022 r. 

 

§2 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 5 

Komisja Uczelniana NSZZ „S” przyjmuje następujący preliminarz : 

 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY na 2022 rok 

 

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ    

 84,5% 

w tym: 

KOSZTY STAŁE  38,0% 

składki dla Zarządu Regionu 33,5%  

składki na KSN   4,5% 

POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALN. STATUT.   46,5% 

zasiłki statutowe   8,0% 

zapomogi (losowe, rzeczowe, socjalne) 10,0% 

dofinansowania do imprez kult., turyst.-krajozn., 

i z zakresu kult. fiz. organizowanych przez  

KU lub Koła 15,5% 

narady, szkolenia, delegacje 12,0% 

dofinansowania innych podmiotów   1,0% 

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE   15,5% 

zakup mater. biur., prasy, itp.   3,5% 

usługi obce 11,5% 

pozostałe koszty   0,5% 

 

Preliminarz ułożono w odniesieniu do kwoty wpłacanych składek (100% ). Rezerwę stanowi lokata 

w Banku Nicolaus. 

Preliminarz przyjęto jednogłośnie. 



II. Pomoc dla uchodźców. 

UCHWAŁA NR 6 

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” postanawia przekazać ze swojego budżetu 

cztery tysiące zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Środki będą rozdysponowane w 

następujący sposób: 600 zł dla czternastoletniego chłopca z Odessy na instrument 

muzyczny (będzie kontynuował naukę w szkole muzycznej), 500 zł będzie przekazane 

na konto Zarządu Regionu (na koszty wynajmu mieszkania dla uchodźców) oraz 2900 zł 

będzie przekazane na konto Caritas Polska. 

Przyjęto jednogłośnie. 

III. Poruszono kwestię obsługi strony internetowej. 

IV. Jeden z kolegów poruszył też sprawę traktowania pracowników na UMK oraz niskich 

wynagrodzeń.  Kol. Przewodniczący przypomniał treść naszego stanowiska z dn. 

21.02.br oraz przeczytał pismo wystosowane do JM Rektora przez wszystkie zw. 

zawodowe. Impulsem do powstania pisma były doniesienia prasowe nt. zarobków na 

UMK. 

                                   Toruń-Bydgoszcz, dnia 10 marca 2022 r. 

Organizacje Związkowe  
działające w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

JM Rektor  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
Prof. dr hab. Andrzej Sokala 

Szanowny Panie Rektorze. 
 
 W nawiązaniu do bulwersujących informacji na temat wysokości wynagrodzeń                                
pracowników UMK w Toruniu (w kampusie toruńskim i bydgoskim), udzielonych Gazecie Pomorskiej 
przez Panią dr Ewę Walusiak—Bednarek z Biura Prasowego UMK w Toruniu, wyrażamy zdecydowany 
protest przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez zastosowanie wartości średniej 
płac brutto dla poszczególnych grup pracowniczych zamiast wartości modalnej, która wskazuje 
wartość najczęściej występującą w danej grupie. Ponadto, w informacji prasowej nie podano części 
składowych płac, takich jak dodatki funkcyjne, zadaniowe, wypłaty z grantów, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne, nagrody i inne, które mają istotny wpływ na wysokość płac. Informacja podana 
do prasy nie odzwierciedla rzeczywistych zasadniczych wynagrodzeń brutto pracowników 
Uniwersytetu i ośmiesza organizacje związkowe, które bezskutecznie domagają się wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego.        
W związku z powyższym domagamy się:  

1. Udzielenia w trybie pilnym informacji dotyczącej aktualnych wysokości wynagrodzeń              
zasadniczych brutto – wartości modalnej – dla wszystkich grup pracowniczych Uniwersytetu;  

2. Udzielenia w trybie pilnym informacji dotyczącej aktualnych wysokości wynagrodzeń              
wraz ze wszystkimi dodatkami (stażowymi, funkcyjnymi, zadaniowymi, premii, itp.) 
pracowników Uczelni z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne, podziałem na 
stanowiska i płeć – w obu częściach Uczelni  – bydgoskiej i toruńskiej; nadmieniamy, że 
wcześniej bezskutecznie zwracaliśmy się o te dane;  

3. Udzielenia w trybie pilnym informacji, czy przewidywany jest wzrost kosztów działalności 
Uczelni ze względu na obecnie panującą inflację;  

4. Upublicznienia wynagrodzeń władz rektorskich i administracyjnych, ponieważ                             
UMK w Toruniu jest uczelnią publiczną i mamy prawo do tej informacji. 

Stanowczo nie zgadzamy się z tego rodzaju stylem informowania mediów o wysokości 
wynagrodzeń pracowników Uczelni. Podawana wysokość średniej pensji, jakkolwiek zapewne 
zgodna ze stanem faktycznym, w najmniejszym stopniu nie odzwierciedla realnego 
wynagrodzenia, które otrzymują konkretni pracownicy na konkretnych stanowiskach. Tego typu 
narracja podważa zasadność kontynuowanej przez organizacje związkowe akcji protestacyjnej, 
która ma na celu skłonienie parlamentu i rządu RP do podjęcia decyzji o zwiększeniu nakładów na 



szkolnictwo wyższe i naukę. Nie bez znaczenia także dla starań Władz Uczelni o poprawę kondycji 
finansowej naszej Almae Matris będzie nastawienie opinii publicznej informowanej o 
niebotycznych zarobkach pracowników Uniwersytetu, którzy w odczuciu społecznym domagają 
się nieuzasadnionych podwyżek wynagrodzeń, prezentując roszczeniową i naganną postawę. 
Zapewniamy, że takie głosy już do nas docierają.  

 
 W związku z powyższym oczekujemy także pilnego spotkania w przedmiotowej sprawie. W 
przeciwnym razie zmuszeni będziemy  zorganizować spotkanie z przedstawicielami Gazety 
Pomorskiej i  pracownikami UMK, którzy są skłonni ujawnić opinii publicznej swoje  miesięczne 
wynagrodzenia zasadnicze. 

 
W imieniu poniższych związków zawodowych  
 
Komisji Uczelnianej  NSZZ "Solidarność" 
przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Związku Zawodowego Pracowników  Collegium Medicum  
im. Ludwika Rydygiera w  Bydgoszczy 

 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy 
CM UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy 
 

V. W związku z licznymi protestami pracowników dotyczącymi 2 zapisów w nowym 

regulaminie świadczeń socjalnych, JM Rektor przygotował projekt zarządzenia, w 

którym odnosi się do sprawy konieczności dokumentowania zarobków całej rodziny w 

przypadku gdy świadczenie przysługuje w najniższym wymiarze. Po krótkiej dyskusji 

przyjęto stanowisko: 

Stanowisko KU NSZZ „S” w/s Regulaminu świadczeń socjalnych. 

Komisja Uczelniana NSZZ” Solidarność”  przy UMK stwierdza, że Regulamin 

świadczeń socjalnych wprowadzony w życie z dn. 1 stycznia 2022 roku drogą 

zarządzenia JM Rektora UMK zawiera szereg zapisów, które budzą nasz sprzeciw. 

Wobec braku porozumienia wszystkich związków działających przy UMK i braku ich 

jednolitego stanowiska dotyczącego tych spornych zapisów JM Rektor zadecydował ich 

wprowadzenie wbrew woli znakomitej większości związkowej. W związku z 

powyższym, nie widzimy powodu by odnosić się do jednostkowych (i nawet słusznych) 

zmian Regulaminu który nadal zawiera zapisy krzywdzące niektóre grupy pracowników 

i emerytów UMK poprzez ograniczanie dostępu do świadczeń lub niesprawiedliwe 

naliczanie dochodów. W tej sytuacji uważamy, że zgodnie z deklaracją sformułowaną 

przez Pana Rektora po zakończeniu dyskusji  

o nowym Regulaminie pełna odpowiedzialność za jego treść spada na Pana. 

Głosowanie: za: 14, przeciw: 0, wstrz.: 1 

VI. Kol. Jerzy Romański przedstawił analizę wykorzystania funduszu socjalnego  

w 2021 roku. 

VII. Kol. Ludmiła Fastowicz zdała relację z posiedzenia Zarządu Regionu Toruńsko-

Włocławskiego NSZZ „S”. 

 


