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INFORMACJAZ POSIEDZENIA KU NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ”
PRZY UMK W TORUNIU W DNIU 18 MARCA 2019 R.

Posiedzenie otworzył kol. Stanisław Biniak, Przewodniczący KU, ustalając kworum
(obecnych 14 członków). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, obejmujący dyskusję nad
projektami uchwał KU wraz z głosowaniem nad ich przyjęciem, przedstawienie sprawozdania
finansowego związku za 2018 r. z dyskusją nad wnioskami o jego akceptację, jak również
przedstawienie preliminarza budżetowego na rok 2019 z dyskusją i głosowaniem w sprawie jego
przyjęcia.

W ramach pierwszego punktu porządku obrad kol. Przewodniczący zreferował sprawę
dotyczącą członków związku, którzy od długiego czasu zalegają z opłacaniem składek
członkowskich. Członkowie ci zostali powiadomieni o zaległościach i poinformowani o obowiązku
zapłaty oraz o skutkach jego niedopełnienia. W wyniku zarządzonego głosowania KU podjęła
uchwałę o skreśleniu tych osób z rejestru członków -  UCHWAŁA NR 4

W ramach drugiego punktu porządku kol. Przewodniczący przedstawił sprawę planowanego
wyjazdu czterech członków KU na szkolenie na temat wdrażania Ustawy 2.0, organizowane przez
KSN NSZZ „Solidarność” w dniach 4-7 kwietnia br. w Kołobrzegu. Koszty uczestnictwa
sfinansowane muszą być częściowo ze środków KU, dlatego też kol. Przewodniczący zaproponował
podjęcie przez KU uchwały w sprawie tego dofinansowania dla 4 osób, w wysokości do 500,00 zł na
osobę -  UCHWAŁA NR 5

W ramach trzeciego punktu porządku obrad, koleżanka skarbnik przedstawiła szczegóły
dotyczące wyników działalności finansowej związku, ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. W
aspekcie ogólnym 89,39% (w stosunku do planowanych 88,5%) środków wykorzystanych zostało w
tym czasie na finansowanie działalności statutowej (razem: 89 291,00 zł), zaś 11,5% (w stosunku do
planowanych 11,5%) na pokrycie kosztów administracyjnych (razem: 10 387,63 zł). W rezultacie w
roku 2018  miało miejsce nieznaczne przekroczenie planu – 100,98% – to jest wydatkowanie 804,3 zł
ponad wysokość przychodów. Jednocześnie na dzień 31.12.2018 r. związek posiadał środki pieniężne
w wysokości 24 166,00 zł, w tym kasa – 1379,86 zł, rachunek bankowy – 6673,12 zł oraz środki na
lokacie bankowej w wysokości 16 113, 92 zł. W podsumowaniu skarbnik wskazała, że już w drugiej
połowie 2018 roku zostały wdrożone działania mające zapewnić, by wykonanie planu nie
przekroczyło 100%. W dyskusji zapytano o skalę zmiany wpływów z tytułu składek członkowskich.
W odpowiedzi wskazano, że widoczne jest zmniejszenie się tych wpływów, co tłumaczyć można
przede wszystkim obniżeniem wysokości składki członkowskiej (uchwała KK) a także m.in.
przechodzeniem członków związku na emeryturę. W drugiej części tego punktu obrad kol. skarbnik
omówiła założenia preliminarza budżetowego związku na rok 2019.

W wyniku zarządzonego głosowania w sprawie akceptacji dla przedłożonego sprawozdania
finansowego za 2018 r. oraz przyjęcia preliminarza budżetowego na 2019 rok, KU podjęła uchwały -
UCHWAŁA NR 6, UCHWAŁA NR 7

W dalszej części posiedzenia kol. Przewodniczący omówił kwestię przekazania KU w dniu 4
marca br. przez Rektora do opiniowania w trybie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce projektu nowego Statutu UMK. Po przedstawieniu okoliczności prac nad tym aktem w
Uniwersytecie (w okresie grudzień 2018 – luty 2019) i aktywności przedstawicieli KU w tym
zakresie, a także po uzasadnieniu głównego kierunku planowanej opinii – to jest opinii negatywnej -
kol. Przewodniczący przekazał głos jednej z koleżanek, która zreferowała podstawowe wady prawne
przedłożonego do opiniowania projektu Statutu, w swoich konsekwencjach naruszające ustawowe
prawa pracowników i prawa związkowe. Wśród tych wad wskazać należy przede wszystkim na
pozbawienie związków zawodowych w UMK dotychczas posiadanego przez nie prawa do
uczestnictwa ich przedstawicieli jako obserwatorów z głosem doradczym w organach kolegialnych
Uniwersytetu, za wyjątkiem uczestnictwa w Senacie i w niepełnym wymiarze – w radzie dziekańskiej.
Wskazane braki projektu Statutu od stycznia br. zgłaszane były władzom rektorskim jako prawnie
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niedopuszczalne w trakcie spotkań na różnych forach i w ramach stanowiska wspólnego związków
zawodowych działających w UMK. Nie zostały one jednak w ostatecznym projekcie usunięte. W
rezultacie stan ten powinien prowadzić do wydania negatywnej opinii o tym projekcie. W trakcie
dyskusji nad tym punktem głos zabrała większość obecnych członków KU, prosząc o dalsze
szczegóły na temat projektu Statutu i ocen prawnych, a także komentując aktualny stan spraw
ustrojowych i pracowniczych UMK w świetle planowanych rozwiązań statutowych, w tym z
perspektywy jednostek UMK, w których pracują.

Dyskusję nad tą sprawą posumował kol. Przewodniczący i następnie zarządził głosowanie w
przedmiocie przyjęcia uchwały o wyrażeniu przez KU negatywnej opinii w przedmiocie
przedłożonego projektu Statutu UMK. W jego wyniku uchwała KU takiej treści została przyjęta.

UCHWAŁA NR 8
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”

przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 18 marca 2019 r.

Komisja Uczelniana, działając na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w przedmiocie oceny projektu
Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doręczonego przez JM Rektora UMK w dniu 4 marca 2019
r. w wersji datowanej na ten sam dzień, wyraża w drodze niniejszej uchwały NEGATYWNĄ OPINIĘ
wobec przedłożonego projektu.

Do uchwały dołączone jest obszerne uzasadnienie.

W dalszej części posiedzenia kol. Przewodniczący przekazał głos koleżance będącej naszym
przedstawicielem w Komisji BHP, która przedstawiła komunikat na temat działania Komisji BHP i
prośbę o nadsyłanie zgłoszeń na temat zauważonych ewentualnych zagrożeń dla pracowników w
budynkach UMK.

Następnie poruszono sprawę Ośrodka w Bachotku. Złożono wniosek by KU wystąpiła do
Działu Socjalnego (i/lub do Kanclerza) o szczegółową informację na temat planów remontowych
domów w ośrodku w Bachotku, w tym przede wszystkim o wskazanie, ile z nich wymaga aktualnie
remontu, jaki będzie jego koszt oraz jaki wyznaczono termin wykonania tych prac, które powinny
zostać zrealizowane przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego w 2019 r. Niezrozumiała wydaje
się sytuacja, w której w budżecie Uniwersytetu uchwalonym przez Senat co roku zaplanowane są
środki remontowe na ten cel dla Bachotka, a już kolejny raz nie są one wykorzystywane. W rezultacie
możliwości realizowania wypoczynku przez pracowników w tym ośrodku są pogorszone, bo część
domków mogłaby być już dawno wyremontowana, a z nieznanych przyczyn kierownictwo ośrodka w
Bachotku kolejny rok lekceważy tę sprawę.

Jeden z kolegów zgłosił do protokołu swój wniosek o wystąpienie do władz Uniwersytetu o
przedstawienie rozliczenia dotacji za 2018 r. dla ośrodka w Bachotku wraz z odpowiednimi
wyjaśnieniami co do zaistniałej sytuacji.

Omówiono też sprawę 50% kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu działalności twórczej

Zgłoszono też zapytanie w sprawie skutków reformy dla godzin pracy i uprawnień
urlopowych dla pracowników bibliotecznych, w odniesieniu do projektu nowego Regulaminu Pracy
UMK. W odpowiedzi wskazano, że zagadnienie to powinno być rozważone w szerszym kontekście,
gdyż dotyczy nie tyle samego Regulaminu, co woli władz rektorskich i uzgodnień między KU i
innymi związkami zawodowymi w UMK. W tym aspekcie podkreślono pilną potrzebę
przeprowadzenia przez związek takich właśnie ustaleń z władzami rektorskimi, celem zapewnienia tej
grupie pracowników odpowiedniej ochrony ich praw nabytych.

Termin kolejnego zebrania KU – 15 kwietnia 2019 r.


