
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „S”
w dn. 4.04.2016 r

Obecnych było 13 członków Komisji Uczelnianej, 3 osoby usprawiedliwiły swą nieobecność.
Zebranie prowadził Przewodniczący, kol. Stanisław Biniak.

1. Sprawy organizacyjne
• UCHWAŁA NR 5

dot. przyjęcia do Związku 4 osób.
• UCHWAŁA NR 6

dot. powierzenia prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu.
• Termin kolejnych zebrań KU: 9 maja i 13 czerwca br. o godz. 16.30.
• Zaproponowano, by wrześniowe zebranie zorganizować w Bachotku, termin 17 lub 24

września.

2. W ostatnich dwóch numerach Głosu Uczelni ukazały się notatki dot. naszego Związku.
W marcowym numerze znalazł się artykuł „Solidarność” i Nauka, w którym opisano jak
czołowi działacze NSZZ „Solidarność” UMK (prof. Stanisław Biniak, prof. Krystyna
Sulkowska-Tuszyńska, dr Grzegorz Trykowski) odnoszą znaczące sukcesy naukowe zarówno
w kraju, jaki i na arenie międzynarodowej. W numerze kwietniowym znalazła się Kronika
NSZZ „Solidarność” UMK. Wspomniano w niej o niektórych spraw pracowniczych i
związkowych, którymi zajmowała się „S” w minionym półroczu.
W kolejnej kronice związkowej chcemy umieścić informację o zmianach dot. organizacji
przez „Solidarność”  wycieczek. Nasza działalność musi przebiegać zgodnie ze Statutem oraz
obowiązującym prawem finansowym, w związku z tym zmuszeni jesteśmy kierować nasze
działania (np. dot. organizacji imprez) do członków naszego Związku. W przeciwnym razie
grozi nam zinterpretowanie przez odpowiednie służby naszych działań  jako działalności
gospodarczej. Wiązało by się to z uciążliwymi obowiązkami administracyjno-finansowymi.

3. Władze Uczelni poprosiły nas o opinię w/s zmian w Statucie UMK. Scedowano to na
Prezydium, które ma się zająć tą sprawą w czwartek. Członkowie KU podjęli następującą
uchwałę :
UCHWAŁA NR 7
Zobowiązuje się Prezydium do sformułowania stanowiska KU NSZZ „S” dotyczącego okresu
rotacyjnego adiunktów, zawierającego propozycję okresu 8 lat od dnia 1 października 2016
roku. Stanowisko to powinno być przedstawione na posiedzeniu Senatu oraz opublikowane w
Głosie Uczelni.

4. W najbliższą środę ma się odbyć spotkanie p. Kanclerz z przewodniczącymi związków
zawodowych oraz kierownikami naszych ośrodków wypoczynkowych.
Członkowie KU rozpoczęli dyskusję nt. funkcjonowania ośrodka w Bachotku a także
niektórych aspektów działalności socjalnej. Członkowie KU prosili o informację na piśmie
zawierającą dane na co zostały spożytkowane pieniądze z dotacji do ośrodka w Bachotku w
ciągu ostatnich kilku lat.

5. „Solidarność” UAM organizuje w swoim ośrodku w Kołobrzegu szkolenie nt. funduszu
socjalnego oraz społecznej inspekcji pracy, na które wybiera się kilku członków KU.


