
INFORMACJA Z ZEBRANIA KU NSZZ „SOLIDARNO ŚĆ” 
w dn. 13.X.2014 

 
Członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” podjęli 2 uchwały oraz 

wystosowali apel do pracowników UMK. 
Obie uchwały zostały podjęte w wyniku dyskusji związanej ze sprawą redukcji 

etatów na Wydziale Chemii. Problem dotyczy licznej grupy pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. 

 
UCHWAŁA NR 14/2014 
KU NSZZ „S” przyjmuje, przygotowane przez Prezydium, stanowisko dot. polityki 

kadrowej w odniesieniu do grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i 
pozostawia ostateczną redakcję tekstu Prezydium. 
 

Stanowisko KU NSZZ „Solidarność” przy UMK 
w przedmiocie zasad kształtowania polityki zatrudnienia pracowników 

niebędących nauczycielami 
 

Mając na uwadze dobro zakładu pracy, jakim jest Uczelnia, w tym dobro pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi, oraz przypominając o wartości, jaką jest dialog 

społeczny i roli, jaką w jego ramach pełnią związki zawodowe, 
 

Komisja Uczelniana przedstawia Władzom uczelni następujące postulaty: 
 
1. Proponujemy, by w okresie od chwili obecnej do dnia 31 grudnia 2016 nastąpiło 

wstrzymanie ZEWNĘTRZNEGO naboru pracowników niebędących nauczycielami, poza 
przypadkami uzasadnionymi szczególnymi potrzebami Uczelni. 

2. Proponujemy, by we wskazanym powyżej okresie politykę zatrudnienia pracowników 
niebędących nauczycielami na Uczeni – ilekroć powstanie potrzeba ograniczania 
zatrudnienia tej grupy pracowników – kształtować według następujących reguł: 

a) w pierwszej kolejności – odejście osób, które nabyły już prawa emerytalne w pełnym 
wymiarze; 

b) sprawdzenie, czy pracownicy zatrudnieni w jednej jednostce organizacyjnej Uczelni mogą 
zostać przesunięci do pracy w innych jednostkach Uczelni; 

c) następnie – w ostateczności, gdy wcześniejsze czynności nie przyniosą pozytywnego 
rezultatu w postaci utrzymania zatrudnienia pracowników danej jednostki organizacyjnej 
Uczelni - wytypowanie pracowników do zwolnienia według następujących, hierarchicznie 
uporządkowanych kryteriów: 

- posiadane kwalifikacje zawodowe, 
- staż pracy na Uczelni, 
- sytuacja rodzinna (jedyny żywiciel rodziny), 
- wyniki oceny pracowniczej. 
3. Realizacja postulatu ujętego w punkcie 2 lit. b (przesunięcie pracownika niebędącego 

nauczycielem do pracy w innej jednostce organizacyjnej Uczelni) wymaga systemowego 
podejścia ze strony Uczelni jako pracodawcy. Uważamy, że niezbędne są następujące 
działania Władz Uczelni: 

- zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do wskazania w terminie 15 
listopada 2014 r. osoby do kontaktu w sprawie rotacji zatrudnienia (podanie jej danych do 
Działu Spraw Pracowniczych);  



- zobowiązanie kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do sporządzenia prognozy 
zatrudnienia na rok 2015 i przedłożenia tego dokumentu w terminie 20 grudnia 2014 r. 
Kierownikowi DSP;  

- zobowiązanie Kierownika DSP do ustanowienia do dnia 30 stycznia 2015 r. BAZY 
PRACOWNIKÓW UMK, we współpracy ze wskazanymi w jednostkach osobami do 
kontaktu w sprawie rotacji zatrudniania; 

4. Rozwiązanie to można zastosować, na wniosek zainteresowanego, również dla nauczycieli 
akademickich zagrożonych zwolnieniem z pracy (wygaśnięciem okresu zatrudnienia). 

5. W ramach BAZY PRACOWNIKÓW UMK, mającej na celu umożliwienie ułatwienia 
kontroli zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami, gromadzone winny być 
następujące rodzaje danych:  

a) co do liczby i miejsca zatrudnienia: 
- pracowników, którzy w okresie 1.01.2015 - 31.12.2016 nabędą prawa emerytalne; 
- innych pracowników (zatrudnienie na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo itp.); 
- prognoz kształtowania zatrudnienia w każdej jednostce organizacyjnej Uczelni, obejmującej 

1 rok kalendarzowy, począwszy od 2015 r.  
b) co do aktualnie oferowanego w danej jednostce organizacyjnej Uczelni zatrudnienia w 
ramach naboru wewnętrznego;  
c) co do aktualnie zgłaszanych potrzeb redukcji zatrudnienia w danej jednostce organizacyjnej 

Uczelni. 
6. Reguły postępowania w ramach BAZY PRACOWNIKÓW UMK są następujące: 
- kierownik danej jednostki organizacyjnej Uczelni jest zobowiązany za pośrednictwem 

wyznaczonej osoby do przesyłania odpowiednich danych do BAZY w terminie 25 dnia 
każdego miesiąca; 

-  Kierownik DSP jako koordynator BAZY jest zobowiązany do jej aktualizacji nie rzadziej 
aniżeli raz w miesiącu (wg stanu na dzień 28 każdego miesiąca); 

- rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z pracownikiem niebędącym 
nauczycielem nie może nastąpić wcześniej, aniżeli po uprzednim zgłoszeniu 
informacji do BAZY i sprawdzeniu, czy nie ma możliwości zatrudnienia osoby w 
innej jednostce Uczelni (okres sprawdzania – minimum 30 dni). 

7. Przypominamy, że pracodawcą wszystkich pracowników Uczelni jest JM Rektor, a 
nie kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, stąd też nie zgadzamy się na 
sytuację, w której kierownicy uzyskują uprawnienia w kształtowaniu zatrudnienia 
pracowników, których wykonanie nie jest kontrolowane przez władze rektorskie. 
Uważamy, że kształtowanie polityki zatrudnienia pracowników na Uczelni powinno 
odbywać się na poziomie Uczelni jako całości, a nie jedynie jej poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. Dlatego też reguły naboru zewnętrznego i wewnętrznego 
pracowników w trudnej sytuacji zakładu pracy, MUSZĄ być jednolite w skali całej 
Uczelni – któremu to celowi służą nasze postulaty.  

               
UCHWAŁA NR 15/2014 
NSZZ „Solidarność” proponuje do rozdziału X Regulaminu Świadczeń Socjalnych paragraf 
20, pkt. 1, dopisać podpunkt 3: 
3/ w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanym zmniejszeniem wymiaru 
etatu w ramach programu oszczędnościowego realizowanego w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych uczelni – dwa razy w roku kalendarzowym, niezależnie od skorzystania z 
zapomóg wymienionych w pkt. 1 i 2. 
Jednogłośnie. 
 



Podczas zebrania dyskutowano również nad sposobami pozyskiwania nowych 
członków. Działalność związków zawodowych, podobnie jak wiele innych dziedzin życia 
społecznego, nie cieszy się w obecnych czasach zainteresowaniem ludzi młodych. Nasz 
Związek starzeje się i pomalutku lecz systematycznie traci członków – przechodzimy na 
emeryturę, zmieniamy pracę bądź umieramy. Liczba osób zapisujących się do Związku z 
trudnością wyrównuje liczbę odchodzących z przyczyn naturalnych. 
Zastanawiano się jak zachęcić młodych pracowników do wstępowania do związku. 
Postanowiono bardziej nagłaśniać naszą działalność i informować o naszych sukcesach a 
także wystosować do wszystkich pracowników apel o wstępowanie do naszego Związku: 
 
UCHWAŁA NR 16/2014 
KU NSZZ „S” postanawia wystosować do pracowników UMK apel o wstępowanie do 
naszego Związku. 

 
Pracownicy UMK! 
Zachęcamy do wstępowania do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 
Skuteczne rozwiązywanie wielu problemów szkolnictwa wyższego jest możliwe tylko przy 
licznym i aktywnym udziale naszego środowiska w działalności związków zawodowych. 
Brak powszechnej przynależności pracowników szkół wyższych do związków zawodowych 
powoduje pogorszenie pozycji negocjacyjnej naszych przedstawicieli na różnych szczeblach. 
Aapelujemy do wszystkich, którym bliskie są nie tylko własne sprawy, ale także losy 
polskiego narodu i polskiego szkolnictwa wyższego,  
o zrzeszanie się w strukturach naszego Związku.  
Mamy swoich przedstawicieli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UMK, tym 
samym członkowie Komisji Uczelnianej NSZZ „S” są do Państwa dyspozycji bliżej miejsca 
pracy.  
Nie zostawiamy nikogo z problemem, staramy się pomagać. Przyłączając się do naszej 
działalności, możecie Państwo pomagać także innym.  
Nasi członkowie mogą skorzystać z pomocy prawników, osób przygotowanych do negocjacji, 
do obrony ludzi krzywdzonych, poddawanych mobbingowi, zagrożonych utratą pracy, w 
sytuacjach losowych otrzymać pomoc, również finansową. Można się zaangażować w 
działalność związkową, realizować własne pomysły, a także miło i sympatycznie spędzać 
czas w gronie ludzi podobnie myślących.  
Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibie Komisji  Uczelnianej – Rektorat, pok. 
607 oraz pobrać z naszej strony internetowej: www.solidarnosc.umk.pl  
 

 


