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Uprzejmie informuję, że dotarło do mnie – jako przewodniczącego KU NSZZ „S”
– pismo Pana Prorektora Jana Suchanicza z dnia 22.07.2014 r. (RO.004-12/14).
W piśmie tym jego autor stwierdza, że nie przyjmuje do wiadomości treści
naszego pisma (KU NSZZ „S”) z dnia 1.07.2014 r., pomijając zupełnie fakt, iż brak
stosownej informacji ze strony władz Uczelni w przewidzianym terminie (21 dni) jest
równocześnie wyrażeniem zgody na propozycję zawartą w naszym piśmie z dnia
9.06.2014 r.
Zauważyć trzeba, że Uczelnia wcale nie musi (jak to sugeruje Prorektor
J. Suchanicz) zawierać umowy ze związkiem zawodowym. Może, ale nie musi.
To po pierwsze.
Po drugie – oczekuję informacji o procesie (i ich efektach) podpisywania umów
uczelni krakowskich ze związkami zawodowymi, a więc chcę – jako przewodniczący
KU „S” – zorientować się, czy nie jesteśmy w porównaniu z innymi uczelniami
krakowskimi dyskryminowani.
Po trzecie – zgodnie z oczekiwaniami władz rektorskich (wyrażonymi explicite
przez Prorektora J. Suchanicza) muszę treści pism Pana Prorektora przedstawić
Komisji Uczelnianej.
Po czwarte – w oczywisty sposób mam prawo do wyjaśnienia sytuacji rzekomej
„odmowy” przyjęcia pisma od władz rektorskich w dniu 1.07.2014 r. Pismo zostało
odebrane 2.07.2014 r., a więc żadna istotna zwłoka w tym zakresie nie nastąpiła.
Problem wyjaśniłem w piśmie do Pana Kierownika mgr Roberta Dudzika. Obciążanie
Pana Prorektora tak nieistotnym problemem uważam za zaskakujące.
Po piąte – do tej pory problemy relacji formalnych i ekonomicznych między
„Solidarnością” a władzami uczelni były rozwiązywane sprawnie – często na bazie
porozumienia ustnego. Przykład: w sprawie zmiany lokalu związkowego „S”, która
dokonała się w marcu 2013 r., porozumienie było ustne (dotyczy to też internetu) –
między związkiem a JM Rektorem. Czemu więc relacje związek zawodowy –
uczelnia wymagają całkowicie nowego uregulowania? Przecież poprzedniej bazy
naszego porozumienia umowy władz ze związkiem zawodowym „S” nikt nie
kwestionował. Poprzednia umowa zawarta w 1981 r. nadal obowiązuje a rzeczą
władz rektorskich jest jej odszukanie.

Nikt z władz UP tej umowy nie anulował (nie wypowiedział jej ważności).
Chciałbym nadmienić, iż w kierownictwie Uczelni nadal są osoby, które brały udział
w konfiskacie dokumentów Komisji Uczelnianej „S” – po 13 grudnia 1981 r., albo tę
sytuację pamiętają.
Pozwolę sobie na prywatną uwagę, że duża część energii wydatkowanej
w pismach kierowanych do nas jest nieefektywnym puszczaniem tzw. pary
w gwizdek.
W najbliższym czasie pozwolę sobie – w imieniu KU „S” na przesłanie do władz
rektorskich pisma dotyczącego opinii naszej komisji uczelnianej na temat
zarządzania naszą uczelnią i gospodarowania jej zasobami. To są problemy, na
których winniśmy skupić się szczególnie.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

mgr Jan Fróg

PS. Pozwalam sobie poprosić Pana Rektora o przekazanie mego podziękowania
Panu Prorektorowi J. Suchaniczowi za informacje dotyczące ZFŚS –
zaprezentowane w piśmie z dnia 23.07.2014r.
Problem ciągnął się zbyt długo i dobrze, że wreszcie stosowne informacje dotarły do
Komisji Uczelnianej „S”, która – po wakacjach – przeanalizuje te dane.

