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Pozwalam sobiejako przewodniazqcyKomisji Uczelnianej NSZZ,,SolidamoS6" - na uwagi
dotyczqcepisma z dnia 30 stycznia 2014r, skierowanegodo mnie, podpisanegoprzez Prorektora
ds. Studenckichprof. UP Janp Suchanicza.
1. Autor pisma ocenia relacje migdzy v,ftadzami,a zwiEzkami zawodowymi jako dobre (c62,
lepiej by chyba byNo,Zebybyly one bardzo dobre)
2. Tekst skierowanywczeSniejdo JM Rektora nosil datg 27 listopad 2013 reakcjawladz UP nosi datg 30.0I.2014.Bez komentarza.
3. Jak doskonalewie Pan Rektor - lista os6b chronionych ustawowo jest w dyspozycji wN.adz
od
pocz4tku aktualnej kadencji. W znanych mi z 62nych relacji uczelnianych taka lista blokuje
mozliwoS6 zwolnienia z pracy z innych przyczyn niz dyscyplinarne. Interpretacja formalnoprawra procedury ochrony dzialaczy zwiqzkov,,ych nie jest do korica jednoznaczna, ale
pozytywne nastawienie do zwi4zktt zawodowego ( deklarowane przez wladze rektorskie)
powinno wplywa6 jednoznacznie na pomysly zwalniania chronionych prawnie czlonk6w
,,SolidarnoSci".W przypadku naszejUczelni dokonuje sig pokrgtnych interpretacji przepis6w,
by jednak kogoSzwolnic.
4. Witryna internetowaUczelni nie daje szansyna dostEpdo informacji zwiqzkov,rychbo 'przed
Iaty przyjgto w Uczelni zasadg,2e na stronie Uczelni nie bgd4 umieszczanelinki zwiqzk6w
zawodowych dziatajqcychw Uczelni."(Cfiat z pisma z dn. 30.01.2014)
Ta zasadajest antydemol<ratycznai w swym charakterze dyskryminuj qca czlonk6w zwi4zk6w
zawodowych. Organizacje studenckie,doktoranci taki dostgp majq, pracownicy Uczelni - nie.
To jest gorzej niL na Ukrainie, gdzie informacyjnie nie stosuje sig takich blokad jak na naszej
krakowskiej. UP. A propos - kto personalniesformulowal wspomnianq,,zasadg"?
5. W sprawach placowych zaznaczyNasig ostatnio powahna rozbiehnofic mredzy zwi4zkami
zawodowymi (,,S" i ZNP) z whadzami Uczelni w kwestii wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe - czyli godziny platne z funduszu osobowego. Tu sprawa jest jednoznaczna-

wLadzemusz4 respektowa6stanowisko zwi1zku, co oczywiScie wymaga czgstych konsultacji
ze zwiqzkami.
Mam propozycjE: w sprawach w kt6rych rolnrmy sig zdecydowanie niech rozjemcq,bEdzie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego.
6. Uwaga kolejna: do dzisiaj nie otrzymaLem szczeg6lowegoprotokolu z posiedzeniaKomisji
Nagrodowej ds. pracownik6w administracji i obslugi - mimo moich formalnych wniosk6w
(moje pismo z dnia 24.10.2013). Od posiedzenia wspomnianej Komisji minglo 4 i p6L
miesi4ca.
7. ZasadyuZytkowania lokali przez zwiqzki zawodowe s4 stabilne i nic w nich sig nie zmienilo od
1990 roku (art.33 Ustawy o Zwiqzkach zawodowych)Art. 35 wspomnianej Ustawy zaldada
odpowiedzialnoSdkarn4 vrtadz danego zald.adttpracy w zwiqzku z ograniczaniemwczeSniej
sformulowanych zasad(art. 33).
8. Informujg, ze akurat - Swie?a sprawa - dyr. Kwiasowski pr6buje wyeliminowai z Rady
Instytutu Bezpieczenstwai Edukacji Obywatelskiej przedstawiciela,,S" chociaz dziaNanietakie
nie ma 2adnychformalnych podstaw. WczeSniejw INoW pr6bowano wyeliminowa6 naszego
przedstawicielaz prac Rady Instytutu.
9. I ostatnia- w piSmie Rektora Suchanicza- kwestia: karta obiegowa. Kazdv rozs4dniemySl4cy
pracownik wie doskonale, 2e eliminacja zwrqzkow zawodowych z tej karty, jako znaczgcego
miejsca w procesieprzyjmowania do pracy lub odejSciazpracy,jest wyrazem tendencji do
pomniejszania ich roli w Zyciu naszej Uczelni. Wielu pracownikow nale|y do zwiEzkow
zawodowych i r62ne sprawy w nich zalatwia. Dany zwiqzek nie ma wigc mozliwoSci
rozliczeniapracownika odchodz4cegolub poinformowania osoby zaczynajqcejpracg o r62nych
walnych kwestiach. O 2009r. zwiqzki z obieg6wek wyeliminowano, co traktujg jako
utrudnienie pracy zwiqzkow i zloSliwoSdautor6w takiego stanuskierowan4wobec zwiqzkow.
A propos - kto personalnie odpowiada za skreSleniez karty obiegowej zwiqzku zawodowego
nie zgodnie z wczeSniejszymiustaleniami zWladzami Rektorskimi.
10.Problem6w jest wiele. Wskazujemy na nie w ramach r62nych gremi6w, poprzez pisma i
osobisterozmowv.
Komisja Uczelniana 'SolidarnoS6" bylaby w petrni usatysfakcjonowana, gdyby w Slad za
deklaracjami o pozytywnym nastawieniu wobec wsp6lpracy ze zwiqzkami (w naszym
przypadku z SolidarnoSci4)szly konkretne konstruktywne dziaNaniaidecyzle.
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