Kraków, dnia 16.04.2008
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

„S O L I D A R N O Ś Ć ”
KOMISJA UCZELNIANA

w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
ul. Podchorążych 2

JM Rektor
Prof. dr hab. Henryk Żaliński

W imieniu Komisji Interwencji NSZZ „Solidarność” zwracam się bezpośrednio
do Pana Rektora z reakcją na tekst Kanclerza Uczelni (z dn. 27.03.2008), który ze
względu na swą napastliwą formę nie nadaje się do tego, by nań odpowiadać jego
autorowi.
Przytoczę Panu Rektorowi tylko kilka problemów, które do tej pory nie zostały
rozstrzygnięte zgodnie z duchem i literą prawa.
1. Dyrektor Administracyjny ma przyznaną (poza regulaminem) stałą premię – 30%.
2. Wnioski kierownictwa administracji dotyczące premiowania pracowników są
załatwiane bez jakichkolwiek pisemnych uzasadnień, poza komisją do tego
powołaną – 30%.
3. Kwestor otrzymuje premię w wysokości stałej 40% - też bez uzasadnienia
(przypominam pismo z dnia 2.03.2001r), niezgodnie z regulaminem . Zwracaliśmy
na to uwagę kilka razy.
4. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pismo, z którego wynika, że Fundusz Nagród dla
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi „wzrósł” nagle ze 148
tys.600zł (2006r) do 284tys.600zł (Pismo z dnia 15.10.2007). Czemu w 2006r
kwota była taka niska?
5. Odmówiono KU NSZZ „Solidarność” możliwości ciągłej kontroli stanu konta
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( 6 lipiec 2007)
6. Nie podano do wiadomości publicznej pełnego wykazu Nagród Rektora za 2006r
mimo naszych w tym względzie monitów.
7. Nie stosuje się równych zasad wobec osób opiekujących się studentami
przygotowującymi prace magisterskie i licencjackie (tzw godziny obliczeniowe)
w jednych instytutach za taką pracę uzyskuje się stosowne honorarium, w innych

nie. Taka niesprawiedliwość budzi oburzenie – wszyscy pracujemy w jednej
firmie.
8. Jak długo trwał proceder finansowania przez Kwestora z budżetu Uczelni za
zakwaterowanie grupy studentów – za co?
9. Nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma dotyczące niegospodarności
w naszej uczelni (ostatnie pismo z dn. 28.09.2007).
Panie Rektorze!
Jeżeli już uzyskujemy jakąś odpowiedź na nasze pisma, to jest ona albo
nie merytoryczna albo wyrażona w formie napaści personalnej na
przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
Proszę Pana Rektora, by spojrzał konstruktywnie na te i inne kwestie, które
poruszaliśmy od kilku lat w korespondencji z władzami uczelni. Proszę także by nie
dał się Pan wmanipulować w kampanię oskarżeń, pomówień i niechęci wobec NSZZ
„Solidarność”.
I wreszcie parę słów na temat ostatniego pisma. Jego jasna i wyrazista formuła
(bez owijania w bawełnę) dokonała tego, czego nie spowodowały wcześniejsze, być
może nadmiernie eleganckie w tonie pisma, na które nie było żadnego odzewu. Być
może stało się ono przesłanką do oglądu naszej uczelni w takich wymiarach, jakie są
dla niej aktualnie realne.
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Zawodowemu podejmowane aktualnie są żenujące.
I jeszcze jedna prośba na koniec.
Proszę nie przyjmować jako oczywistej idei i zasady, że administracja (na
szczeblu

najwyższym)

ma

zawsze

rację.
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że przedstawiciele reprezentatywnego Związku Zawodowego nigdy racji nie mają.
A taką ideą i zasadą kieruje się kanclerz naszej Akademii Pedagogicznej.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
KU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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