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Od redakcji

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę
- Profesora Bolesława Liwowskiego –
współzałożyciela i redaktora „Incydentalnika”, autora niezwykle mądrych
publikacji, zwykle otwierających każdy z kolejnych numerów naszego
związkowego pisemka. Pomysłodawcy nie tylko jego nietypowego tytułu, ale
przede wszystkim publicysty o „piórze jak wino”.
Był osobą, która na co dzień, mocą swojego intelektu i taktu, prezentowała
rzadko dziś już spotykaną postawą przysłowiowego, nobliwego profesorahumanisty, emanującego szeroką wiedzą, spokojem, trzeźwym spojrzeniem na
świat i ludzi, powściągliwością w ocenianiu innych.
Mimo szybko postępującej w ostatnim czasie, wyniszczającej ciało choroby,
Profesorowi do końca służył jego umysł, jak zwykle sprawny i świeży,
i który pozwolił mu uczestniczyć w przygotowaniu i wydaniu poprzedniego
numeru „Incydentalnika” oraz zaprojektowaniu układu niniejszego.
Jest takie powiedzenie, iż „śmierć nie wybiera”, ale pytamy: dlaczego
wybiera zwykle tych, którzy są pełni szacunku dla poglądów innych, będących
swoistymi przewodnikami w otaczającej nas rzeczywistości, ludzi o wielkiej
wiedzy, empatii, wysokiej – może dzisiaj zbyt mało spotykanej już - kulturze
osobistej i jednocześnie tak skromnych? Bo takim Go odbieraliśmy. Bo był On
otwarty na ludzi, także dla tych, którzy Go bliżej nie mieli okazji poznać.
My, jako zespół redakcyjny, członkiem którego był Kolega Bolesław,
tego faktu, że nas opuścił nie potrafimy dziś jeszcze przyjąć do wiadomości.
Tym bardziej się z nim pogodzić, a zwłaszcza słowami opisać stratę związaną
z Jego odejściem.
Myślimy jednak, że mamy wobec Bolesława nie tylko dług wdzięczności,
ale i moralny obowiązek kontynuowania Jego pracy włożonej w wydanie każdego
z 24 numerów „Incydentalnika”, bo też i Jego wysiłkiem stworzyliśmy nasze
wydawnictwo.
Mamy nadzieję, że będzie ono kontynuowane, choć wraz
z Twoim – Redaktorze - opuszczeniem naszego grona - zapewne będzie to
trudniejsze.
Redakcja
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Bolesław Liwowski ( 1931 – 2014 )

Odszedł od nas dr Bolesław Liwowski, bardzo wartościowy człowiek,
o wyjątkowo licznych zaletach. Jedną z Jego cech była niezwykła skromność,
która powodowała, że Jego rozległe działania w sferze dydaktycznej, naukowej
i społecznej pełniej mogli dostrzegać i doceniać tylko bliżsi współpracownicy
i koledzy. W swoich wspomnieniach szkolnych opisał jak w 1949 roku z kolegami
opracował tematy z języka polskiego do matury. Materiały te powielali oni w nocy, na nie w pełni legalnie
udostępnionej im powielarce. Powstał wtedy skrypt niezwykle użyteczny, gdyż wówczas brakowało podręczników.
W następnych latach korzystali z niego maturzyści tego tomaszowskiego liceum, wśród nich mój brat - Andrzej
i ja, ale nie wiedziałem komu go zawdzięczam. Dla współautora i współwydawcy tej cennej pomocy naukowej była
to: „... lekcja wychowawcza płynąca z pracy nad skryptem, nauka samodzielności oraz odpowiedzialności (bo

przecież od mojej pracy mogły zależeć wyniki kolegów) wydaje mi się niezwykle ważna” *. To silne poczucie
odpowiedzialności można było dostrzec w Jego późniejszych działaniach na różnych polach. Z tych czasów
została Mu dbałość o formę i poprawność językową.
Jego uzdolnienia dostrzeżono już w czasie studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej i gdzie, po III roku
studiów, został zatrudniony w Katedrze Organizacji i Planowania w Przedsiębiorstwie - jako zastępca asystenta.
Właśnie wówczas prowadził zajęcia dla grupy, w której studiował mój brat. Brat zapamiętał Go jako skromnego,
spokojnego, dobrze przygotowanego asystenta; a więc te cechy były Mu właściwe w pracy zawsze. Zgodne są
opinie kolegów z Wydziału, że był On bardzo dobrym nauczycielem akademickim. Doceniano Jego doświadczenie
dydaktyczne i zdolności organizacyjne. Wyrazem czego było powierzanie Mu ważnych funkcji związanych
z procesem dydaktycznym: prodziekana wydziału ds. studenckich przez dwie kadencje, Kierownika Punktu
Konsultacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim, a także członka Komisji Wydziałowych: ds. metod dydaktycznych i ds.
dydaktyki i wychowania.
Ponadto prowadził On badania dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianej organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem. Na podstawie materiałów badawczych powstało wiele Jego publikacji, za które otrzymał
nagrodę resortową i nagrody Rektora UŁ. Zaś będąc na emeryturze - z powodzeniem kontynuował prace
nauczyciela akademickiego i badania, a swoje długoletnie doświadczenia wykorzystał przy pisaniu kolejnej pracy.
Wspólnie z Remigiuszem Kozłowskim napisał książkę p.t. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją.
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O wysokiej jakości i użyteczności tej książki świadczą jej trzy wydania w krótkich odstępach czasu (2006, 2007,
2011 r.), a także już teraz częste jej cytowania oraz wymienianie w wykazach lektur dla studentów kierunków
ekonomicznych w różnych uczelniach.
Wypełniając sumiennie swoje zawodowe obowiązki, znajdował czas na pracę społeczną: w Związku
Nauczycielstwa Polskiego, w Stowarzyszeniu Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych, a także
w organizowaniu spotkań koleżeńskich w tomaszowskim Liceum.
W naszym Związku przez cztery kadencje, w latach 1994–2006, był członkiem Prezydium Rady Zakładowej
ZNP. Jego rzeczowość, zmysł organizacyjny, wrażliwość na ludzkie problemy sprawiały, że był bardzo użyteczny
w jej pracach. W sprawach konfliktowych Jego spokojne usposobienie i delikatność okazywały się pomocne
w poszukiwaniu kompromisu. Ale w kwestiach zasadniczych, co do słuszności których był przekonany, bronił ich,
lecz w sobie właściwy, kulturalny sposób. Rzeczą oczywistą było, że to właśnie On został przez owe gremium
wydelegowany do Rektorskiej Komisji Pojednawczej.
Zdobywane już od ławy szkolnej doświadczenia autorskie i wydawnicze wykorzystał jako współredaktor,
a także autor niektórych tekstów przy wydawaniu broszury „60 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Łódzkim”. Był również jednym z inicjatorów powołania do życia nieperiodycznego pisemka Rady
Zakładowej oraz jednym z jego współredaktorów. On też zaproponował jego tytuł Incydentalnik. Tytuł wydawał mi
się niezbyt trafny, ale okazało się, że „miał nosa”. Z różnych powodów nie można bowiem biuletynowi zapewnić
regularności.
Wśród różnych działań, które inicjował lub współinicjował, jest wiele takich, które rozwijane są dalej.
Niestety nie będziemy mieli możliwości korzystać z Jego nowych pomysłów i rad. Zachowamy Go w naszej
pamięci jako człowieka życzliwego, o wysokiej kulturze osobistej i który czynił tak wiele.
Jan Goździk

*Bolesław Liwowski, Wanderjahre naszej szkoły, [W:] Nasza kochana stuletnia buda, Tomaszów Maz., 2OO3, s. 61 – 66.
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Sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej ZNP w UŁ
w kadencji 2010 – 2014
I.

Informacje dot. członków ZNP

Od początku kadencji tj. od 01 czerwca 2010 roku do Związku przyjęto
92 nowych członków. Odeszło 69 pracowników, w tym: 39 odeszło na emeryturę
i zostało w Sekcji Emerytów i Rencistów; 13 z chwilą przejścia na emeryturę
zrezygnowało z dalszego członkostwa; 7 zrezygnowało z członkostwa w Związku;
4 pracowników zwolniono; 7 pracowników oraz 8 emerytów zmarło - Alicja Jaruga,
Tomasz Borkowski, Wiesław Tkaczyk (Skarbnik ustępującej RZ ZNP UŁ), Romuald
Skowroński (były Prezes ZNP UŁ), Paweł Chmielewski (członek ustępującej RZ),
Władysław Welfe, Maria Witkowska-Gutkowska, Władysława Domańska, Nadzieja
Stefańska, Irena Bajkowska, Maria Heske, Krystyna Szafranowska-Kończalik, Anna
Dziedziczak, Zofia Ruszkowska, Marian Wójtowicz.
Na dzień 1 czerwca 2014 r. ZNP w UŁ liczy 255 pracowników i 161 emerytów.

II.

Informacje dot. działalności Związku w minionej Kadencji
 Pomyślne działania Związku na rzecz podwyżek dla pracowników domów
studenckich;
 Pod koniec 2010 r. w wyniku poparcia przez Związek wniosku o przyznanie
nagród dwóm pracownikom BUŁ odchodzącym na emeryturę, a pominiętych
w ogólnym przydziale, nagrody te zostały przyznane;
 Przedstawiciel Związku - kol. Elżbieta Porazińska wzięła udział w manifestacji
w Warszawie, która odbyła się 9 listopada 2010 r. wobec skandalicznych
warunków finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycjom
zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
 Związek prowadził rozmowy z Panią Rektor Joanną Jabłkowską na temat
rozliczenia nadgodzin pracowników bibliotek;
 Został utworzony regulamin wyjazdów na wycieczki zagraniczne organizowane
przez Związek. Wprowadzono bowiem zasadę, że dofinansowanie z funduszu
Związku może zostać przyznane raz na dwa lata. W 2010 roku dofinansowanie ze
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Związku otrzymywali członkowie ZNP oraz członkowie ich rodzin. Od 2011 roku
dofinansowanie mogą otrzymywać wyłącznie członkowie ZNP (wynika to
z przepisów ponieważ związek zawodowy może wspierać wyłącznie swoich
członków). Od 2013 r. dofinansowanie ze związków zawodowych do wycieczki
nie może przekraczać w roku podatkowym kwoty 380 zł na pracownika (wynika
to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dlatego też od
2013 roku kwota dofinansowania z ZNP UŁ do organizowanych wycieczek jest
mniejsza niż w latach poprzednich (2010 r. - 480 zł, 2011 r. - 500 zł,
a w 2012 r. - również 500 zł);
 W minionej kadencji zostały zorganizowane cztery wycieczki zagraniczne: 2010 r.
- Paryż, 2011 r. - Szlakiem Zamków Bawarskich, 2012 r. - Zamki nad Loarą +
Paryż, 2013 r. - Praga, Kutna Hora. W sierpniu 2014 r. planowana jest kolejna
wycieczka na Morawy.
 Od 2011 roku na przełomie czerwca i lipca Związek organizuje Pikniki Rodzinne
przy grillu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ na Rogach. Zapraszani
są członkowie ZNP wraz ze swoimi rodzinami. Dla dzieci przewidziane są
atrakcje pod okiem doświadczanych animatorów. Piknik cieszy się dużą
popularnością wśród naszych członków.
 Na Wydziałach i w pozostałych jednostkach odbywały się spotkania koleżeńskie
w poszczególnych Radach Oddziałowych, tj. Administracji i Obsługi, Prawa
i Administracji, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Wydziału Chemii
i Fizyki, Biblioteki Uniwersyteckiej. Aktywnie działała Sekcja Emerytów
i Rencistów, organizując liczne wycieczki, a także spotkania koleżeńskie.
 W minionej kadencji podwyższono kwoty wypłacanych zasiłków statutowych,
a także sprecyzowany i uaktualniony regulamin przyznawania zapomóg losowych
oraz zapomóg innych, niż losowe, pracującym członkom Związku oraz osobom
przechodzącym na emeryturę (do końca 2012 roku ZNP UŁ przyznawało odprawy
emerytalne dla swoich członków, odchodzącym na emeryturę. Od stycznia 2013
roku nie możemy już przyznawać takich świadczeń. W miejsce odprawy
emerytalnej została wprowadzona nagroda za długoletnią działalność społeczną.
Aktualnie udzielane są następujące świadczenia w wysokości:
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 Zapomogi losowe - ich wysokość ustala Prezydium RZ ZNP po
rozpatrzeniu podania;
 Zapomogi inne niż losowe (np. zwolnienie z pracy, zakup okularów, usługi
dentystyczne) - ich wysokość ustala Prezydium RZ ZNP po rozpatrzeniu podania,
/jednakże nie może być ona wyższa niż 638 zł w roku podatkowym/;
 Zasiłki statutowe z tytułu urodzenia dziecka - wysokość 2.000 zł (było
1.500);
 Zasiłki statutowe z tytułu zgonu członka rodziny - wysokość 800 zł (było
500 zł);
 Zasiłki statutowe z tytułu zgonu członka ZNP - wysokość 800 zł (było 500
zł);
 Nagrody za długoletnią działalność społeczną - wysokość 800 zł;
Do końca 2010 roku były wypłacane Gwiazdki dla emerytów. Od 2011 r.
Niestety Związek nie może już wypłacać takich świadczeń. (ograniczenia
wynikają z przepisów prawa podatkowego).
 ZNP oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

wyłaniają wydziałowych

społecznych inspektorów pracy.
 Dzięki interwencji Związku p. Eleonora Wojciechowska, matka samotnie
wychowująca dziecko z Wydawnictwa, nie została zwolniona, chociaż
początkowo była jedną z 17. osób zakwalifikowanych do zwolnienia
w wyniku likwidacji Drukarni UŁ.

Wskutek interwencji ZNP wycofano

zwolnienie także innym pracownikom UŁ - p. Teresie Kumidaj i Annie Wojno.
 Dzięki staraniom ZNP i Solidarności został utworzony nowy etat w Dziale
Socjalnym - pracownik zajmuje się obsługą dofinansowań do przedszkoli;
 W styczniu 2012 r. ZNP wraz z NSZZ „Solidarność” podpisał Aneks do
porozumienia z dn. 02.06.2010 r. w związku

z uwzględnieniem dotacji

dydaktycznej przyznanej na 2010 r. w tej części porozumienia, która reguluje
zasady zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami
akademickim - dodano pkt. 6 - ,,(…) wszyscy pracownicy, którzy w 2011 r.
otrzymywali

dodatki

specjalne

będą

wynagrodzenia zasadniczego (…)”
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mieli

w/w

dodatek

włączony

do

 Rada Zakładowa opiniowała projekt Statutu Uniwersytetu Łódzkiego. Opinia ta
została przekazana władzom Uczelni. Część wniosków zostało przyjętych.
W związku z czym Związki mają zagwarantowany udział

we wszystkich

komisjach senackich. W komisjach dyscyplinarnych mamy role obrońców, ale nie
wchodzimy

w

ich

skład.

Generalnie

mamy

zagwarantowany

udział

w wydziałowych komisjach oceniających. Zostały też uwzględnione sprawy
zgłaszane przez bibliotekarzy.
 Nasz związek, wraz z Solidarnością, wziął udział, w maju 2012 roku,
w spotkaniu z Kanclerzem p. Rafałem Majdą dot. wynagrodzeń pracowników UŁ.
Na spotkaniu podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem systemu
motywacyjnego oraz rozpoczęciu rozmów na temat włączenia części 10% premii
pracowników UŁ do wynagrodzenia zasadniczego;
 W 2012 roku Prezydium RZ wyznaczyło nowych przedstawicieli do komisji
senackich, rektorskich, Komisji Pojednawczej oraz wydziałowych komisji
oceniających i Rad Wydziału na kadencję 2012-2016. Łącznie nasz Związek
w w/w komisjach reprezentuje 40 osób;
 W rezultacie powadzonych rozmów, 18. 07. 2013 r. zostało podpisane
porozumienie między Rektorem UŁ a obydwoma związkami zawodowymi:
Komisją Zakładową NSZZ” Solidarność” i Radą Zakładową ZNP w sprawie zasad
podziału dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zwiększenie
wynagrodzeń

pracowników

zatrudnionych

w

Uniwersytecie

Łódzkim.

W listopadzie 2013 r. został podpisany Aneks dotyczący podziału przyznanych
kwot podwyżek (paragraf 12, ust. 3 porozumienia). Naszymi przedstawicielami
w grupie negocjacyjnej byli: M. Polak, L. Leszczyńskii J. Marczak;
 Podczas posiedzeń RZ omawiano także kwestię oceny pracowników, przedłożono
władzom uczelni stanowisko, że ocena nie może mieć wpływu na wynagrodzenie
zasadnicze, a wyłącznie na przyznawanie premii czy nagród, co zostało
w regulaminie przyznawania podwyżek uwzględnione.
 Związek na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych wskazuje pracodawcy
listę pracowników chronionych. W minionej kadencji Prezydium wskazało
12 pracowników - członków ZNP (liczba wynika z ustawy).
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 Prezydium RZ podjęło uchwałę, zgodnie z którą nie obowiązuje zasada zwalniania
emerytów z płacenia składek po ukończeniu 70 lat. Składki zgodnie ze Statutem
opłacane są przez emerytów w wysokości 0,5 % od świadczenia brutto.
Wyjątkowo, z uwagi na złą sytuację materialną emeryta, Prezydium może
czasowo zawiesić opłacanie składek lub obniżyć jej wysokość.
 Co roku, w okresie Bożego Narodzenia, ZNP UŁ organizuje akcję gwiazdkową
dla dzieci ze Szpitala przy ul. Drewnowskiej;
 Rada Zakładowa opiniowała również projekt zmian w Regulaminie Pracy UŁ;
 Prezydium RZ podjęło uchwałę w sprawie zapewnienia opieki prawnej
zwalnianym członkom Związku - „Zwalniani pracownicy – członkowie ZNP UŁ
mogą skorzystać z porady prawnej na koszt Związku” (członek ZNP musi
przedstawić fakturę VAT).
 ZNP

UŁ

opiniowało

kwestionariusz

oceny

kompetencji

pracowników

administracji centralnej;
III.

Sprawy związane z działalnością socjalną UŁ:
 W wyniku rozmów prowadzonych ze związkami w 2011 roku zwiększono
wypłaty „wczasów pod gruszą” o 50 zł, natomiast max. koszt skierowania na
wczasy w kraju i za granicą zwiększono do kwoty 1.800 zł:
 ZNP zaakceptowało nowe zasady kwalifikacji na wycieczki organizowane
przez Dział Spraw Socjalnych UŁ. Wg nowych zasad o przydzieleniu miejsca
nie decyduje, jak dotychczas, kolejność zapisów - ma to na celu zlikwidowanie
bardzo długich kolejek (od godzin nocnych w dniu rozpoczęcia zapisów na
wycieczki).
 ZNP wraz z Solidarnością wyraziły zgodę na przeznaczenie środków z ZFŚS
(kwota łączna 704 619,39 zł) na utworzenie przedszkola dla dzieci
pracowników UŁ. Podjęto także decyzję o dofinansowaniu (wg dochodu)
opieki nad dziećmi pracowników UŁ w innych przedszkolach.
 ZNP zaakceptowało zmianę oprocentowania z 10% na 5% w przypadku
zaciągnięcia drugiej pożyczki na nabycie mieszkania/domu lub budowę domu.
 Przedstawiciele ZNP i „Solidarności” brali udział w pracach nad zmianami
w przyznawaniu Gwiazdek dzieciom pracowników UŁ. W ich wyniku od
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2013 roku w przypadku przyznawaniu świadczeń obowiązuje zasada
zróżnicowania świadczeń ze względu na przychód brutto na jedną osobę
w gospodarstwie domowym (przychód poniżej i powyżej 4.000 zł/os). Dzieci
z przychodem powyżej 4.000 zł otrzymują tylko karnet do kina, natomiast te
z przychodem poniżej 4.000 zł karnet do kina i paczkę ze słodyczami. Podjęto
decyzję, o przeprowadzeniu ankiety w celu ustalenia, czy nie byłoby lepiej,
żeby paczkę zamienić na talon do jakiegoś sklepu. Ankietę przeprowadzono
w grudniu 2013 roku, przy odbieraniu paczek.
 W porozumieniu z obydwoma działającymi w Uczelni związkami zostały
zawieszone i umorzone na okres pół roku pożyczki dla osób zwalnianych
z Domów Studenckich (te 6 miesięcy to okres pobierania przez te osoby
zasiłku dla bezrobotnych) do czasu przejścia na świadczenie przedemerytalne
albo do czasu znalezienia nowej pracy przez te osoby.

Sprawozdanie z pracy Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim
za okres od 29.05.2010 r. do 15.05.2014 r.
W trakcie Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej SEiR, która miała miejsce w dniu
25 maja 2010 roku został wybrany przewodniczący - kol. Elżbieta Porazińska oraz Zarząd
Sekcji w składzie: kol. kol. Władysław Goworek, Jan Goździk, Jolanta Grońska, Krystyna
Gubała, Grażyna Iwańska - Patorek, Witold Kakowski.
Nowo wybrany Zarząd działał w oparciu o roczne plany pracy prezentowane w formie
tzw. Kalendarium, które zwykle obejmuje okres od walnego zebrania członków Sekcji (koniec
października) do zebrania październikowego w następnym roku. Na tymże zebraniu składane
jest Sprawozdanie z pracy Sekcji za rok miniony i przyjmuje się Plan pracy Sekcji na rok
następny. Kalendarium jest także aktualizowane na bieżąco, bowiem w momencie układania
planu pracy nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie podać wszystkie terminy oraz godziny
i miejsca spotkań. Jego treść podawana jest do wiadomości wszystkich członków Sekcji.
Działalność Sekcji w każdym roku obejmuje następujące sfery:
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1. działalność statutową,
2. działalność kulturalno-wypoczynkowo-rekreacyjną,
3. działalność socjalno-bytową.
Kalendarium obejmuje tylko działalności wymienione w punktach 1 i 2.
Ad. 1
STAN OSOBOWY SEKCJI

W dniu 28. 05. 2010 r. SEiR liczyła 135 członków. W okresie sprawozdawczym odeszło
12 osób, w tym siedem osób zmarło, zaś pięć osób zrezygnowało z członkostwa. W okresie
sprawozdawczym na emeryturę przeszły łącznie 44 osoby należące do ZNP w UŁ, z tego
37 osób zadeklarowało dalsze członkostwo. Na dzień 16. 05. 2014 r. Sekcja liczyła 160 osób.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Ściągalność składek, w trakcie kadencji z roku na rok systematycznie wzrastała.
Pomijając nietypowy rok 2010 (16 XII tegoż roku wprowadzono poprawkę do Statutu ZNP
mająca na celu wprowadzenie dyscypliny finansowej), gdzie składki pokrywały tylko 28%
wydatków Sekcji, w roku 2011 udział ten wynosił już 46%, a w 2013 r. Sekcja w 58%
pokrywała swe wydatki ze składek członkowskich. Na dzień 16 maja 2014 roku 35 członków
Sekcji (22%) - na podstawie wcześniejszych decyzji sprzed 2010 roku - jest zwolnionych
z opłacania składek.
WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 walnych zebrań Sekcji. Na zebraniach
jesiennych prezentowany był plan pracy Sekcji na rok następny, w nim - podawano propozycje
dotyczące wycieczek organizowanych przez Sekcję oraz tematykę tzw. spotkań środowych
i terminy spotkań integracyjnych na Rogach. Po dyskusji plan pracy Sekcji był zatwierdzany
i prezentowany w formie w/w Kalendarium. Na walnym zebraniu świąteczno-noworocznym,
w części informacyjnej, wykładane były listy zapisów na wycieczki oraz podawana do
wiadomości punktacja wycieczkowa, liczona zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek.
Na zebraniu świąteczno-wiosennym, w części informacyjnej m.in. prezentowane były listy
kwalifikacyjne na 4. dniową wycieczkę majową i jednodniową wycieczkę w czerwcu.
Ad. 2

Jednym z ważniejszych obszarów działania Sekcji są wycieczki organizowane przez
Zarząd. Generalnie planujemy w ciągu roku trzy wycieczki dofinansowywane z funduszu
socjalnego: dwie (2) czterodniowe i jedną (1) jednodniową oraz od roku 2012 wycieczkę
jednodniową dofinansowywaną z funduszy związkowych. W okresie sprawozdawczym
zorganizowano łącznie 13 wycieczek: siedem wycieczek czterodniowych i pięć wycieczek
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jednodniowych, w tym dwie dofinansowane z funduszy związkowych i jedna (do Bazy Lotniczej
w Łasku) z funduszy własnych. W ciągu roku na wycieczki dofinansowane z Działu Socjalnego
maksymalnie mogło pojechać 115 osób (wycieczki czterodniowe - 40; jednodniowa - 35),
natomiast na wycieczki dofinansowane ze Związku maksymalnie 55 osób. Łącznie we
wszystkich wycieczkach w okresie sprawozdawczym uczestniczyło 515 osób (niektórzy
wielokrotnie). Na walnym zebraniu jesiennym w 2010 roku przyjęto regulamin kwalifikacji na
wycieczki, który ma za zadanie sprawiedliwie rozdzielać miejsca wycieczkowe. Wprowadzono
system punktacyjny: punkty dodatnie za staż w Związku i aktywność w działalności Sekcji,
punkty ujemne (tzw. „konsumpcyjne” od - 1 do - 4) za uczestnictwo w poszczególnych
wycieczkach. Ocena uczestników jest krocząca i obejmuje ostatnia dwa lata np. kwalifikacja na
wycieczki w roku 2014 odbywała się na podstawie punktów dodatnich za staż, za aktywność
w latach 2012-2013 i punkty „konsumpcyjne” za wycieczki w tych samych latach. Nowy
regulamin zagwarantował, że więcej osób wyjeżdża w danym roku na wycieczki, np. w roku
2010 wyjechało 114 osób, w tym 55 osób „nowych”, a reszta wielokrotnie, a już w roku 2011,
po wprowadzeniu regulaminu, w wycieczkach uczestniczyło 113 osób, w tym nie „dublowały”
93 osoby. Odpowiednie wskaźniki dla roku 2012 - wynosiły 115/99,a dla roku 2013 - 114/85.

Kole
ROK

jny

Miejsce / kierownik wycieczki

nr

Ilość

Ilość

OBIEKTY ZWIEDZANE PO

dni

osób

DRODZE
Kopalnia

2010

3

Jastrzębia Góra / Teresa Kalas

4

37

soli

w

Kłodawie,

Chełmno (Przewodnik Grażyna
Iwańska-Patorek)

2011

1

Rewal / Anna Dorantowicz

4

40

Bydgoszcz, Połczyn-Zdrój

2

Uniejów / Jan Goździk

1

34

-

4

39

Pilica, Dębno, Łopuszna

1

54

4

40

3

1

Krościenko nad Dunajem / Jolanta
Grońska
Centrum KOPERNIK w Warszawie
/ Elżbieta Porazińska

2012
2

Mikoszewo / Elżbieta Porazińska

12

Grudziądz, Sztutowo

Gniezno / Jan Goździk

3

Podlasie / Zygmunt Maksymiuk,

4

Elżbieta Porazińska
Rogów–Rawa Mazowiecka

1

Elżbieta Porazińska
Mielno / Jolanta Grońska

2

2013

/

Bełchatów-Piotrków Tryb.

3

/ Jan Goździk

1

35

Ostrów Lednicki

4

40

Niebieskie Źródła, Lublin

1

48

4

40

Bydgoszcz

1

35

-

4

Wisła / Grażyna Iwańska-Patorek

4

39

5

Łask Baza F-16 / Jan Goździk

1

34

Pszczyna-Wisła(Pałac
Prezydencki)
II cz. wycieczki jednodniowej nr 3

W roku 2014 planowane wycieczki odbyły już się po Konferencji SprawozdawczoWyborczej, ale przygotowane były przed konferencją - w 100% Pogorzelica - 4 dni, a druga
Ziemia Łódzka - 1 dzień w 80%. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 21 spotkań
środowych, w ramach tych spotkań odbyły się:


cztery wycieczki po Łodzi: dwie Śladem rzeki Łódki (przygotował
J. Goździk); wycieczka po Księżym Młynie oraz wycieczka na Cmentarz
Żydowski i Muzeum Radegast (przygotowała G. Iwańska-Patorek);



dwie wycieczki do Palmiarni (przygotowała K. Gubała);



dwie wycieczki do muzeów:

Muzeum Włókiennictwa-Biała Fabryka

(przygotowała

Muzeum

J.

Grońska)

i

Pałac

Herbsta

(przygotowała

G. Iwańska-Patorek);


trzy wycieczki polegające na zwiedzaniu wybranych obiektów w Łodzi: Wydział
Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ po rewitalizacji (przygotowała E. Porazińska);
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (przygotowała A. Śmiszkiewicz-Skwarska);
Teatr Wielki (przygotowała K. Gubała);



trzy odczyty red. Witolda Błądka: „Rowerem po Bornholmie”; „Kolejki
wąskotorowe” i „Nad modrym Dunajem”;
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dwa spotkania z kol. Elżbietą Korczak, która dzieliła się wrażeniami z podróży po
Syberii i Alasce;



cztery spotkania przedświąteczne (wigilijne) w lokalu Związku;



jedno spotkanie towarzyskie w lokalu Związku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem spotkań integracyjnych na Rogach.
Spotkania te spotkania cieszą się dużym powodzeniem. Średnio uczestniczy w nich ok. 40 osób.
Aktywiści komitetów organizacyjnych tych spotkań to oprócz członków Zarządu Sekcji
kol. kol. Teresa Kalas, Klementyna Krajewska, Elżbieta Grzejdziak, Lucyna Wawrzyńczak,
Zygmunt Maksymiuk, Krzysztof Groński.
Ad. 3
DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO - BYTOWA

Działalność socjalno-bytowa Sekcji skupiała się głównie na:


kontaktach z osobami starszymi, które nie mogą brać czynnego udziału w pracach
Sekcji, polegające na udzielaniu pomocy w uzyskiwaniu zapomóg i zasiłków
losowych, informacji o świadczeniach z Działu Socjalnego przysługujących
emerytom („grusza”, zasiłki losowe); pomoc w wypełnianiu i dostarczaniu
wniosków i niezbędnych dokumentów; osobiste i telefoniczne kontakty
z osobami chorymi i najstarszymi, którzy nie mogą osobiście kontaktować
z Sekretariatem;



pomocy finansowej w formie zapomóg losowych.

W okresie sprawozdawczym przyznano 39 zapomóg losowych na łączną kwotę 58.100
zł (średnia zapomoga wynosiła 1.490 zł). W nietypowym roku 2010 łączna kwota zapomóg
wyniosła 23.550 zł. W tej kwocie zawierała się. Gwiazdka, którą otrzymały 23 osoby. Wnioski
o Gwiazdkę zostały złożone dla 30 osób (siedem osób nie przyjęło tego świadczenia), które
w momencie przejścia na emeryturę nie otrzymały odprawy emerytalnej ze Związku.
Działalność Sekcji rejestrowana jest na bieżąco w KRONICE Sekcji Emerytów
i

Rencistów,

którą

prowadzi

kol.

Jolanta

Grońska.

KRONIKA

dotycząca

okresu

sprawozdawczego obejmuje 114 stron, zawiera 51 artykułów i 288 zdjęć. Kol. Krystyna
Chwiałkowska odpowiada od pewnego czasu za komputerowe opracowanie artykułów
i podpisów pod zdjęciami (25 artykułów). Najwięcej artykułów i komentarzy przygotowali: kol.
kol. Jolanta Grońska (21), Maria Nowakowska (11), Lucyna Wawrzyńczak (3), Grażyna
Iwańska-Patorek (2), Elżbieta Porazińska (1). Ponadto po jednym artykule (komentarzu) pisali:
kol. kol. Jan Goździk, Zofia Karpińska, Jan i Janina Janiakowie, Elżbieta Grzejdziak i Elżbieta
Sługocka, Kazimiera Krzywdzińska-Porządna i Małgorzata Ossowska. Głównym autorem zdjęć
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jest kol. Jolanta Grońska (248). Pozostałe 40 zdjęć przekazali koledzy: Jerzy Andrzejewski, Piotr
Stanisławski, Elżbieta Porazińska, Barbara Mejbaum, Grażyna Iwańska-Patorek, Zofia
Karpińska i Witold Skwarski.
DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKÓW SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW NA FORUM ZWIĄZKU
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UŁ

W okresie sprawozdawczym członkowie Sekcji działali również:
1. W Prezydium Rady Zakładowej ZNP UŁ - Elżbieta Porazińska i Barbara Świątek;
2. W Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŁ: Helena
Bielicka, Jan Goździk, Jan Janiak, Teresa Kalas, Bolesław Liwowski, Witold
Kakowski.;
3. W Komisji Rewizyjnej ZNP w UŁ: Władysław Goworek (przewodniczący) oraz
Henryka Binkowska, Teresa Papuzińska, Elżbieta Rudzińska (członkowie).
Ponadto członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów działali w komisjach społecznych
przy Dziale Socjalnym UŁ.
1. W Komisji ds. Zdrowia i Opieki Społecznej - kol. Helena Kacprzyk (rezygnacja
w 2012 roku);
2. W Komisji ds. Funduszu Mieszkaniowego - kol. Mieczysław Becker (rezygnacja
w 2012 roku);
3. W Komisji ds. Wczasów Pracowniczych - kol. kol. Maria Drozdowska, Alicja
Śmiszkiewicz-Skwarska
KONTAKTY Z WŁADZAMI UCZELNI

W swojej działalności SEiR ZNP UŁ spotyka się z życzliwą przychylnością władz
administracyjnych Uczelni. Władze reprezentowane przez Kanclerza p. Rafała Majdę oraz
Zastępcą Kanclerza ds. Ogólnych i Socjalnych - p. Jarosława Grabarczyka pozytywnie
załatwiają prośby Sekcji na nieodpłatne korzystanie z sal i obiektów UŁ, w których odbywają się
walne zebrania członków Sekcji (Sala posiedzeń Senatu UŁ) oraz spotkania integracyjne (Rogi).
Centrum Gospodarcze i jego Dyrektor p. Lidia Kolbus wyrażają zgodę na korzystanie z nakryć
podczas naszych zebrań. Życzliwość i profesjonalne przygotowanie miejsca na Rogach zapewnia
nam p. Jadwiga Stanisławska.
W czasie remontu gmachu przy ul. Narutowicza 68 walne zebrania Sekcji odbywały się
w innych pomieszczeniach Uczelni, a mianowicie: w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (5 zebrań), w Sali T-401 Wydziału Ekonomiczno Socjologicznego UŁ (2 zebrania) i Sali F-25 - dwa spotkania środowe.
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Sekcja Emerytów i Rencistów spotykała się z przychylnością i życzliwością władz
w/w Wydziałów oraz zgodą Panów Dziekanów - prof. dr hab. Tomasza Domańskiego
z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz prof. dr hab. Jana Gajdy,
a później prof. dr hab. Pawła Starosty z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Dyrektora
administracyjnego tego wydziału - Haliny Drubkowskiej-Nykiel.
Przewodnicząca
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP UŁ
Elżbieta Porazińska
W rezultacie głosowania delegaci na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w UŁ powołali do życia nowe władze SEiR na kadencję 2014 2018.
Prezydium Zarządu SEiR tworzyć będą kol. kol.:
Przewodnicząca - Elżbieta Porazińska, członkowie - Jolanta Grońska, Krystyna Gubała,
Grażyna Iwańska-Patorek, Witold Kakowski, Ireneusz Kolendo, Elżbieta Rudzińska.

Protokół z przebiegu Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP w UŁ
12. 06 .2014 r.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany Bogusław Rakowski. Obrady protokołowały: Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk
i Lilianna Ladorucka. Następnie przewodniczący przedstawił program obrad konferencji, który został poddany pod głosowanie
i przez uczestników przyjęty jednogłośnie. Kol. Rakowski przedstawił również porządek obrad (zaznaczył, że długość wystąpienia
nie powinna przekraczać 5 minut) oraz regulamin wyborów, który poprzez głosowanie również przyjęto jednogłośnie.
Z kolei powołano komisje:
a. Mandatową w składzie: Ewa Andruszkiewicz, Małgorzata Trusewicz - w głosowaniu skład komisji przyjęto jednogłośnie.
b. Uchwał i Wniosków w osobach Jana Janiaka, Ireneusza Kolendo, Jarosława Marczaka i w głosowaniu skład komisji
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
Realizując następny punkt obrad ustępujący prezes RZ Lech Leszczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Rady
Zakładowej mijającej kadencji (patrz powyżej), a sekretarz

- Sprawozdanie finansowe.

W stosownym momencie kol. E. Andruszkiewicz poinformowała uczestników konferencji, że spośród zaproszonych 45 delegatów
przybyło 41, co stanowi 91,1 % uprawnionych do głosowania. Następnie otwarto dyskusję nad treścią przedstawionych
sprawozdań. Pierwszy głos zabrał Ireneusz Kolendo i omówił kwestie związane z edycją nieregularnego pisemka RZ ZNP w UŁ pt.
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„Incydentalnik”, którego pierwszy numer ukazał się w 2006 r. na 60-lecie ZNP w UŁ, i że autorem nazwy jest nieobecny (chory)
Bolesław Liwowski. Wspomniał, ze nigdy nie została formalnie powołana jego redakcja. Jego nakład to zaledwie bezpłatnych
100 egzemplarzy. Podniósł również głos w sprawie niejasności członkostwa emerytów i rencistów (osoba działała w sekcji
emerytów i rencistów oraz na wydziale). Głos następnie zabrała Elżbieta Porazińska - zaznaczyła, że Rada Zakładowa
wypracowała skuteczne zasady postępowania i dalej należy tak działać oraz walczyć o sprawy pracownicze. Wypowiedź Witolda
Kakowskiego świadczyła o bardzo dobrej jego opinii w ocenie sprawozdanie prezesa, a zwłaszcza działalność i efekty prac grupy
negocjacyjnej. Podniósł również temat „gwiazdki” przyznawanej dzieciom. Do tego ostatniego głosu odniósł się ustępujący prezes
L. Leszczyński. Zabierając głos zaproszony gość kol. Staszewski wyjaśnił, że w statucie ZNP zapisano, jakie prawa przysługują
emerytom i gdzie działają (albo w sekcji emerytów, albo na wydziale). Z kolei J. Marczak przypomniał zebranym, że pracownicy
płacą na składkę 1% swoich dochodów, a emeryci 0,5% uposażenia. Odniósł się również do strony internetowej, która ma
funkcjonować po wakacjach (od października 2014 r.).Ważną informacją przez niego podana była informacja dotycząca podziału
kwoty na podwyżki. Władze chcą wysokiego dodatku motywacyjnego przy „śmieciowych” wynagrodzeniach i twierdzą, że związki
chronią „obiboków”, a najważniejsze jest stałe wynagrodzenie. Do dyskusji włączył się prowadzący obrady konferencji, który
stwierdził, że podstawowy obowiązek Związku to dbałość o jakość pracy i płacy. A dzisiejsza strategia władz to: ciąć koszty,
łączyć wydziały/jednostki. Wskazał na dramatyczny poziom maturzystów-kandydatów na studia! Zauważył, że należy pozyskiwać
cudzoziemców do studiowania w UŁ i warto (należy?) zwołać konferencję poświęconą poziomowi kształcenia. Głos zabrał również
prezes – zauważył, że została rozpowszechniona opinia, iż to związki opóźniają podwyżki. Władze uważają, że wszyscy źle
pracują oraz krytyczne ocenił efekty systemu bolońskiego, zaś J. Marczak zauważył, że informacje o przebiegu negocjacji należy
umieszczać w gablotach informacyjnych, znajdujących się we wszystkich jednostkach na UŁ.
Realizując kolejny punkt zebrania sformułowany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium RZ ZNP minionej
kadencji, do którego odniósł się kol. Kakowski - do działalności i sprawozdania finansowego. Potwierdził bardzo rozsądne
i rzetelne gospodarowanie środkami. W głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującym władzom, a kol. Leszczyński
podziękował za pracę sekretariatowi i członkom prezydium oraz wręczył dyplomy podziękowania osobom: Janowi Goździkowi,
Tadeuszowi Grabarczykowi, Barbarze Olejniczak, Teresie Papuzińskiej, Małgorzacie Polak, Elżbiecie Rudzińskiej i Ewie Siwińskiej
(nieobecna). Następnie zebrani przeszli do procesu zgłaszania kandydatów do władz ZNP w UŁ i zgłaszanie kandydatów: - na
funkcje prezesa - kol. L. Leszczyńskiego - zgłosił J. Marczak, przedstawiając zasługi kandydata i zapytał go czy zgadza się
głosować? Otrzymał odpowiedź potwierdzającą zgodę kandydata zgłoszonego na stanowisko prezesa. Przy braku zgłoszeń innych
kandydatów w głosowaniu (jednogłośnie) zamknięto listę. Dla przeprowadzenia aktu wyborczego wybrano Komisję Skrutacyjną
w składzie: Edyta Dworak, Jerzy Szpakowska, Witold Kakowski - w głosowaniu (jednogłośnie) wybrano komisję w w/w składzie
osobowym. Jej przewodniczący - W. Kakowski - ogłosił wynik tajnego głosowania: w głosowaniu udział wzięło 40. delegatów,
oddano 40 głosów ważnych. Na stanowisko prezesa jednogłośnie wybrano Lecha Leszczyńskiego, który jako stary/nowy prezes RZ
złożył podziękowania delegatom; - na członków Rady Zakładowej ZNP w UŁ, wcześniej podejmując uchwałę dotyczącą liczby osób
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ją stanowiących: dwie osoby z sekcji emerytów, prezes oraz 14 członków - razem 17 osób. W głosowaniu dotyczącym liczby osób
składu RZ ZNP jednogłośnie podjęto taką decyzję. Ponadto ustalono liczbę (3 osoby) członków Komisji Rewizyjnej (przy jednym
głosie przeciwnym). Przypomniano także o konieczności obsadzenia dwóch mandatów, reprezentantów ZNP w UŁ, na konferencję
centralną;

- na kandydatów do RZ ZNP w osobach kol. kol.: Aleksandra Andrzejewskiego, Moniki Boguckiej-Felczak, Beaty

Burskiej-Ratajczyk, Haliny Drubkowskiej-Nykiel, Grażyny Iwańskiej-Patorek, Jana Janiaka, Renaty Juszczak, Liliany Ladoruckiej,
Ireneusza Kolendo, Anity Krokosz, Jarosława Marczaka, Magdaleny Miedzińskiej, Agnieszki Mikołajczyk-Jarno, Marii Nartonowicz-Kot,
Alicji Nowickiej, Bogusława Rakowskiego i Krzysztofa Skotnickiego (po czym listę zamknięto);- zgłoszono kandydatury do Komisji
Rewizyjnej w osobach: Anny Banatowicz, Władysława Goworka, Teresa Kochańskiej i Barbary Świątek oraz do Komisji Skrutacyjnej
- Edyt Dworak, Anny Kruk-Przewieś, Krzysztofa Polańskiego, Piotra Robaka i Izabeli Różyckiej.
Po autoprezentacji kandydatów do RZ ZNP i Komisji Rewizyjnej nastąpił czas tajnych wyborów. Jego wyniki przedstawił
P. Robak. W głosowaniu udział wzięło 38. uprawnionych delegatów. Oddano 38 głosów ważnych.
Oto wybrany nowy skład osobowy RZ ZNP /wraz z ilością uzyskanych głosów/: A. Andrzejewski – 33, M. Bogucka-Felczak

– 30, B. Burska-Ratajczyk – 28, H. Drubkowska-Nykiel – 25, R. Juszczak – 29, L. Ladorucka – 24, A. Krokosz – 21,
J. Marczak – 36, M. Miedzińska – 31, A. Mikołajczyk-Jarno – 28, M. Nartonowicz-Kot – 33, A. Nowicka – 35,
B. Rakowski – 25, K. Skotnicki – 27; oraz skład Komisji Rewizyjnej wraz z ilością uzyskanych głosów: W. Goworek –
37, T. Kochańska – 29 i B. Świątek – 27 (w tym głosowaniu udział wzięło 37 uprawnionych delegatów. Oddano
37 głosów ważnych).
W konferencji centralnej wezmą udział L. Leszczyński (37 głosów) i J. Marczak – (36 głosów).
W kolejnej części obrad I. Kolendo, w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków, poprosił o przyjęcie sprawozdania przez
uczestników konferencji, jako podstawy do dalszego działania. Podobnie jak wniosek J. Marczaka, aby
w posiedzenia RZ ZNP uczestniczył każdorazowo przedstawiciel „Incydentalnika” oraz sugestię, że

należy lepiej

wykorzystać wiedzę i doświadczenie zawodowe i organizacyjne członków Sekcji Emerytów i Rencistów oraz wniosek
T. Grabarczyka o starania celem uzyskania dla ZNP w UŁ medali za długoletnie członkostwo w ZNP UŁ (wystąpienie do
Zarządu Głównego ZNP) - wszystkie powyższe wnioski zostały przyjęte - po czym zakończono obrady Konferencji
Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP w UŁ.
Podpisy protokolantów
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Skład Rady Zakładowej oraz Prezydium RZ w kadencji 2014 – 2018
Rada Zakładowa
Aleksander Andrzejewski –Wydział Filozoficzno-Historyczny
Beata Burska - Ratajczyk – Wydział Filologiczny
Halina Drubkowska-Nykiel – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Renata Juszczak – Wydział Chemii
Anita Krokosz – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Liliana Ladrucka – Wydawnictwo UŁ
Agnieszka Mikołajczyk-Jarno – Archiwum
Bogusław Rakowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Krzysztof Skotnicki – Wydział Prawa i Administracji
Prezydium
Lech Leszczyński - prezes
Maria Nartonowicz-Kot – wiceprezes
Jarosław Marczak – wiceprezes ds. finansowych
Monika Bogucka-Felczak – sekretarz
Alicja Nowicka – członek prezydium
Magdalena Miedzińska – członek prezydium
Elżbieta Porazińska – członek prezydium
Przewodniczący Rad Oddziałowych:
Wydział Filologiczny - Beata Burska-Ratajczyk
Wydział Filozoficzno-Historyczny - Aleksander Andrzejewski
Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki –
Renata Juszczak (zastępcy: Radosław Dałkowski, Andrzej Komisarski, Krzysztof Polański)
Wydział Prawa i Administracji - Monika Bogucka-Felczak
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i Wydział Zarządzania - Jarosław Marczak
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk Geograficznych - Anita Krokosz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Bogusław Rakowski
Studium Języków Obcych - Anna Iwaniec
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców - Katarzyna Gasztych
BUŁ - Magdalena Miedzińska
Wydawnictwo - Iwona Gos

19

Uchwała Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP w UŁ
podjęta dnia 12 czerwca 2014 r.
W
rezultacie
prac
Komisji
Uchwał
i
Wniosków,
powołanej
przez
delegatów
w trakcie obrad Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP w UŁ 12 czerwca 2014 r. w składzie: kol. kol.
J. Janiak, I. Kolendo i J. Marczak, sformułowany został tekst dokumentu o brzmieniu:
1. Konferencja

2.
3.

4.
5.

6.
7.

udziela zdecydowanego poparcia Grupie Negocjacyjnej ds. Podwyżek
i zobowiązuje ją do zajmowania zdecydowanego - jak dotychczas - stanowiska w sprawach
płacowych, w szczególności podziału środków na część obligatoryjną, bowiem aktualną propozycję
Rektora w tej sprawie uważamy za nie do przyjęcia.
W związku z powyższym, ale nie tylko, wydaje konieczne i niezbędne usprawnienie przepływu
informacji wewnątrzzwiązkowej, przede wszystkim za pomocą uruchomienia zapowiadanej
związkowej strony internetowej.
W związku z podejmowanymi przez władze Uczelni działaniami (głównie chodzi o Plan Rozwoju UŁ
na lata 2014 - 2016) szczególnego znaczenia nabiera ochrona praw pracowniczych. Konferencja
zobowiązuje więc nowo wybrane władze ZNP w UŁ do zwrócenia szczególnej uwagi na konieczną
aktywność na tym bardzo ważnym polu statutowej działalności naszego związku.
Za słuszne Konferencja uważa, że nowo powołane organy: Rada Zakładowa, Prezydium Rady
Zakładowej i Prezes winny zainteresować się kwestią poziomu nauczania w UŁ w kontekście
zauważalnego obniżania standardów uczelnianej dydaktyki.
Konferencja zwraca się z apelem do wszystkich członków organizacji o wspieranie redakcji
Incydentalnika (pisemka RZ ZNP w UŁ) tekstami i innymi materiałami do druku - zwłaszcza do
aktywnych zawodowo członków - ponieważ nasz biuletyn nie powinien być, jak dotąd, w dużej
mierze pisemkiem autorstwa członków dynamicznie działającej Sekcji Emerytów i Rencistów.
Konferencja wnosi o zaktywizowanie działalności organizacji poprzez m.in. takie przedsięwzięcie
jak „Gwiazdka” dla dzieci członków naszej organizacji.
Konferencja wnioskuje o obligatoryjne zapraszanie na posiedzenia Prezydium Rady Zakładowej
członka redakcji Incydentalnika, aby mógł on - w formie pisemnej - przekazywać czytelnikom
informacje odnoszące się do istotnych problemów i wydarzeń z życia związkowego oraz na bieżąco
prezentować prace władz związkowej organizacji.

Propozycja Komisji Uchwał i Wniosków, aby Konferencja upoważniła Radę Zakładową (na swym
pierwszym roboczym posiedzeniu) - do nadania Uchwale Konferencji ostatecznego kształtu - została
przyjęta przez delegatów jednogłośnie.
Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r.

Podpisy członków komisji

W związku z powyższym upoważnieniem Uchwała Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej
w zaprezentowanym brzmieniu została przyjęta przez Radę Zakładową 23 czerwca 2014
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……………………………………………………………………………………………………..
Redaguje zespół: Jan Janiak, Maria Nartonowicz-Kot, Ireneusz Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny], Bogusław Rakowski, Bolesław Liwowski [vice, całkowicie
odpowiedzialny]. Pisemko inspirowane i nadzorowane (a zespół ponaglany) przez Wydawcę, tj.
RZ ZNP w UŁ, ul. Narutowicza 65 p. 113 A.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Druk ksero. Powielono w zakładzie „Barbafil”, Łódź, ul. Narutowicza 92.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwraca i nie wypłaca
wierszówek ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się
zgadza. Skutki lektury obciążają czytającego.

Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Bezpłatny. Z treścią wcześniejszych numerów
Incydentalnika można zapoznać się w Sekretariacie RZ ZNP.
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