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PRACOWNICZYCH 

(ZAWODOWYCH I 

SOCJALNYCH) 

CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU) 

 

 

 

OBECNIE  

DZIAŁANIA 

KZ   

SOLIDARNOŚĆ 

 

Prace Senackiej 

Komisji  Statutowej 

 

 

Porozumienie     w  

kwestii  podziału  

podwyżki  dla  

pracowników  

niebędących  

nauczycielami  

akademickimi 

2 mln  netto= 
146  zł /netto  

pracownik 

Średnio  to  7%  

wzrost. 

 

 

 

 

 

    

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt 

Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością. Radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz 

wesołego "Alleluja".  

Najlepsze życzenia dla  pracowników  

UWM  od  Komisji  Zakładowej   

 NSZZ  Solidarność   

 

 

 
 
  

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI”     NR   6      03-04/2019 
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Solidarnościowy kącik  

poezji 

 

Kobieta 

Kobieta - puch marny! 

Kobieta - niebianka! 

Kobieta - to cacko! To 

raju mieszkanka! 

To wietrzna istota! 

Serc ludzkich 

królowa!  

To rodu ludzkiego... 

mniej ważna połowa! 

Kobieta? A ja wam 

powiadam zaiste: 

Gdy myśli porządnie i 

serce ma czyste,  

Gdy od czczych 

uniesień i marzeń jest 

wolna, 

Gdy szczerze dla 

drugich poświęcić się 

zdolna, 

Gdy ziemię swą kocha 

uczuciem poczciwem, 

Gdy myślą od pracy 

do Boga aż sięga,  

Och! Wtedy kobieta 

jest świętym 

ogniwem, 

Które ziemię z niebem 

sprzęga.  

Konstanty Idefons 

Gałczyński 

 

 

 

 

 

Propozycja  NSZZ  Solidarność  01.2019r 

System nagród powiązany z oceną cząstkową.  Kryterium przyznania podwyżki z  

uwzględnieniem  oceny  kierownika  danej  jednostki  organizacyjnej:    motyw:  

przyznanie  podwyżki  uwzględniając  ocenę  pracownika  przez przełożonego- aspekt  

motywacyjny  i  oceniający,  uwzględniający  zaangażowanie  pracownika  oraz  poziom  

złożoności  wykonywanych  zadań 

Założenia;   Każdy  pracownik   dostaje  podwyżkę   =  120 zł / netto    

26 zł/ netto / pracownik   kwoty  podwyżki  zostaje  w gestii  kierownika  jednostki    

Kierownik  powinien  ją  rozdysponować  na  poszczególnych  pracowników  przy  

przyjęciu  kryterium: 

- staż  pracy, 

- złożoność  zadań, 

- zaangażowanie  pracownika.   . 

 

Porozumienie   płacowe  dla   pracowników  niebędących  nauczycielami  

akademickimi  14.03.2019r 

146 zł/ netto  na  pracownika-  z  podziałem na: 

49 zł/netto  obligatoryjnie  dla  każdego 

97 zł/netto  w  gestii  Kierowników  jednostek. 

Przy  uwzględnieniu  zaleceń  Komisji  ds.  podziału  kwoty  97zł/netto. 

 

Podsumowanie  

Pierwszy  etap  za  nami:  średnio  jest  to  kwota  7%  podwyżki  . 

Jednak  jest  to  kwota  nie  wystarczająca  dla  pracowników  do  utrzymania  

poziomu  i  jakości  życia.  Dlatego  też  KZ  NSZZ  Solidarność  podejmuje  kolejne  

działania  w  celu  podwyżek  dla  w.w.  grupy  pracowników. Traktując  obecną  na  

poziomie  7%  jako  regulację  płacową.  

Cel  strategiczny  NSZZ  Solidarność 

30%  wzrost   wynagrodzeń  dla  wszystkich  pracowników  UWM  w  ciagu  3  lat. 

Podstawa:  Notatka  służbowa  ze  spotkania  NSZZ „S”  w MNiSZW  z  dnia  

5.12.2018r. 

Zapraszamy  pracowników  do  wspólnych  działań …… 

 

A mury runą, runą, runą 
I pogrzebią stary świat!.......      .J.Kaczmarski 
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 Rząd  obiecał!!!!     
1. 500+ na pierwsze 

dziecko, 

2.  emeryci otrzymają 

trzynastkę  1,1 tys zł,- maj 

3.  młodzi do 26. roku 

życia nie będą płacić 

podatku PIT. 

 ………tylko  się  

cieszyć miejmy  

nadzieję  że  budżet  

wytrzyma  ……. 

 

HUMOR 

Akademicki 

Wydział  Prawa 

Młody człowiek zgłasza się 

pierw-szego dnia w pracy w 

supermarkecie. 

Menager obdarza go 

uśmiechem, daje mu miotłę 

i mówi: 

- Twoim pierwszym 

zadaniem będzie 

pozamiatanie sklepu. 

- Ale ja jestem 

absolwentem Wydziału  

Prawa - odpowiada z 

oburze-niem młody 

człowiek.  

- O, przepraszam, nie 

wiedziałem - mówi 

manager - Zaraz, daj mi 

tę miotłę, pokażę ci, jak 

to się robi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powołanie    Komisji  ds.  regulaminu  pracy  i  wynagrodzeń   

KZ  NSZZ  Solidarność   powoła  Komisję  ds.  regulaminu  pracy  i  wynagrodzeń   

Ustalono  główne  kierunki  prac: 

-  wsparcie  dla Zarządu  KZ   przy  negocjacji  RP  i  RW   z  władzami  uczelni, 

- pomoc  w realizacji  celu  strategicznego  KZ  NSZZ  Solidarność   w  zakresie  wzrostu  

wynagrodzeń  do  poziomu  30%  w  skali  3  lat  dla  wszystkich  pracowników  UWM, 

- przygotowanie  i  opiniowanie  dokumentów  w  zakresie  tabel  stanowisk  oraz  

kategorii zaszeregowania  w  poszczególnych  grupach  pracowniczych,   

Dotychczas  odbyły  się 2  spotkania  Komisji.   

                                                                                           KZ  NSZZ  Solidarność   

  

 
Statut  UWM  -  wybrane  zagadnienia     

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Wybrane  kwestie…… 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

2. Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Statut Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, który został wprowadzony Uchwałą nr 785 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. 

w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze 

zmianami. 

3. …………… 

4. Z dniem powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i Rady 

Edukacyjnej rozwiązują się odpowiednio: Senacka Komisja do spraw Nauki i 

Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych.  

5. …….. 

6. Rektor powołuje prorektorów i wyznacza swojego pierwszego zastępcę w 

terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do 31 sierpnia 2020 r. 

7. Rektor powołuje dziekanów, dziekana filii, prodziekanów oraz prodziekana filii 

w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do 31sierpnia 2020  
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Zagadka  1       

Pakiet  zagadek  

Dlaczego Kinga 

została świętą?  

 

 Krzyżówka węża z 

jeżem? 

 

Co mówi kanapka do 

pijaka?  

 

A co to jest 

krzyżówka krowy z 

żółwiem? 

 

Zadanie  szachowe 

 
Mat  w  2  ruchach. 

Zaczynają  białe. 

 

Turnieje  Grand  

Prix  o  Puchar  

UWM 

Każda  środa  godz.  

17.00   klub  

Baccalarium 

 

Zwycięzcy   

I  T.  Grand  Prix   

1. W.Kozłowski   

 

 

II  T.  Grand  Prix   

1.W.Kozłowski 

 

8. …W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024 

wchodzą: 

1) członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyborów, 

2) wybrani elektorzy. 

9. Wybór elektorów, o których mowa w ust. 16 pkt. 2, odbywa się zgodnie z 

następującymi zasadami: 

1) z grona  samodzielnych nauczycieli  akademickich – z każdego  wydziału 

wybierana  jest  1  osoba  na  zebraniu wyborczym tej grupy pracowników, 

2) z grona pozostałych nauczycieli akademickich – z każdego wydziału 

wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników, 

3) z grona studentów – wybieranych jest 5 osób  na  zebraniu  wyborczym  

wszystkich  studentów Uniwersytetu,  

4) z grona doktorantów – wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym 

wszystkich doktorantów Uniwersytetu,  

5) z  grona  pracowników  niebędących  nauczycielami  akademickimi – 

wybierana  jest  1  osoba  na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników 

Uniwersytetu, 

6) z grona członków działających w Uniwersytecie związków zawodowych – 

wybierane są 2 osoby, z czego nie więcej niż po 1 przedstawicielu z każdego 

związku na wspólnym zebraniu delegatów związków zawodowych. 

10. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu, która w dniu wejścia w życie Statutu, nie 

spełnia warunków określonych dla tej jednostki, podlega przekształceniu lub 

likwidacji w terminie do 31 grudnia 2020 r. z wyjątkiem wydziałów 

obejmujących jedną dyscyplinę naukową, która w wyniku ewaluacji jakości 

naukowej uzyskała kategorię C – w tym wypadku przepisy § 41 ust. 11-13 

stosuje się od dnia wejścia w życie Statutu, z zastrzeżeniem ust. 20. 

11. Wydział Nauk o Zdrowiu w terminie do 31 grudnia 2019 r. ulega przekształceniu 

w Szkołę Zdrowia Publicznego. Szkołą Zdrowia Publicznego kieruje dyrektor. 

………. 

12. Wydział Lekarski i Szkoła Zdrowia Publicznego, o której mowa w ust. 20, 

tworzą Collegium Medicum, pomimo niespełniania wymogów, o których mowa 

w § 31 ust. 2 Statutu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 
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HUMOR 

Akademicki 

 

Wydział 

Informatyki 

Na egzaminie z 

informatyki profesor 

z widocznym 

niesmakiem słucha 

niedorzecznych 

odpowiedzi studenta. 

W pewnym 

momencie zwraca się 

do swego psa 

leżącego pod 

biurkiem: 

- Azor! Wyjdź, bo 

zgłupiejesz!  

 

 

Baccalarium 

           zaprasza 
 

Klub Sympatyków Ziemi   

Świętokrzyskiej 

 05.04.2019 r  

( piątek )  godz. 16.00 

  na spotkanie 

z  prof. Tadeuszem Rawą 

temat 

Rozwój społeczny małych 

miast warmińskich na 

przykładzie Reszla 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ……. 

14. Kadencja kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek ogólnouczelnianych pełniących swoje funkcje w dniu wejścia w życie 

Statutu, trwa do dnia 31 grudnia 2020 r. 

15. Nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce ogólnouczelnianej na 

stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy z dniem 1 października 

2020 r. przechodzi na stanowisko trenera, instruktora lub lektora. 

16. Nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale na stanowisku starszego 

wykładowy ze stopniem naukowym doktora lub doktora w zakresie sztuki z 

dniem 1 marca 2020 r. przechodzi na stanowisko adiunkta w grupie 

pracowników dydaktycznych.  

17. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku starszego wykładowy bez 

stopnia naukowego doktora lub doktora w zakresie sztuki lub wykładowcy na 

wydziale z dniem 1 marca 2020 r. przechodzi na stanowisko asystenta w grupie 

pracowników dydaktycznych. 

18. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku starszego kustosza 

dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dyplomowanego z dniem 1 

października 2020 r. przechodzi odpowiednio na stanowisko kustosza 

dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego. 

19. Nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali co najmniej 75% wymiaru czasu 

pracy do prowadzenia działalności naukowej w danej dyscyplinie naukowej, 

jeżeli nie są zatrudnieni na wydziale, na którym podlega ona ewaluacji, są 

zobowiązani do zmiany miejsca zatrudnienia na właściwy wydział najpóźniej do 

dnia 31 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 32. 

20. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Rektora, termin, 

o którym mowa w ust. 31, może być wydłużony do dnia 31 sierpnia 2025 r. 

21. Rektor przyporządkuje prowadzone na Uniwersytecie kierunki, poziomy i 

profile kształcenia do wydziałów, Szkoły Zdrowia Publicznego lub filii, które 

nimi administrują, w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu. 

22. Nadzór nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 

2019/2020 w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

sprawuje właściwa rada naukowa dyscypliny. 
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Zagadka  nr  2 

5 ludzi zamieszkuje 5 

domów (domy stoją w 

linii obok siebie, 

patrzymy na nie tak jak 

byśmy stali przed nimi) 

w 5 rożnych kolorach. 

Wszyscy pala papierosy 

5 rożnych marek i pija 5 

rożnych napojów. 

Hodują zwierzęta 5 

rożnych rodzajów. 

Norweg zamieszkuje 

pierwszy dom  

Anglik mieszka w 

czerwonym domu  

Zielony dom znajduje 

się po lewej stronie 

domu białego  

Duńczyk pije herbatę  

Palacz Rothmansow 

mieszka obok hodowcy 

kotów  

Mieszkaniec żółtego 

domu pali Dunhille  

Niemiec pali Marlboro  

Mieszkaniec 

środkowego domu pija 

mleko  

Palacz Rothmansow ma 

sąsiada, który pija wodę  

Palacz Pall Malli hoduje 

ptaki  

Szwed hoduje psy  

Norweg mieszka obok 

niebieskiego domu  

Hodowca koni mieszka 

obok żółtego domu  

Palacz Philip Morrisow 

pije piwo  

W zielonym domu pija 

się kawę  

Pytanie: 

Kto hoduje rybki? 

 

Sprzeciw  NSZZ  Solidarność  KZ  UWM 

wobec wprowadzenia rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 

listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych 

oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych 

Dotyczy: punktacji materiałów konferencyjnych indeksowanych w bazach Scopus i 

Web of Science Core Collection 

W tekście rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 

2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

(Dz. U. Poz.2152) § 6.1 ma brzmienie:  
§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje:  

1) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie:  

a) Scopus – jeżeli posiadają status czasopisma aktywnego,  

b) Science Citation Index Expanded,  

c) Social Sciences Citation Index,  

d) Arts & Humanities Citation Index,  

e) Emerging Sources Citation Index;  

2) recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w 

międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, w przypadku 

konferencji uwzględnionej w The Computing Research and Education 

Association of Australasia (CORE);  

3) czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach 

programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 

ustawy, w ostatnim konkursie poprzedzającym udostępnienie wykazu czasopism 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z tym zapisem materiały konferencyjne indeksowane w renomowanych 

bazach Scopus i Web Of Science Core Collection nie znajdą się na liście czasopism i 

nie będą miały przypisanej punktacji – nie będą się liczyły w ewaluacji dyscyplin i 

dorobku naukowym pracowników uczelni. Jedynie materiały konferencyjne dla 

dyscyplin informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja cytowane w jednej 

tylko bazie mają mieć przypisaną punktację. 
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PORADY  

PRAWNE 

Dział Prawny w 

siedzibie Regionu 

Warmińsko-

Mazurskiego NSZZ 

„Solidarność” w 

Olsztynie 

 

ul. Głowackiego 28,  

10-448 Olsztyn, 

pokój 209. 

tel. 89 527 22 02    lub 

89 535 54 63, 

 

Godziny przyjęć: 

poniedziałek - 

wtorek - godziny 8-

15    8-16 

 

Dział prawny służy 

pomocą prawną tylko  

członkom 

organizacji NSZZ 

„Solidarność” z 

Regionu Warmińsko 

– Mazurskiego z 

zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to bardzo istotna i  nieuzasadniona zmiana tekstu rozporządzenia w stosunku 

do tekstu projektu tego rozporządzenia z dnia 27 lipca 2018 roku, który był 

poddawany konsultacjom ze środowiskiem naukowym. 

W projekcie paragraf ten miał postać:  

§ 6. 1. Wykaz czasopism obejmuje czasopisma naukowe lub recenzowane materiały z 

konferencji międzynarodowych, które: 

1) zostały ujęte w międzynarodowej bazie: 

a) Scopus, 

b) Science Citation Index Expanded, 

c) Social Sciences Citation Index, 

d) Arts & Humanities Citation Index, 

e) Emerging Sources Citation Index; 

2) były przedmiotem projektów, którym przyznano środki finansowe w ramach 

programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w art. 401 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ostatnim 

konkursie poprzedzającym udostępnienie wykazu czasopism w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia recenzowane materiały konferencyjne 

indeksowane w międzynarodowych bazach (Scopus, Science Citation Index Expanded, 

Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources 

Citation Index) miały zostać ujęte w wykazie czasopism i być punktowane. 

Również w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

wymienione są bazy bibliometryczne (Scopus, Science Citation Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Emerging Sources 

Citation Index) w których cytowane materiały konferencyjne uzyskają punkty do oceny 

parametrycznej dyscypliny. 

Ograniczenie punktowania recenzowanych materiałów konferencyjnych jedynie do 

dwóch dyscyplin i jednej bazy międzynarodowej jest również sprzeczne z zapisami 

zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:  

Rozdział 3  

Ewaluacja jakości działalności naukowej 

Art. 265. 9. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 6, może stanowić w szczególności: 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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HUMOR 

Akademicki 

- Ile to 2 x 2? 

- Filozof: Zanim 

odpowiemy na to 

pytanie, zacznijmy od 

wyłożenia założeń o 

istnieniu prawdy 

obiektywnej. 

- Psycholog: 

Zastanówmy się, czym 

tak naprawdę jest 2? Do 

czego dąży? Czy 

mnożenie ma wpływ na 

te dążenia? 

- Fizyk: Po paru 

pomiarach jestem 

pewien, że liczba ta jest 

pomiędzy 3.81 a 4.13. 

-Matematyk: Po chwili 

namysłu jestem w stanie 

udowodnić, że 

rozwiązanie istnieje. 
-Inżynier: Oczywiście, 

że cztery, ale na wszelki 

wypadek przyjmijmy 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo publikujące recenzowane 

monografie naukowe; 

2) artykuł naukowy opublikowany w: 

a) czasopiśmie naukowym publikującym recenzowane artykuły lub 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, ujętych w 

międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym 

zasięgu, 

b) czasopiśmie naukowym będącym przedmiotem projektów finansowanych w 

ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym mowa w 

art. 401. 

A zatem ustawa nie ogranicza traktowania recenzowanych materiałów 

konferencyjnych jako osiągnięcia naukowego tylko dla dwóch dyscyplin 

(informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja). W ustawie zamieszczono jako 

bazy bibliometryczne (w liczbie mnogiej) „bazy czasopism naukowych o największym 

zasięgu”. Bazy te zostały określone w § 6. 1. 1) rozporządzenia. A zatem materiały 

konferencyjne indeksowane w tych bazach powinny zostać uwzględnione jako 

osiągnięcia naukowe i powinna zostać im przypisana punktacja. Baza DBLP Computer 

Science Bibliography nie jest bazą czasopism, tylko bazą danych z zakresu informatyki 

i nauk pokrewnych. 

Dodatkowym argumentem za uznaniem recenzowanych materiałów konferencyjnych 

za osiągnięcie naukowe we wszystkich dyscyplinach jest fakt, że dotychczas tego typu 

publikacje były uznawane i miały przypisane punkty ministerialne. Nauczyciele 

akademiccy publikowali wyniki swoich prac w tych materiałach. Nagłe i niczym nie 

uzasadnione wyeliminowanie materiałów konferencyjnych oznacza, że wszystkie prace 

opublikowane w latach 2017-2018 nie będą się liczyły do przyszłej ewaluacji. Jest to 

zmiana zasad oceny wprowadzona w połowie okresu oceny – prawo działające wstecz. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przywrócenie poprzedniej wersji 

§ 6 rozporządzenia w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii 

naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych (wg projektu z dnia 27 lipca 2018 roku).          Z poważaniem 

KZ  NSZZ  Solidarność  UWM 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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Dział   Socjalny   

Wycieczka 

Jest  jeszcze kilka 

wolnych miejsc 

na  wycieczkę: 

Bratysława, 

Wiedeń, Brno w 

terminie  

16-19.05.2019 r. 

Zapisy realizowane 

będą na podstawie 

dokonanej wpłaty 

oraz dostarczenie 

dowodu wpłaty 

osobiście do biura 

Sekcji Socjalnej lub 

drogą e-mailową na: 

socjalny@uwm.edu.

pl 

 

Teatr im. Stefana 

Jaracza w Olsztynie 

       zaprasza na 

Musical  „BEM! 

Powrót Człowieka-

Armaty" 

Teatr Syrena / Pożar 

w Burdelu 

Musical pokazuje 

nieznane oblicze 

Józefa Bema. To 

szalony rajd 

historyczny z 

paroma 

wycieczkami w 

stronę współcze-

sności. 
         CENA 40ZŁ 

 

 

 

Postulaty „Solidarności” w sprawie 

sytuacji społeczno-gospodarczej  

w Polsce! 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i 

skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w 

zakresie: 

1. Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, 

proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, 

więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych 

oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok  

2.  Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

3. Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach 

podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.    

3. Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym 

ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem. 

4. Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 

uzyskania przychodu osób fizycznych. 

5. Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych. 

6. Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich 

okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia  

7. Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei. 

8.Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo 

dopuszcza przynależność związkową. 

9. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich 

wnoszonych do związków zawodowych. 

10.Systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony 

rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, 

zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych. 

 
KK  NSZZ Solidarność  18 lutego 2019 

 

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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Zagadka nr  3 

Przy okrągłym stole, 

grając w domino, 

siedziało sześciu 

mężczyzn.   Piotr dawał 

kamienie.   

  Henryk siedział obok 

brata Józia, a 

naprzeciwko Karola. 

Mężczyzna, który 

siedział po lewej ręce 

Karola, siedział 

naprzeciw Józia. 

 Brat Józia siedział 

naprzeciw mężczyzny, 

który znajdował się obok 

mężczyzny siedzącego 

naprzeciw mężczyzny, 

który siedział po prawej 

ręce Józia.   Mężczyzną, 

który siedział na prawo 

od mężczyzny, 

znajdującego się obok 

mężczyzny, siedzącego 

naprzeciw Józia - był 

Wacio.  

 

Pytanie: 

Umieść wszystkich tych 

mężczyzn na ich 

właściwych miejscach 

wokół stołu i ustal 

właściwe miejsce brata 

Józia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protest   przed  Urzędem  Wojewódzkim

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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HUMOR 

Akademicki 

 

Wydział  medyczny 

Egzamin z medycyny z 

rozpoznawania 

narządów. Na stole 

przed egzaminatorami 

skrzynka z otworem na 

rękę. W niej narządy do 

rozpoznawania. 

Wchodzi pierwszy 

student, wkłada rękę, 

rozpoznaje nerkę, 

wyjmuje ją, dostaje 5, 

wychodzi. Wchodzi 

drugi, grzebie, grzebie, 

w końcu rozpoznaje 

serce, wyjmuje, dostaje 

5, wychodzi. Wchodzi 

trzeci, grzebie, grzebie, 

nie może nic rozpoznać, 

w końcu mówi: - 

Kiełbasa! 

- Panie jaka kiełbasa, 

czyś pan zwariował?! 

- No przecież mówię, że 

kiełbasa. - Proszę wyjąć. 

Student wyjmuje ze 

skrzynki kiełbasę. 

Zakłopotani 

egzaminatorzy 

postanawiają dać mu w 

końcu 5, student 

wychodzi, po czym 

jeden egzaminator mówi 

do drugiego: 

- Panie Docencie, czym 

myśmy wczoraj tą 

wódkę zagryzali?!  

 

 

 

 

Zapisy na XX Pielgrzymkę Solidarności do Lichenia 

 
 

27-28 kwietnia 2019 roku odbędzie się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Solidarności do Lichenia.  
Zapisy  Zarząd  Regionu  WM  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  

 
 

Cytat  dnia   

"Kilku to już moralistów zanotowało, że w ogólności, co się tyczy 

wykształcenia umysłowego, kobiety stoją u nas wyżej od drugiej wąsatej 

połowy rodzaju ludzkiego, i tak jest w istocie, a ja bym dodał, że wolą i 

charakterem od niej są daleko wyższe." 

 

Józef Ignacy Kraszewski 

 

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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Odpowiedzi  na  

zagadki  z  nr  5 

 

Zagadka  nr  1 

 

Po 2 latach. 

 

 

Zagadka  nr  2 

 

Odpowiedział: 

mam białą! 

     Wysoki mógł 

wiedzieć tylko 

wtedy, gdybyśmy 

mieli oboje czarne 

szlafmyce, czyli 

przynajmniej jeden z 

nas ma szlafmycę 

białą!. Średni mógł 

wiedzieć tylko 

wtedy, gdybym na 

głowie miał 

szlafmycę czarną! 

 

 

Zagadka  3 

Pelagia była żoną 

Bonifacego, 

Kornelia była żoną 

Serwacego, 

Leokadia zaś - 

małżonką 

Pankracego. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Historia  pewnej  miłości   

Romeo i Julia 
Kiedyś w Veronie,  para kochanków żyła.  

Wbrew swym rodom  piękna miłość ich połączyła. 

Zwaśnione rody pogodzić chcieli.  

By śmierć upozorować  użyli forteli.  

Lecz los zakpił  z nich okrutnie.  

I miłość tą   zakończył smutnie. 

Romeo i Julia  tak na imię mieli.  

Ci co za swą miłość   umrzeć musieli.  

Setki lat później  miłość w nas się narodziła.  

I nasze dusze jak dwie połówki połączyła. 

Choć odległość  dzieli nas spora.  

Dziś to  jedyna zapora 

Dziś za swą  miłość  nikt nie umiera.  

Chyba ,że z tęsknoty, która nam doskwiera. 

Bierzmy przykład z ich pięknej miłości.  

A kto nie umie kochać,  niech nam zazdrości…………… 

 

 
Pomnik  Julii  w  Veronie . Z  tylu  na  ścianie  listy  miłosne..   

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
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Zapisy   do 

Związku  NSZZ  

Solidarność 

 

-  pomoc  prawna 

- wsparcie  

psychologiczne 

 - poczucie  

bezpieczeństwa   

-  praca  w zespole 

-  wspólne  

inicjatywy  w  

zakresie  poprawy  

warunków  płacy  i  

pracy   

- większa  siła 

przebicia  w  

negocjacjach  z 

pracodawcą   

-  

 

 

Czekamy  na  ciebie   

 

Razem  damy  radę 

!!!!!! 

 

tel. 89 523 36 39       tel. 

89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychotest  -  klucz. 

Kolor a charakter człowieka  .    

 

 

SZARY 

… oznacza potrzebę odsunięcia się, wyciszenia i pragnienie 

osiągnięcia wewnętrznej równowagi. Jest skromna, ugodowa. 
CZARNY 

…. lubią na ogół osoby bardzo skoncentrowane na własnych sprawach. 

Nie licz na to, że łatwo skłonisz miłośnika czerni do kompromisu.  
BRĄZOWY 

….. ujawnia silną potrzebę bezpieczeństwa i brak pewności siebie. 

Tacy ludzie bywają nieśmiali.  
FIOLETOWY 

……… sygnalizuje zainteresowanie sprawami ducha i upodobanie do 

kameralnej atmosfery. 

GRANATOWY 

……….. to poczucie obowiązku z miłośnikiem granatu raczej nie 

przeżyjesz szalonej przygody. 

CZERWONY 

………. symbolizuje potrzebę aktywności, energię i życiowy optymizm. 

Żyje głównie  emocjami. 

ZIELONY 

………to ulubiony kolor osób bardzo impulsywnych, które jednak pragną 

uporządkować swoje życie. 

ŻÓŁTY 

……….. oznacza obawę przed samotnością, pragnienie towarzystwa i 

gotowość uczestniczenia w życiu innych. 
PAMARAŃCZOWY 

……………… to sygnał dążenia do realizacji nawet najbardziej szalonych 

pragnień. 

NIEBIESKI 

Symbolizuje potrzebę tworzenia, łamania schematów. To kolor artystów. 
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Przesłanie   miesiąca 

 

 

 

Spotkania  Prezydium i KZ  NSZZ   Solidarność  w  każdy  wtorek  godz. 

10.00  w  siedzibie  Związku   

UWM  Kortowo   ul.Prawocheńskiego 4 

 

tel. 89 523 36 39       tel. 89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl
mailto:solid@uwm.edu.pl
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