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CEL  NSZZ  

SOLIDARNOŚĆ 

 

OBRONA GODNOŚCI, 

PRAW 

 I INTERESÓW 

PRACOWNICZYCH 

(ZAWODOWYCH I 

SOCJALNYCH) 

CZŁONKÓW 

ZWIĄZKU) 

 

 

OBECNE  

DZIAŁANIA 

KZ   SOLIDARNOŚĆ 

 

Finalizacja  Prac Komisji  

ds. Regulaminu  pracy 

 

 

 

Przygotowanie  do  prac  

Komisji   

ds. Regulaminu  

Wynagrodzeń 

 

 

 

 

Udział 4  członków  

NSZZ  Solidarność  w 

obradach  I Forum  

uczelni  wyższych  

Kraków  19-22.09.2019r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regulamin    Pracy   dla   

pracowników  UWM  zatwierdzony  !!!! 
 

13.09.2019r  po  wielogodzinnych  negocjacjach  i  spotkaniach  podpisany  został  

przez   Pracodawcę  i  Związki  Zawodowe  Regulamin  pracy,  określający  warunki  

pracy  na  UWM. 

 

Zawarte  w  Regulaminie  Pracy  zapisy    uwzględniają  przepisy zawarte  w   Ustawie  

o Szkolnictwie  Wyższym  z  drugiej  zaś strony  zabezpieczają interesy   

pracowników  zarówno  nauczycieli  jak  i  pracowników niebędących  nauczycielami. 

Negocjacje  były  dynamiczne  i  burzliwe  obie  strony  prowadziły  je  w  duchu  

współpracy  i  budowania  relacji  opartych  na  szacunku,  uczciwości  i  

sprawiedliwości  społecznej,  na  której  straży  stoi  i  stać  będzie   

NSZZ  Solidarność     
Podpisany  dokument  należy  uznać  jako wspólny  sukces  obu  stron  negocjacji. 

 
Przewodniczący  NSZZ  Solidarność  

 

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI”     NR     9  /09/2019 

 

Jesień wszystko odmienia,  niesie smutek i łzy. 
Lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły bzy… 
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Kącik  poezji: 

 

      J e s i e ń 
Jesień mnie cieniem 

zwiędłych drzew 

dotyka, 

 

Słońce rozpływa się 

gasnącym złotem. 

 

Pierścień dni moich z 

wolna się zamyka, 

 

Czas mnie otoczył 

zwartym żywopłotem. 

 

Ledwo ponad mogę 

sięgnąć okiem 

 

Na pola szarym 

cichnące milczeniem. 

 

Serce uśmierza się 

tętnem głębokim. 

 

Czemu nachodzisz 

mnie, wiosno, 

wspomnieniem? 

 

Tak wiele ważnych 

spraw mam do 

zachodu, 

 

Zanim z mym cieniem 

zostaniemy sami. 

 

Czemu mi rzucasz 

kamień do ogrodu 

 

I mącisz moją 

rozmowę z ptakami? 

 

 

Leopold Staff 

 

Nowa  Inicjatywa   NSZZ  Solidarność 

BUDŻET  PARTYCYPACYJNY  

DLA STUDENTÓW  I  PRACOWNIKÓW  UWM 

 

JM Rektor UWM w Olsztynie  

prof. dr hab. Ryszard Górecki 

 

Działając dla dobra i integracji środowisk naszego Uniwersytetu a jednocześnie 

wspierając ambicję i kreatywność naszych pracowników zwracamy się do Jego Magnificencji 

Rektora o utworzenie w budżecie na rok 2020 tzw. budżetu partycypacyjnego.  

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i 

pracownikami uczelni (w naszym przypadku UWM), w ramach której cała społeczność 

akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące UWM i terenów do niej 

przynależących. Studenci i pracownicy UWM powinni mieć możliwość partycypowania w 

upiększaniu UWM, poprzez głosowanie na wytypowane wcześniej projekty. Proponowana 

kwota budżetu partycypacyjnego to 500 000 zł/ rocznie.  

Główną ideą inicjatywy jest oddanie ważnych decyzji dotyczących udoskonalenia 

kampusu UWM w ręce osób, które korzystają z naszej Uczelni – studentów i pracowników.  

NSZZ Solidarność UWM jako inicjator projektu, jest gotowa podjąć się organizacji całego 

przedsięwzięcia.  

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu studentów i pracowników naszego Uniwersytetu 

uda nam się zrealizować szereg ciekawych pomysłów, ulepszających miejsce, w którym 

spędzamy wspólnie czas. 

 

Przewodniczący i prezydium NSZZ 

Solidarność UWM  
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HUMOR 

Akademicki 

Kto  zda na  UWM 

????? 

Ponieważ Pan Bóg interesuje 

się losem studentów, na 

początku semestru 

(wrzesień) posłał Ducha Św. 

na Ziemię, aby ten zdał mu 

relację, jak to studenci się 

uczą. Duch Św. rzekł: 

- Ekonomia nic nie robi. 

- Medycyna kuje. 

- Mechaniczny  chleje. 

Po pewnym czasie,  

(Grudzień) Pan Bóg znowu 

poprosił Duch Św. o 

sprawdzenie co dzieje się ze 

studentami. 

- Ekonomia zaczyna się 

uczyć. 

- Medycyna kuje. 

- Mechaniczny chleje. 

Ostatnio znowu była wizyta 

Ducha Św. podczas sesji- 

luty.- I cóż porabiają nasi 

studenci? - spytał Pan Bóg. 

- Ekonomia się uczy. 

- Medycyna kuje. 

- Mechaniczny modli się. 

- I oni zdadzą! - rzekł Bóg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 

1 października o godz. 1100 w Auli Centrum Konferencyjnego UWM przy ul. 
Dybowskiego 11 w Kortowie 

 

Zmiany  w kodeksie  pracy: 

Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem 

    Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. 

wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może 

nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To może 

aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. 

    Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie 

zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy. - Dnia 24 lipca br. Prezydent RP podpisał 

ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw. Ustawa ta zmienia treść art. 4772 § 2 k.p.c., który w obecnym brzmieniu pozwala sądowi w 

wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, na wniosek pracownika nałożyć na 

zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy 

- tłumaczy dr Ewa Kędzior, Koordynator ds. ochrony praw związkowych Komisji Krajowej.   

   Zwraca również uwagę, że możliwość nałożenia w nieprawomocnym wyroku na zakład pracy 

obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w przepisach 

procesowych funkcjonuje już od 1985 r., gdy został wprowadzony ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1985, nr 20, poz. 86). 
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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 !!!!!! 

 

 

 

HUMOR 

Akademicki 

Wydział  

Matematyki 

Ćwiczenia z analizy 

matematycznej. Profesor 

nakazuje wyprowadzić 

jakiś dowód 

matematyczny, 

oczywiście nikt nie umie... 

W końcu sam wypisuje ów 

dowód na tablicy z 

komentarzem: 

- No popatrzcie, przecież 

nic tu nie zrobiłem 

mądrego... 

Na to glos z sali: 

- Od miesiąca nic pan tu 

nie robi mądrego!     
 
 

Płaca  minimalna  w  Polsce. Jak  była,  jest i  będzie…… 

 

Będzie  się  działo..…..?????? 

PROJEKT  PROM   
pragniemy poinformować, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi 

Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie dofinasowanie w wysokości 

1 020 772 zł na realizację projektu PROM – międzynarodowa wymiana doktorantów 

i kadry akademickiej. 

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej UWM (osoby, które 

nie ukończyły 40 roku życia), a także doktorantów i pracowników naukowych 

z UE i spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

  

 Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu! 

Biuro Projektu 

 

mailto:wkozlowski@xl.wp.pl


   

solid@uwm.edu.pl NSZZ  Solidarność  UWM  
89 523 36 86 
89 523 36 39 

wkozlowski@xl.wp.pl 
tel. 604 469 001 

Adres e-mail       Telefon       

    
5 

Anegdoty  o sławnych  

polakach   

 
Ksiądz profesor 
Józef Tischner lubił 
zdrzemnąć się po 
obiedzie. 
 
- Proszę mnie nie 
budzić - mówił - 
chyba, żeby ogłosili, 
że zniesiono celibat. 

 

 

 

 

 

 

HUMOR 

Akademicki 

Pani  Profesor  z  

Biologii  rozmawia  ze  

swoją  koleżanką…. 

„Wiesz  znalazłam  w  

końcu  idealnego  

faceta, przystojny,   nie  

pali,  nie  pije,  zawsze  

mnie wysłucha !!!! 

A  kto to  taki  pyta  

koleżanka?.... 

Manekin  w Galerii  

Warmińskiej  

……odpowiada  Pani  

Profesor.   

 

 

 

Okiem  bezpartyjnego  antysystemowca 

Kto  pierwszy  ………????????/ Okaże  się  już  w  październiku….? I jak  

zwykle  brutalna  negatywna  kampania!!!  Kiedy  to się  zmieni????? 
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Wewnętrzna  

rekrutacja 

1. Laborant w Katedrze 

Anatomii Wydziału 

Lekarskiego, w 

wymiarze pełnego etatu,  

 2. Praca  

w Dziekanacie 

Wydziału Lekarskiego 

3. Praca  w  
Kwesturze, 2  osoby  
(pełny wymiar czasu 
pracy) 

 

 

 

Coś  dla  umysłu  !!!! 

 

Nr1. 

Matka jest o 21 lat 

starsza od swojego 

dziecka. Za 6 lat 

dziecko będzie 5 razy 

młodsze od matki. Ile  

lat  ma  dziecko  teraz.  

 

Nr.2   

Adam ma teraz 3 razy 

tyle lat ile Ewa miała 

wtedy gdy Adam miał 

tyle ile Ewa ma teraz. 

Kiedy Ewa będzie 

mieć tyle lat ile ma 

teraz Adam to razem 

będą mieć 28 lat. Ile lat 

obecnie mają Adam i 

Ewa? 

 

OKUPACJA  POCZTY  POLSKIEJ  PRZEZ  m.in. 

NSZZ  SOLIDARNOŚĆ  20.09.2019 

 

 

(ten  zamyślony)…i  jak  tak  dalej  pójdzie  to  nie  dostanę  od  Mikołaja  paczki  

?????/ 
 

Problem: Kwestia  podwyżek  dla  pracowników Poczty  polskiej.  Strona związkowa wychodziła 

naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy obniżając wspólne żądanie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. 

Wobec nieustępliwości pracodawcy ostatecznie związki zdecydowały o powrocie do żądania wzrostu 

wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych ZUZP o 400 złotych, z terminem wejścia w życie 

podwyżki od 1 czerwca br. Pracodawca 11 września w trakcie pierwszej części spotkania złożył 

oświadczenie, że oczekiwania strony związkowej mogą być zrealizowane wyłącznie po ich akceptacji 

przez Radę Nadzorczą i właściciela. W trakcie ostatnich mediacji z 18 września przedstawiciel 

właściciela udzielał wsparcia stanowisku prezentowanemu przez pracodawcę. Wobec tego, że nie 

osiągnięto porozumienia przez strony sporu, mediator nad ranem o godzinie 3.05 podjął decyzję o 

zakończeniu mediacji,  i  przystąpieniu  do  okupacji  budynku…….Nie wykluczamy przeprowadzenia 

referendum strajkowego……. 
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Zagadka  naukowa 

Dlaczego tona drewna jest 

cięższa niż tona żelaza    

będąc  w próżni. Jak to 

uzasadnić? 

 

 

 

Zagadka   

Jesteś Pilotem 

Samolotu, Samolot 

leci do Warszawy i 

wysiada 10 osób, a 

wsiada 40 osób, 

następnie leci do 

Londynu i wsiada 

100 osób, a 

wysiada 1 osoba, 

póżniej leci do 

Nowego Jorku i 

wysiada 5 osób, a 

wsiada 20 osób. 
 

Pytanie: Ile pilot 

ma lat? 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel z emeryturą po 20 latach? Rząd nie wyklucza. 
Dyrektorzy płaczą.  Decyzja  po  wyborach???? 

 

…..A   po  przejściu  na  wcześniejszą  emeryturę ……..  

 

 

Inicjatywa  Rządu dotyczy przywrócenia przepisu z Karty nauczyciela mówiącego, że 

staż ubezpieczeniowy wymagany do nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej 

składa się z okresu wykonywania pracy w szczególnym charakterze (20 lat) i z 

zatrudnienia ogólnego pozwalającego osiągnąć 30-letni staż ubezpieczeniowy. Drugim 

warunkiem przejścia na emeryturę nauczycielską byłaby konieczność rozwiązania 

stosunku pracy (wyłącznie na wniosek nauczyciela). 
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Zagadka  szachowa 

Białe  zaczynają  i  dają 

mata  w 2  

posunięciach??? 

Zagadka  z  1921r. 

 

 
 

 

 
Klub   

BACCALARIUM     

zaprasza   

studentów, 

pracowników, 

emerytów i 

rencistów oraz 

członków rodzin   

 

do  AKADEMII 

SZACHOWEJ   

UWM 

 

Zajęcia będą 

odbywać się raz w 

tygodniu:  

Prowadzący: 

MISTRZ FIDE   

Waldemar 

Kozłowski  

tel.  604469001   

 

KSN   NSZZ  Solidarność 

I Forum Uczelni Polskich (FUP),  19-22.09.2019r  Kraków 

jest kontynuacją odbywającego się dotychczas Forum Uniwersyteckiego.  W tym roku 
odbyło się w Krakowie w  dniach  19- 22  września. W  Forum  wzięło  udział  czterech  
naszych  członków  z  przewodniczącym  naszego  koła  Maćkiem  N.    na  czele….. 

 

KSN W OBRONIE WOLNOŚCI 

SŁOWA 
Stając w obronie wolności słowa i swobody prowadzenia dyskusji akademickiej, 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Premiera Jarosława 

Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprzeciwiając się nadużywaniu 

władzy rektorskiej i domagając się stosowania jednakowych standardów etycznych 

wobec wszystkich pracowników akademickich. 

 

Z powodu działań podjętych wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego przez Rektora 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ 

„Solidarność” domaga się od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego wobec prof. dr hab. Andrzej Tretyna, Rektora UMK w 

związku z rażącym naruszeniem prawa poprzez nadużycie władzy dla celów 

politycznych, gdyż zastosował środek zapobiegawczy - zawieszenie w pełnieniu 

obowiązków nauczyciela akademickiego nie adekwatnie do czynu i z pogwałceniem 

prawa - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce……więcej  na  stronie  

www.solidarnośc.pl/ksn 
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Przesłanie   miesiąca 

Im  bardziej  dojrzewamy  tym  bardziej  mądrzejemy i  stopniowo  
zaczynamy  rozumieć  że  zegarek  który  kosztuje  30$   i  zegarek  

który  kosztuje  300 $  pokazuje  ten  sam  czas. 
 

Steve  Jobs   
Współzałożyciel i prezes firmy Apple Inc. 

 

Spotkania  Prezydium i KZ  NSZZ   Solidarność   

w  każdy  wtorek  godz. 10.00   

UWM  Kortowo   ul.Prawocheńskiego 4 

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

solid@uwm.edu.pl 

 
Czekamy  na  ciebie.         Razem  damy  radę !!!!!! 
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