
Rada Pracowników IFJ PAN w Krakowie 

Komunikat nr 1 

Z dnia 29 lipca 2011 r 

 

 

Serdecznie dziękujemy Paostwu za okazanie nam swojego zaufania i wybór na członków Rady 

Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczaoskiego Polskiej Akademii Nauk. 

 

Informujemy Paostwa, że po pięciu posiedzeniach  odbytych po wyborach: 

1. Rada Pracowników na pierwszym swoim posiedzeniu została poinformowana przez 

Dyrektora Instytutu o :  

a. wysokości osiągniętego zysku za rok 2010, zasadach tworzenia funduszu 

rezerwowego, konieczności przeznaczenia zysku za rok 2010 na powiększenie 

funduszu rezerwowego Instytutu 

b. wynikającej ze znowelizowanej ustawy Polskiej Akademii Nauk (art. 85) zmianie w 

terminie  wypłaty nagród potocznie zwanych „trzynastką” 

c. zmianach w zasadach przechodzenia  na emeryturę, w szczególności obowiązku 

rozwiązania umowy o  pracę przez pracownika celem pobierania świadczenia 

emerytalnego  i możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem 

zatrudnionym na stanowisku profesora mianowanego po osiągnięciu wieku 

emerytalnego,  

2. Rada Pracowników wybrała swojego Przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Wojciech 

Florkowski  oraz Sekretarza, którym została  mgr inż. Małgorzata Jasiówka. 

3. Rada Pracowników w porozumieniu z Dyrektorem ustaliła, że działalnośd Rady regulowana 

będzie przepisami  "Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i 

przeprowadzaniu z nimi konsultacji".  Nie podjęliśmy opracowania odrębnego porozumienia 

Rady Pracowników z Dyrektorem Instytutu. 

4. Opracowaliśmy Regulamin Rady Pracowników,  który został przedstawiony do konsultacji 

Radcy Prawnemu, a następnie po wprowadzeniu poprawek zatwierdzony na posiedzeniu 

dnia 29 lipca 2011.  

5. Uzgodniliśmy następujące  sposoby komunikacji z Pracownikami IFJ: 

a. Rozmowy bezpośrednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z 

zainteresowanym pracownikiem. Prosimy o informowanie nas o potrzebie takiego 

spotkania osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Korzystając z adresu e-mail: radapracownikow@ifj.edu.pl  mogą Paostwo wysład list 

do wszystkich członków Rady Pracowników równocześnie. 

b. Rada nie dysponuje własnym pokojem. Nie prowadzimy regularnych dyżurów. 

c. Opracowaliśmy strony WWW z informacjami o pracy Rady. Strony te zostały 

umieszczone na serwerze Instytutu pod adresem 

http://www.ifj.edu.pl/radaPracownikow 

mailto:radapracownikow@ifj.edu.pl
http://www.ifj.edu.pl/radaPracownikow


d. Bieżące informacje i komunikaty będą umieszczane na miejscu wskazanym przez 

Dyrektora Instytutu na tablicach ogłoszeniowych w holu głównym, oraz na tablicach 

ogłoszeniowych w poszczególnych budynkach (jeśli osoby zarządzające nimi wyrażą 

na to zgodę). 

e. Będziemy również informowad Paostwa o wynikach naszych  prac za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

6. Rada Pracowników spotkała się z przedstawicielem poprzedniej Rady i otrzymała 

dokumentację z prac Rady poprzedniej kadencji. 

7. Zapoznaliśmy  się z informacją dotyczącą działao podjętych przez grupę pracowników w celu  

utworzenia przy Instytucie przyzakładowego żłobka/przedszkola i wynikami przeprowadzonej 

wśród osób zainteresowanych tym projektem ankiety. 

8. Otrzymaliśmy od Dyrektora  Sprawozdanie finansowe  IFJ PAN za okres od 1 stycznia 2010 do 

31 grudnia 2010, oraz informację o ustanowieniu nowych regulaminów: Regulaminu Pracy 

oraz Regulaminu Wynagrodzeo.  Dyskusja nad powyższymi dokumentami będzie 

przedmiotem następnych posiedzeo Rady. 


