
 Sprawozdanie z działalności

Komisji Instytutowej NSZZ "Solidarność"

za okres  od  kwietnia 2010 do marca 2014

Uwagi wstępne. 

Głównym  zadaniem  związku  zawodowego,  a  w  szczególności  NSZZ 
„Solidarność” jest dbanie o sprawy pracownicze i temu przede wszystkim KI 
poświęciła  swoją  działalność.  Rozpoczęliśmy  obecną  kadencję  w  gorącej 
atmosferze  związanej  z  30-tą  rocznicą  powstania  „Solidarności”.  Władze 
Związku zaangażowały się silnie  w walkę polityczną, co często spotykało się 
z krytyką szarych członków m.in. w naszym instytucie, kilka osób wystąpiło 
nawet z „Solidarności”. Obecnie dla KK ważniejsza stała się walka o prawa 
pracownicze,  co  znajduje  poparcie  naszych  członków  jak  pokazało 
referendum  sondażowe  w  2013r.   Zmiany  w  ustawodawstwie  były 
niekorzystne  dla  pracowników  i  rolą  związków  zawodowych  jest  się  im 
sprzeciwić.
Związek obecnie musi troszczyć się nie tylko o sytuację pracowników, ale 
również dbać o rozwój  zakładu pracy,  gdyż te dwa cele są ze sobą silnie 
związane.  Rząd  mimo  przedwyborczych  zapowiedzi  przeznacza  coraz  to 
mniejsze  środki  na  finansowanie  badań,  zwłaszcza podstawowych,  także 
w fizyce.  Miejmy nadzieję, że  rozbudowa CCB poprawi sytuację finansową 
naszego Instytutu. Polska, jak cały świat zmagała się ze skutkami kryzysu 
gospodarczego. Również  w IFJ PAN  tak jak w całej gospodarce, atmosfera 
nie była sprzyjająca do zaznaczenia roli związków.  Pomimo to udało się coś 
poprawić.  Ważnym  faktem  jest  dobra  współpraca  z  drugim  związkiem 
zawodowym  działającym  na  terenie  IFJ  PAN,  Związkiem  Nauczycielstwa 
Polskiego IFJ PAN.
Dobra  była  też  współpraca  z  Zarządem  Regionu  Małopolska,  zwłaszcza 
w zakresie uzyskiwania porad prawnych.



Po wyborach w 2010 r.  Komisja Instytutowa ukonstytuowała się w składzie:

Przewodniczący:  – Piotr Stopa 

I zastępca przewodniczącego – Piotr Skóra 

II zastępca przewodniczącego – Ewa Ochab 

Skarbnik – Krzysztof Kerc 

Sekretarz – Maria Wąsik  

Członkowie: 

- Krzysztof  Cieślik 

- Edward Niemiec 

- Bogusław Rajchel

- Zofia Ryglewicz

Po raz pierwszy w wyniku zmniejszenia się liczby członków związku poniżej 
wymaganego minimum,  delegata  na Walny Zjazd Regionalny Solidarności 
wybieraliśmy wspólnie z innym instytutem PAN, niestety nie został wybrany 
przedstawiciel naszego instytutu. 
W obecnej kadencji zanotowaliśmy dalszy spadek liczby  członków  związku 
z  98  do  70  w  chwili   obecnej. Było  to  głównie  rezultatem  wydarzeń 
politycznych   związanych  z  30-tą  rocznicą   Sierpnia,  które  skłoniły  kilku 
członków  NSZZ  ,,Solidarność" do rezygnacji z członkostwa w Związku.
Przyczyną naturalną było odchodzenie wielu członków  NSZZ  ,,Solidarność" 
na emeryturę,  lub do innych miejsc  pracy,  tylko  1 pracownik  zrezygnował 
pozostając dalej w IFJ. Jednak niepokoi nas mała liczba osób wstępujących 
do związku, zwłaszcza młodych.
W  ramach   działań  zmierzających   do  pozyskania   nowych   członków, 
kontynuowano  zakup  karnetu  do teatru  Bagatela,  który  cieszył się wielką 
popularnością oraz zorganizowano 2 spotkania pracowników  z ekspertami 
prawa pracy Zarządu  Regionu  ,,Solidarności", w grudniu 2011 r. i w lutym 
2012  r.  To  drugie  poświęcone  było  prawnym  aspektom  problemu  rotacji 
adiunktów w IFJ i doprowadziło do napisania przez radcę prawnego listu do 
Państwowej Inspekcji Pracy z interesującymi nas pytaniami w tej sprawie.
Z pewnym opóźnieniem opracowano jednak ulotkę informacyjną dla nowych 
i młodych pracowników  na tematy prawa pracy i możliwości skorzystania 
z pomocy  ,,Solidarności" w IFJ, a także z listą ważnych kontaktów 
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i najważniejszych dokumentów w instytucie i regionie. Jest ona na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej ,,Solidarności" w IFJ, będzie też 
wystawiona w dziale Spraw Pracowniczych, przede wszystkim dla 
nowoprzyjętych pracowników. Zadbaliśmy, aby był łatwy i czytelny dostęp do 
naszej strony WWW ze strony głównej IFJ. 
Komisja  Instytutowa  brała  udział  w  2010r  w  opracowaniu  regulaminu 
wyborów  nowej  Rady  Pracowników  w  IFJ  PAN.  W  wyniku  starań  KI 
w negocjacjach  z  Dyrektorem  uzyskano  (z  pomocą  radców  prawnych 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”) kilka istotnych poprawek w projekcie 
Dyrektora, w szczególności możliwość głosowania przez Internet, co będzie 
mogło zostać wykorzystane we wszelkich przyszłych wyborach w Instytucie.
Niestety dwóch członków wybranej Rady, a w październiku zeszłego roku jej 
przewodniczący,  zrezygnowali.  Wiadomo,  że  praca  polegająca  m.in.  na 
umożliwieniu pracownikom wglądu w działalność gospodarczą IFJ PAN nie 
jest   prosta.  Efekty  pracy  R.P.  przekazano  w  komunikatach.  Informacje 
przekazane  pracownikom  przez  R.P.  nie  są  na  pewno  wystarczające. 
Ważnym tego powodem były trudności w uzyskaniu  ich od Pana Dyrektora. 
Palącym  problemem  jest  wznowienie  działalności  R.P.  i  przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających.  K.I.  bardzo zależy na efektywniejszym działaniu 
RP i zadeklarowała pomoc w przeprowadzeniu wyborów, jednak inicjatywa 
w ich ogłoszeniu należy do Pana Dyrektora.

W  listopadzie  2010  r.  KI  przeprowadziła  wybory  Społecznego  Inspektora 

Pracy, którym został ponownie członek Solidarności Stanisław Maranda.

We wrześniu  2011 r.  zmarł  nasz wieloletni  przewodniczący Bronek Nizioł. 
Przygotowaliśmy szczegółową ankietę na jego temat dla Zarządu Regionu, 
który zamieścił informację o nim w „Leksykonie Małopolskiej Solidarności”.
W czerwcu i  lipcu 2012 r.  zajmowaliśmy się  problemem rotacji  adiunktów 

w IFJ  korzystając  z  pomocy  prawników  Zarządu  Regionu  NSZZ 

,,Solidarność" oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W  lipcu  2012  r.   zmodyfikowano   Regulaminy  Pracy  i  Wynagradzania 

Pracowników  lFJ   PAN dla przystosowania ich do wymogów nowej ustawy 

o PAN.  W  wyniku   starań  Kl   uzyskano  (z  pomocą  radców   prawnych 

Zarządu Regionu  NSZZ ,,Solidarność") kilka istotnych poprawek w projekcie 
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Dyrektora. W 2013r konsultowaliśmy zmiany do tego regulaminu związane 

z wynagradzaniem  pracowników  oddelegowanych  do  pracy  za  granicą 

ze środków pozastatutowych.

W grudniu 2012 r. w odpowiedzi na prośbę Dyrektora przeniesiono siedzibę 
KI NSZZ ,,Solidarność" do pokoju nr 323, będącego również gabinetem jej 
przewodniczącego Piotra Stopy, jednak zaznaczając, że jest to rozwiązanie 
tymczasowe. Otrzymaliśmy obietnicę, że KI otrzyma nową, samodzielną 
lokalizację jak tylko będzie to możliwe.

W  kwietniu  2013 r.  protestowaliśmy  w  dyrekcji  przeciw  likwidacji 

ambulatorium  medycznego  w  IFJ.  Jego  utrzymanie  okazało  się  jednak 

niemożliwe ze względów finansowych. 

W  czerwcu  2013 r.  Komisja  lnstytutowa  NSZZ  ,,Solidarność"  zażegnała 

kryzys w działaniu Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej związany z odejściem 

kasjerki i upływem kadencji Komisji KZP. Z inicjatywy członków KI E.Ochab 

i Z.Ryglewicz zorganizowano Walne Zebranie KZP w grudniu 2013 r.

W czasie kadencji obecnej Komisji, prócz częstych zebrań Prezydium Komisji 
odbyło się 56 zebrań całej Komisji. Omawiane problemy głównie dotyczyły : 

1. socjalnych  spraw  pracowników, 

2. spraw  płacowych ,

3. restrukturyzacji i innych problemów bieżących Instytutu,

4. działalności poza Instytutem.

Ad 1.  Komisja lnstytutowa NSZZ ,,Solidarność" w czerwcu 2011 zażegnała 
kryzys  w Komisji  Socjalno  –  Mieszkaniowej  spowodowany  działalnością 
jednego  z  jej  członków  (P.  Mazur)  i  związaną  z  tym  rezygnacją 
oddelegowanych  przez  nas  członków  tej  komisji  :  Ewy  Ochab,  Zofii 
Ryglewicz, Jadwigi Gurbiel, Marii Wąsik. 
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W nowej Komisji Socjalnej reprezentują ,,Solidarność" : K. Cieślik, M. Bator, 
B. Rajchel i E. Ochab. Do chwili  obecnej nie ma żadnych problemów z jej 
działaniem.
 W swojej  działalności  zajmowała  się  ona  : przyznawaniem zapomóg dla 
pracowników,  emerytów  i  rencistów,  dofinansowaniem  do  letniego 
wypoczynku  dla  pracowników  i  ich  dzieci,  przyznawaniem  pożyczek 
na remont i wykup mieszkań i budowę domów jednorodzinnych.

Z funduszu związku, KI udzieliła 14 zapomóg losowych dla członków głównie
z problemami zdrowotnymi po udokumentowaniu wydatków, oraz wyjątkowo 
w uzasadnionych przypadkach losowych.
Przyznaliśmy  również  24  zasiłki  statutowe  z  powodu  zgonu  lub  urodzin 
w rodzinach członków związku. 

Ad 2 i3. Działalność Komisji Instytutowej w zakresie wynagrodzeń oparta była 
na  regulacjach  zawartych  w  Regulaminie  Wynagrodzeń  Pracowników 
i Regulaminie  Pracy,  który  jak  już  wspominałem  był  systematycznie 
modyfikowany. 
Jednym  z   problemów,   które   udało  nam  się  rozwiązać  w  2012r  było 
doprowadzenie w negocjacjach z Dyrektorem do jednakowej dla wszystkich 
uprawnionych Pracowników lFJ PAN kwoty 90% dochodów objętych prawami 
autorskimi.
Najważniejszy jak zawsze był problem niskich płac w instytucie.

Kryzys  ekonomiczny  doprowadził  do  1-rocznego  zamrożenia  płac  także 

w PAN. W trakcie minionej kadencji zwracaliśmy się trzykrotnie z postulatem 

płacowym  proponując podwyżkę inflacyjną co najmniej o 10%. 

KI polemizowała z twierdzeniem dyrektora, że wynagrodzenia pracowników 

wzrastały systematycznie, np. w 2012r. o prawie 20%, wyjaśniając, że chodzi 

nam  o  wynagrodzenie  zasadnicze,  a  nie  całość  funduszu  wynagrodzeń 

ze wszystkich źródeł.

W  efekcie  starania  te  doprowadziły  w  marcu  2013  do  podwyżki  płac 
wszystkich pracowników średnio o 8%. Dyrekcja argumentowała, że większe 
podwyżki  są  zbyt  wielkim  ryzykiem  wobec  niepewności  finansowania 
w przyszłości, ale stwierdziła gotowość wprowadzenia premii uznaniowych do 
regulaminu  wynagrodzeń.  KI  wyraziła  wstępną  akceptację,  jednak  przy 
pewnych  ograniczeniach  dotyczących  jawności,  wysokości  i  trybu 
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przyznawania. Ważne jest, aby negocjacje w tej sprawie były kontynuowane.

Interweniowano  w sprawie  zwalnianych  członków związku  m.in  z  powodu 
likwidacji  stanowisk,  z nieznacznym tylko sukcesem (przeniesienie na inne 
stanowisko).  Raz  uzyskaliśmy  zamianę zwolnienia  dyscyplinarnego  na 
„za porozumieniem stron”. 

Ad.4 Działalność członków Komisji na zewnątrz Instytutu to udział :
• w wielu uroczystościach o charakterze patriotycznym – E.Niemiec
• w Pielgrzymkach Świata Pracy do Częstochowy i Lichenia
• w  manifestacjach i protestach organizowanych przez Związek,

W 2012r wzięliśmy udział w inicjatywie NSZZ „Solidarność” przez zbieranie 
podpisów na rzecz referendum w sprawie przedłużenia wieku emerytalnego.
Wzięliśmy udział w inicjatywie NSZZ „Solidarność” organizując  w czerwcu 
2013r. ogłoszone przez Komisje Krajową wewnątrzzwiązkowe „Referendum 
sondażowe przeciwko projektowanym przez koalicję rządową niekorzystnym 
zmianom w Kodeksie Pracy”
Wzięło w nim udział 66% naszych członków, z których 54% było za protestem 
lokalnym,  a  24%  zadeklarowało  też  udział  w  ogólnopolskiej  manifestacji 
w Warszawie (wziął w niej udział członek KI  E.Niemiec)

• w zebraniach w Zarządzie Regionu – P. Stopa, E.Niemiec
• w Fundacji  Pomocy Bezrobotnym działającej przy Zarządzie Regionu,

poprzez składki i udział w jego pracy - Krzysztof Kerc . 

Kraków 21.03.2014 Komisja Instytutowa
NSZZ „Solidarność” IFJ PAN

6


	 Sprawozdanie z działalności
	Komisji Instytutowej NSZZ "Solidarność"

