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Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów NSZZ „Solidarność”  
Politechnice Lubelskiej dnia 30.03.2010 r. dokonało wyboru przewodniczącego i członków 
Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2010-2014 w składzie: 
 
 Kol. Stefan Laskowski    -  przewodniczący 
 Kol. Małgorzata Ciosmak   -  v-ce przewodnicząca 
 Kol. Jacek Duda    -  v-ce przewodniczący 
 Kol. Jerzy Rosłowicz    -  skarbnik 
 Kol. Tomasz Łusiak    -  sekretarz 
 Kol. Grzegorz Litak    -  członek 
 Kol. Czesław Malik    -  członek 
 Kol. Janusz Drobek    -  członek 
 Kol. Kazimierz Słowik   -  członek 
 Kol. Hanna Sabeł    -  członek 
  
          Komisja Rewizyjna  
 
 Kol. Stefan Fijałkowski   -  przewodniczący 
 Kol. Teresa Szymura    -  członek 
 Kol. Aleksander Łepecki   -  członek 
 
 
 Reprezentantami Związku w Komisjach Senackich zostali: 
 
Komisja ds. Rozwoju Kadry   - Kol. Grzegorz Litak 
Komisja ds. Organizacji i Rozwoju 
Politechniki Lubelskiej   - Kol. Tomasz Łusiak (Jacek Duda*/) 
Komisji ds. Badań Naukowych  - Kol. Grzegorz Litak 
Komisja ds. Kształcenia    - Kol. Małgorzata Ciosmak 
Komisja ds. Budżetu i Finansów  - Kol. Kazimierz Słowik (Czesław Malik*/) 
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń  - Kol. Stefan Laskowski  
doraźna Komisja Senacka ds.Nowelizacji 
Statutu Politechniki Lubelskiej  - Kol. Stefan Laskowski 
 
*/ 19.10.2011 r. - zmiana po przejściu oznaczonych osób na emeryturę. 
 
Delegat Związku na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowowschodniego 
 Kol. Małgorzata Ciosmak 
   
Delegat Związku na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki  
 Kol. Jacek Duda 
   
Delegaci Związku na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki  
 Kol. Jacek Duda 
 Kol. Krzysztof Nakonieczny 
   
Wymienieni wyżej koledzy wykonywali powierzone funkcje społecznie. 

 
 



Sekretariat Związku w okresie sprawozdawczym i upływającej kadencji prowadził  Kol.       
Stefan Laskowski z uwagi na brak zainteresowania przyznaną Związkowi częścią etatu przez 
władze Uczelni) ze strony tych członków Komisji Zakładowej, którzy mogliby tę część  
realizować w ramach swojego etatu. 
   
Działalność Komisji Zakładowej 
Zebrania Komisji Zakładowej w okresie sprawozdawczym odbywały się we wtorki, co drugi 
tydzień w pokoju nr 123 Wydziału Mechanicznego PL od godziny 12.15. W  grudniu 2012 r. 
Dziekan Wydziału Mechanicznego  zwrócił się do JM Rektora o zmianę lokalu Związku z 
uwagi na pilne potrzeby Wydziału. KZ NSZZ „S” PL zastosowała się do decyzji Rektora i 
przeniosła swoją siedzibę czasowo do DS 3 p. 1010, w którym funkcjonuje do chwili obecnej. 
Posiedzenia Komisji Zakładowej są posiedzeniami otwartymi dla wszystkich członków 
Związku. Posiedzenia Prezydium Komisji (przewodniczący i dwóch vice – przewodniczących 
i według potrzeb skarbnik i sekretarz odbywały się w trybie pilnym między posiedzeniami 
Komisji Zakładowej. 
  
Członkostwo w Związku.  
Na dzień 25 marca 2014 roku Związek liczy 86 członków czynnych zawodowo. Liczni 
emeryci, którzy byli członkami Związku sporadycznie utrzymują kontakt, w szczególności w 
okresie świątecznym w tradycyjnym corocznym przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. Z 
uwagi na trudną sytuacje materialną emerytów tylko nieliczni płacą wymagane przez  Statut 
Związku symboliczne składki, co jest formalnym warunkiem ich członkostwa i zachowania 
prawa do zapomogi zasiłku statutowego. 
 W 2010 r. zrezygnowało z członkostwa 2 osoby, 2011 r. - 4, 2012 r. - 3. W latach 
2010 – 2014 do Związku zapisało się 6 członków. 
     W okresie sprawozdawczym Komisja Zakładowa realizowała następujące zadania: 

- wyrażenie głębokiego żalu z powodu Katastrofy Smoleńskiej poprzez uczestnictwo 
przedstawicieli Związku wraz ze Sztandarem w pożegnaniu pary prezydenckiej 
w Belwederze i w Krakowie, 

- uczestnictwo z pocztem sztandarowym w Warszawie we mszy beatyfikacyjnej  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”, 

- uczestnictwo w pielgrzymce ludzi pracy do Częstochowy, 
- udział z pocztem sztandarowym w marszu „Obudź się Polsko” w Warszawie, 
- coroczna zamawiana msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w Kościele 

Akademickim Politechniki Lubelskiej. Szczególnie uroczysty charakter miała XXX 
rocznica w 2011 r. podczas której NSZZ”S” PL ofiarowała kielich mszalny  
z wygrawerowaną intencją, 

- w okresie kwiecień – czerwiec 2013 r. uczestnictwo z pocztem sztandarowym  
w mszach św. poświęconych Ojczyźnie kończących się prelekcjami prominentnych 
profesorów historii lub przedstawicieli IPN, 

- tradycyjne coroczne przedświąteczne spotkanie opłatkowe integrujące 
pracowników PL, w których uczestniczyli rektorzy kadencji 2008 -2012 i obecnej,   

- uczestnictwo w noworocznym spotkaniu z emerytami organizowanymi przez 
władze Uczelni, 

- aktywna postawa w sprawie proponowanych zmian w Ustawie „Prawo  
o szkolnictwie wyższym”. W piśmie do JM Rektora i Senatu z dnia 10.06. 2010 r. 
w formie apelu Komisja wyraziła głębokie zaniepokojenie tendencją tych zmian, 

- aktywne uczestnictwo w doraźnej Komisji Senackiej ds. Nowelizacji Statutu PL. 
Intencją Związku było m. in. zachowanie praw i kompetencji Rad Wydziałów  
i Dziekanów w procesie decyzyjnym oraz aktywnego uczestnictwa Związków,  

- uczestnictwo przedstawicieli Związku w Uczelnianych Komisjach Wyborczych 
kadencji 2008-2012 i 2012-2016, 



- sprawozdania z obrad Senatu PL, 
- sprawozdania przedstawicieli Związku w Radach Wydziału Mechanicznego, 

Budownictwa i Architektury oraz Elektrycznego i Informatyki,  
- uczestnictwo w pracach związanych z oceną NA i NNA,   
- coroczne opiniowanie Regulaminu podziału i wykorzystania ZFŚS i realizacji 

pomocy materialnej w okresie wiosennym i jesienno-zimowym, 
- współpraca z innymi związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni  

(NS ZNP PL, ZZ UP PL) – m. in. wspólny list otwarty z dnia 25.05.2012 r. 
dotyczący negatywnych zjawisk występujących na Uczelni, 

- interwencja w sprawie bibliotekarzy PL – nieskuteczna, 
- ugoda skutkująca zwrotem pieniędzy – części składek członków  Związku,   
- uczestnictwo w posiedzeniach KSN – kol. Jacek Duda przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki, w RSN – kol. Krzysztof Nakonieczny – 
członek Komisji Rewizyjnej Regionalnej Sekcji Nauki, 

- uczestnictwo ramach RSN w organizacji wyjazdowego posiedzenia KSN   
w Lublinie, czerwiec 2013 r.,  

- opiniowanie listy pracowników przedstawionych do zwolnienia,  
- regulacja płac, negocjacje płacowe, 
- coroczna akcja wakacyjna dla dzieci członków Związku, 
- akcja kulturalna dla członków Związku wyrażająca się w refundacji wydatków na 

cele kulturalne, 
- udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu 
Środkowowschodniego, 

- udział w konferencji KSN – GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Niemcy), lipiec 2010 r., Frankfurt/Oder, październik 2012 r., Gdańsk. 

 
Komisja Zakładowa bieżąco informowała w wydziałowych tablicach informacyjnych   

o życiu Związku, o ważnych wydarzeniach w środowisku akademickim, ważnych 
wydarzeniach w Regionie i w Polsce w szczególności w tablicy Wydziału Mechanicznego. 
 

Komisja Zakładowa serdecznie dziękuje za społeczną pracę wszystkim członkom 
Związku. 

 
 
 
 

KZ NSZZ ”Solidarność” PL 
 
 

 


