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Szanowni Państwo
członkowie i sympatycy NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
wszyscy pracownicy Naszej Uczelni
Święta Bożego Narodzenia i kończący się Stary Rok oraz zbliżający się Nowy Rok 2015
stanowią - utrwaloną tradycją okazję do składania sobie życzeń, refleksji nad dokonaniami w
mijającym roku oraz określania celów na rok następny.
Włączając się w tę tradycję, życzę wszystkim w imieniu Naszego Związku wszelkiej
pomyślności i radości w życiu osobistym oraz zadowolenia w pracy zawodowej w Naszej
Uczelni.
Zawarta w tych życzenia nadzieja ich spełnienia jest niewątpliwym motywem do dalszej
związkowej - efektywnej działalności na rzecz wszystkich pracowników.
Mijający rok w pracy związkowej był szczególny z tego powodu, że dokonaliśmy zmiany
władz związkowych oraz zostały określone nowe, równie ambitne jak w przeszłości, cele i
zadania naszego związku działającego w ciągle rozwijającej się Uczelni. Zachowaliśmy idę
służenia pracownikom, kolegialność podejmowania decyzji i działań w sprawa związkowych,
więź z naszymi kolegami związkowcami emerytami. Byliśmy aktywni po przez naszych
członków działających w komisjach uczelnianych i związkowych oraz w radach wydziałów w
działalności na rzecz dobra wszystkich pracowników. Za to składamy im wszystkim
podziękowania.
W relacjach z Władzami Uczelni kontynuowaliśmy wypracowywane formy
koncyliacyjności rozwiązywania problemów dotyczących spraw pracowniczych, pomimo że
podejmowane były sprawy złożone wyrażające rozbieżność interesów stron – pracowników,
władz związku, pracodawcy.
Wyrazem akceptacji podjętych i realizowanych kierunków działań, jest wzrost naszych
szeregów oraz zwracanie się pracowników Naszej Uczelni, w różnej formie, ze swoimi
problemami i obawami o miejsce pracy, oczekiwaniami w sprawach poprawy wynagrodzeń,
prośbami o porady prawne oraz z innymi problemami dotyczących naszego związku jak i
uczelni.
Powyższe jest dla związku świadectwem zaufania i inspiracją do dalszej efektywnej
działalności w sprawach pracowniczych w nowym roku 2015.
Jeszcze raz w imieniu Władz Związkowych składam koleżankom i kolegom związkowcom
oraz wszystkim pracownikom serdeczne życzenia pomyślności i zadowolenia z pracy w
Naszej Uczelni.
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