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Min tona karhinc ja Rady Zakładowej przypadała na okres n.owej poLi

tyki społeczno - ekonomicznej, w którym znaosme zadarua prv.ypadały 

zwLr"-kcm zawodowym. ZadaI.lLt t~ zo~3 tały określone w Uchwałach VII 

I ongrauu. Związków ~~awodowyeh, Uchwale Biura Poli tycznego (C PZ.PR 

"O zadanL:H-'h zwLtzlrów z,.lwuctow-ych w rozwi.jauiu buJQwnictwa .eocja.lia

ty<.~zw:gu", a tH.ld~ w wy tyc zuyd1 „W Bprawie dalszej poprawy warur.tków 

pracy oraz zaldddO'wtłj ctzJułl.dnośoi ooojaluej i bytowej" a:forB1ulowa

hJUh w 1~r74 r. u;_t wHpólnym potdedzeniu l3iu.ra Poli tycznego KC PZPR, 

l'rezyd tum nządu 1 .F .rezyd 1 um oRiz. 
W 1,r:uy.i'i tyw przm~ nat3 programie dzlalalnoeci naJc.t·eś1on,m w opar

ciu o kierirnkl clZldla.nla Zwiqzku Bauc~yciel5twa Polskiego na lata 

1976 - uo uatrtllma na I1I :k1·ujowym ZJe;żd~.ie Delegc1 tów ZN.P nuJważn.ieJ

.:,ze - wśrótl zadań org""nizaoyjnyoh. to zwi4ikszeni~ roli i uaJaodziel noś

cl Rad Zakhuivwych w ._ypełnianin funkcji. tłpołeouw - ZcilW(.Hlow-Jcll. 

Rada Y.&kladowa jako poilatawowa i.Q::JtaucJa Zw.i,4zku łrłauezyclt:tlat.wa 

h>lukl ego J1::l:ł t rr,oznilt i elli j repreEentan tem intereflów wazya·tk lob 

c:zituu.ków :i Wbpólgo1:1podarzem Uczelni, wBlJJł.odpuw.iodz1t:t1nylll 11'.tt ktHłta.l

t.oward b u lJywa te 1 tildch pua taw pracuwnlków. W .oauzeJ cud:,dt:HWcj dzj_i:i

L-1 l w. .. dc i uiu...trnlul iśiny .tp(•.łt!O~ny chd.17W< t.er (}l'cf.C,Y ~wlą~kvwej J JeJ 

t!fć':kt.y, wyd,d„n.i.c poSlti&r~aj'lo kt·it~i tli)Ol~(:~.ur.J 1;tkt,1\llrnJŚui„ 

J edu<H:Zei.inlt, o he ewy za~nac~yó, ź.a wyklHkul it:1 t.yoh Zd.d,.it\ lll.ugło 

rwa tctpić ty Utl> w hl iak i.c; j wa P<>łi>rucy Rł:&.d,Y Zak.ł ~dowt!J ~ K ,.>lll i te tt:tw 

li,; ~eJ nl auym VZPR ur .. ~ włud~ami Uozelni. 
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1. ORGANIZACJA RA.D1 Z.tJCLADOWl!J 

St.an 1 ic;.t, bowy ucY.e.l ul.u.1w j organizacji Związku Nauc zyei.els twa 

1)0Ji>kJt:;go w k1H1t:~~,11..'.t:j ,:'ih, łi.,:LdeHcjl wyrw~;i 36j7 członków, w tym 

?;., 5 c:.r.lonhó w w ł'il J .i t',) i 1 t1:;ełw Hn ł,Ódzk.iej w Bielaku Białej oraz 

:St'/ pr,~c:ow:utli.Gw' t,mt,1·>' t-itJc.tilJC!t. ~t 1ul.ni0Hej ka{it::.ncji nautqpił nie

w i.fJT.ld ( :> .~ ) wz r:o::, t I l .:: :.:. ny c :G.t oni..ów, 1rrzy V cak tycz nh.t nl ~z11Aieu

uyw b to;:;u.t,ku c~ll1H.k(>w ::w:L:t.:&ku N.nlu~ycJelatwa. l)11lski.ngo do ogółu 

praeow.ników zatrud.nionyoh w Uczt.dni wyuosząoyru okuło ~n~ • 
. 1 l lJc:.1t:ł.nic.tnu K.1infererwj.a Tlelt:gat.Gw Związku Naucsyutelstwa 

ł'o)Hklego powierzył'a w dn. 19 marca 1976 r. lderownietwo organi

Ztil!jl zw.iqZkowej Hu,lzic Zakhi.:i.1.1wej w skł.ad;de: 

ł • Adrjaiic~yk Mir~,.jl.uw 17. l(ubiak J art 
'I A~nowJol(, Jctcek 18. Kubik Maria , .. 
'.'>. AJH:iZa}ak W 1. t:td: a \1h:i 19. LtJwandowski Dullćit 

4. łłd.nadlak Hc;Ii.l'Y1'.: 20. Ostasl(,e'WfJk1 Bogdan 
.. ~. D~rska Wali.da 21. .Nowicka. Regj_na 

6. Uobrzańaki Eugerdulj~ 22. I>awlak Ryt:Jzard 

7. Dobrysiak: Eugeni.uBlł. 23. Pyó Alelrnander 

a. Domagalaka J'ad'Wigćl 24. Raczyński ,la.n 

9. Grac~yk Józef 2,. Ratajczyk RQ.mliln 

I<,. G-wardytt Stanisław 26. RybarcMyk a tef&nJa 

1 ·1 • J lilCU. bows ki Jan ,n. Rybski Leopold 

·1~. Janio lCOlU'ad 2a_. Strzeleoki Grzegorz 

1,. Janlrnwsk.i ,Tacek 29. Sulikowski Tadeusz 

14 • Kttmpsk1 Zbigniew 30. Szewczyk Jerzy 

1,. Ktibyłeckl Adam 31. Kowalukl Antoni 

16. Kr.ynk:e M i.r.oa ł&.w ;2. O :ayżykowski. Zdzi~ław 

Rada Zakładowa na Bwym p.i.arwezym poai.edzen.iu plenarnym wyło

nJ ł a Prezydiur.n R~dy Z13.klatlowej, w którym odpowiodni.e t'unlrnj e po-

wttrr:-1.ono: 
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wi,.H:ipn,ze;; d/s organizaoyjnych 

,.,, ~.:.: f:lH'C',h1t1 ó./s soc Ja.lno - bytowych 

~: .-, iuntlk ct/ ,J m1 ,wzk.an i owych 

i.: :.doriek (1/ .-.1 1;r·,1c:ownl ków tecłrni c~uyeh, 

-:1lJlll11tutracy.jnych 1 ub,dugi 

,,._,.turwk d/,•J si,1,1~ti1 1 tu1·y~,L:,k1 

- Rolllan Ra tajc~.Yk 

- Jan Raczyński 

- Aleksander Pyó 

Stanisław Gwardys 

- Miroulaw Adrjańczyk 

- Grzegorz Strzelecki 

- J ó:&ef Gra<! zyk 

- Jan JalcubowBk1 

- Ant.oni Kowalt1kl 

W ;:.\v14~hu 2:t:l timterct,i ko.i. Antonieg,J Kowaltikiego funkcję Zakła

ild\fr~.<> Sp,,lecznt.,~u lnt1pekt.ora Fruuy ud tłu. 1b.06.19'/8 r. pe1nił 

W l"1t;z,1 Lkuw) 11.t ok resj ti kadeuc j l p<n1t.! tiaiwowa dztalc1l uuś6 zw14:z.k owa 

bylc1, <Jtgdnizowana w 14 orga1d~ctOJaoh O<idziałowyoh. W roku 19'{6 -

w 1,.i_pdhu ~udem pn~u111·owad~unych w otrukt.u.r~e Uczelni - Plenum Rady 

'-~·lh.f;Hhiwt-:J ,1~oyz~1,t z dnla 10.1~.19'/6 r • .vowoł:ał:o w w1ttjaott O(jdzi.ał.u

w1:J ,1t.ga1d~a0j1 lrwtytutów Ucztilid.d.nych ,1I.·ganJzaojt.l odd~htłowe: 

-- WJd~ia:łu F'i.1yk1 Technic:.:..u~j J Hul.ema.t.ykl Stosow"1.naJ, 

·- l 1u:; 1,_y tu Lu l u:iynle1·il Ohemic~ne j, 

- 1w.:l t.>' t.u tu 1:'i11Jiern1ctwa i. MaBzyn P1:q,1tlrnlu:Gyoh. 

1t·uu1tcJ~ pr-t.:1~eHów kieruJącyoh uzi.ałalrwauią odpowtedni.ub Rad Odd~ta

:łt•~tych w ru1uione,1 kadencji pełnU is 

tto Wydda.łu Mecha ni ollrnego Hanryk DaJn!ttk 

od 01 • 19'79 {.'. - Antoni WoJewodtt 

ko W,i,d:i..ittł.u Elek tt',ycznego . - Rysza.t·d Nowioa 

HO Wydi!i ittłu Ohemiuznago ... Andrzej Low!oki 

no \(y Jzlalu Wł'.ók1~nniuze~o - Tadeusz W6dka 
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RO Wydziału Ohemi i Spożywczej 

od 02.1977 

- Zdzisław Kokuszko 

r.- Jerzy Skalski 

RO Wydziału Budownictwa 1 Architektury 

RO Wydziału Fizyki Technicznej 

- Dogdan Rogowski 

1 Matematyki Stot:JOWant.łJ 

R0 ln.:Jtytutu Inżyn.inrii Cłwmi.czncj 

ud 12.1976 

HO l1~1:1t_vt;ut.u 1'apJer:nJ1.:Lwu i Mauzyu 

l'a pi.1:.n·J1 lczych 

RO J odno;j tA k Wy dz i el onye h 

HO l'ri:;leown1k6w Działu Tt:ehulu~ut;go 

RO Pracowników AdruJuiti trauji 

HO Pracowników Obuługi 

H.O l'ra0ownlk.jw Domów n tudtn10k.ich 

RO FilJi Pulit~chnikJ ŁódHkiej 

- Mirooław Woźniakowski 

- Roman Zarzycki. 

r.- Józef Kasprzycki 

Józe.f' Dąurowski 

- Teresa Gro~holewioz 

- Sy1wcs ter Zychla 

Danu. ta Iubik 

- Tadeusz Huk 

- Tereua Rybak 

w JHeL:ikU B.ii:iłeJ - Tad6USZ Wojciechowski 

80 Pra.cuwnikólJ l!:ruery tuwanych - Bolesław Konorc;ki 

od 05.19T1 r. - Helena Illukowicz 

D~ic1łu'lrwść potrnozególnyd1 Rad OddzJulowych okrea1a:ty roczne 

pła.ny prąc:y uw~gl~dnlaj'--le e tr~.th,1 ud1W'ał organizao j j odd~iałowych 

i kon.t'1:::.l·encji delegat.ów organizacji uczelnianej orc;1z W.)'tyczne 

Pre~ydiuru Rady Zakl~dowej. 

~I eelu pt:łmłJ koo.1·dyHc1oj1 działąnia, j~k r6wulttż w celu omawicuiia 

i;:j l.utnych zu.gaJ.n1 t:lÓ vracy zwJ q~kowuj oraz lJCz~kazywa:n1a d.k tw.-:1.lĄych 

i11fu1.·wc10j.1 z prrtc l're:&ydi um i iycia Uczelni. orga.ul~owano okrt::.:.ow0 

(iJu uajuud <;j 2. ru~y w ..;emes t.:ezd ~po tkanJa p.re~t:sów Ra.d Od1h,iałowych 

z u:t.d,,uktuui P1.·1;tzydimu Rady Zakłudowuj. Ponadto prt!~e~i uuzest1dc~yli 

we wu~yst.kic!h po~iedzeni.:ich plenarn_y,!h ltact.Y iukladowc_J. 

W ok.Cetde kończą(!ej si~ kadencji Pru~ycti.mu Rady i,ak.łaJowej t,Jliylo 

I05 pusj ~dze1i •. l'uii i~dz~uia te vr~t; bi eg4ił.y ~~odnlt; z p1'~.Y J~ ty1ul _pl /;l,.Ua

rui. vruoy, a Jotyc~y:ły w3~y::,tkl.cłt l.:il.otn,ych J bit:1żi.1cyeh problemów Had.y 

Zaltłudowej. 
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W obj,tya sprawozdaniem okresie odbyło aifl rówaiet 13 posieązeń 

ple_naruych- liĄdy Zakładowej Zwiłpku Nau.ozy~ielawa Polski.ego Poli tech

niki Łódelciej • fematyka poa1ed~ti4 pl ens.mych obejmow&ła m.in. zatwier

dzd.nie preliminarza funduszu źwiązkowego i opiniowal'lie preli.ai:narza 

.tunduttzu socjalnego Uczelni oraz ocent reali:Aacji tych pla11Ów w poss

o zególnych la tuch. Poza tymi a tałym1 punk tam i w planach praoyt !leJW,W 

Rady Zakładowej zajmowało a i te między iueyiui nas t~pU.jl!t:CYlli aacactaia

ni.:uah 

- oueną organizacji wypoczyn.k.u letni.ego i zimowego pracowników i ich 

rodzin• 

- pracą &1toł6wek, buted;ów i klubu px:acównik.ów, 

- analizą tora i tre•c:1 procesu dydukticzao - wychowaweae&o w 1Joael.1u., 

- -.!lcll izą oayn.nilr.ów warunkująoyoh podwyżC$~,:4nil;ł kwalifi.ka.cJi,. uyuki• 

wanie stopni naukowych i możl1wo110.i r(,~woJu naukowego pracownik.ów 

Politeohnlki Łódzki.ej, 

- t1ytua0Ją 11ittazk:ar11.ową praoowu.ików Poll techniki ł.Ód.14kiej oras &Oelll\ 

WdJ:'utlków pracy i stanu bhp w Uoi!ielni. 

WażnleJs16a problemy i poHtuluty zgłas~c.u.1.e pt·zt:z członków .naaaego 
I>. ' 

zwi~ku - których realiaacJa przekrao~ała ~prawn!enia iady Zakła4ow•~-

Prezyd1.um Rady przer.zało do Zarządu Główrlago Zwic:t"ku lauoayoielatwa 

Pohsk:1.ugo. Z całą odvow1ed~ial no,01ą :należy a twiardaid, te w ten. a"o

só b żaden z pl'oblemdw zgłaasanyob i dyakutowanyi.;h w n.aaseJ Radale 

ZakładuweJ nie został przemilczany. 



lłada Zal,l'adowa real!zuJąc !unkcJ'i wapółgoa1Joda.r$a Uczelni na rów.at 
z ,.mt1roną interesów pracowniczych wykazywała 2ai.ntereaowanie :wozystki.;.. 

ml naj1atotn1ejtU5,YlJU sprawa.mi Szkoły ~wiązanymi $ wykonyY1anie11 przez 

nią Jej podti tawow;ch madań. Ws półzarzf\dZalile polegało nie tylko łla 

brttuiu udziału w podeJ•o-waniu decyzji lecz na wykonyvaniu .t'\Ulkcji epo-

łeo2fnej kontroli <>ras wyrażan.iu opinii O&ółu pracowników we wssyat.kicłl 

1iajb~dziej istotnych sprawach. Rada Zal(ładowa wniosła awó.j J.stotny 

wkład w doskonalenie klimat.u apołeozneeo, 8}.lrzyjaJ"łottgo ideowo - 1awo

doweuu1 angazowaniu. ait kadry w osiąganiu. co1.·a~ t4l lepas:ych wynik.ew 

.11rucy dydak:tyc2;no-wyohowawozej i nc..uk:01110 - badi:i,WOa~J. 

kada Zakładowa repregentowała całą O~łflnizacj~ zwią•kow\ i ogdł 

1u.·ch1owr~1ków 'Illo bee Włw.ds Uczelni. Syatem przedstawiciele twa aviązkowa

go w ol"sanach kol•gialnych Sztoły atwaraa raożliwo~ć efeld,ywniejagego 

l.'eł:l.lizowania roli l sa4a4 &Vililzku pr;sez informowania tyoh organów 

o p1·obl e.maoh pracownicaych nurtujl\oyoh aktualnie ałrodowiako Iskały. 

l'raedastawioielstwo Zwictzku lauotsyoiel~iwa Polski.ego reali•owane oyito 

prlllea Ud1$lał1 Prezeea w Kolegium Jlektorskiea i w Se~a.oie, csłonków 

PrtJzydlum Rady Zakładowe3 i PleDQ w• wazys t)(ieb lomlsJach SenaeJdoh 

1. Bak toraldoh, delegatów R-.dy Zakładowej w osobach prezeąów rad cd

d:isiało'tl'yoh ._ }to1.egiach d111ekańak1o:a, a mr,żów zau.!ania grup awiąskow,yoh 
-

w koleglaall in.atytut6w. Delegaci Rady Zakła<1owa~ do wsayatkicil orga-

nów k:o1egialnyoh S•koły brali akty-wny udział •• wszy~tkioh poaiedae-. 
aJ.aoh i praoa.ch ·tych orgaDÓw przea cały ~eu kadeno~ 1. 

łada Zakła.do.ra będąc wapółgospodarae,a Uoaelni równoczs•nie pod.J,ł& 

trudne zadanie dotarcia do w1:1zyutki.oh praoownikdw Uozelni s pełD.ł\ 

it\formaoją, któ.ra mogłaby atanowi6 uzupełnienie do aartu\dzeń i decysj.1 

R+1ktor,, a także in!ormowa.d o wydarzeni."oh 1 zamlerae:a.iacb orpnizacjJ, 
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~wiązkowej w Politechnice Łódzkiej„ Temu oelowi słuty c.tz.iał:alność 

Kom.łaj i Orga.r1izaoy;inc1 - Iu!o:rmaoyjnt:j, która wyaaj e biuletyn pn. 

"Wi.adomości Bady Zr,!r t~dowej". 

i.a.da Zakładowa w spoaób ciągły analizowała wszelkie u.wagi i J>Os

tulaty kierowane d.o Rady lub Wł'.ad1' Uczelni 110J)rzez dttlega:tów Rady 

Zakładowej lub aktyw l4w:ł.ązkowy indyw:łdual:nie.>bądr& przy okazji róż

nych .~ebraii, & w tJ:1,,;~ególt1(>80 i corocznych zeb:r:-ań aprawozdawoiayoh 

gr.up związkowych i fład Oddlliiałowyc~h • .f'oatu1aty te dotyoaył.y różnyoh, 

żywo·tnyoh upraw ws~ytd;ld.ch sru.v vra.oownio:&ych. 

W całokuzt.ał.JJtł thda:łal.no&cll Zwhizx:u łfauca:yoiel1::1twa .PolakJego 

w wyż.szych 1.i.u~elni~oh wa:.:me mlejirne ~nJmowaó b~deie problematyka 

dołHit'U• ktizta:toa:nia 1 wyohowywania k:adr nauk.owych. Dobr~u przygoto

wana do 1młnie11ia uwych fl'Ulkojj młoda kctdra w każdeJ uczelni stanowi 

tdement. UlllOżJ iwiająoy prsyśpletJ~tHt:le \4lelu prooe::,ów n.ie~b~dnyob dó 

jakośoiowyoh zmian w pr.aoy t3Zkoły wyża~ej• 'Dlatego ·tet Rad.a Zak.łaao-

wct • :i::·02;el6nanle w ay tuaoJ .1 wł,•dej kadry .nau.kowej nie tylko w .zakrełłie 

JeJ wa.Ł"unków tJvcJalnu -· bytowycll, ale równi.elit w ssak:r,aie jej prawi

,Howego rvzwo,1u p1·2y aciałej Wl.:311(.H:i':rau;y w teJ 11ierse z Wła,tzam.l 

U<:zelnl i OrgaHizaoJł\ partyjną. i':r·~y Radzi.e Zakładowej Zw:t~ku 

N~uczyoielaLwa Po]aldego 1t:Jtrt1.eja Zeai,ół d/s Młodej Kadry akup.ia.ją

oy w swym gron1.e kolegów ... nc:j.ucZ_y(siel.l akademickich pełniących 1•ów

n.oozeainie funkoj& represe.ntantów asystentów, at. aiiyStentów 1 ad:lunk

tów w t::)d powJ ednioh jednoa tk.acł:1 01:ganJ.aa.ey jnyoh U om alni, radacb wy

(h,1ałów i t·adach nc:t.ukowych :b1a ty tutów ucaeln.iauyoh. 

W celu zaz1i..jo111ienia si•. a oałokaz·tał'ł.e1a sp1:aw dotyozącyoh Jta'U.

c:&yclelJ akademickich nie b•dąoych samodsielnymi praoownika.rd nau

ki, Zespół t;en przeprowadził - podobnie jak w pup1•aadnie3 kli.dtuicJi -

an.lrh,t'ł wairód tej gr11py pracowników. Zebrane dane dotyczące wa.run ... 

k:ów praoy dydaktycznej, naukowej oraz warunków eoo;)alno-bytowyob 

były przedstawione na poaledzeniu plenarnym Rady Zakładowej, a. wr1 ioa

ki k:ońoowe ~aprezentowa.ne na poeiedzt:lniu Koffliaji Partyjno-Rek Lot;&kte;) 

do spraw Rozwoju ladry Naukowo-Dyrlaktycznej. 
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0111,u•a t.vww>śd i. ;.ik:u ~l'tOf..nCJśó dliiia:l:ania Rady Zct.kł.adowt3j Ila. te:renie 

Ile ~:;1::J ni w re.il izac Ji jeJ · pods tc~wowyoh funkO j J. ~a loży w ltardao powaś

n.vm l:ł·topniu od WHl)(.ił1lrc1cy z vrgaulzacJ'"\ 1•a1•t,yjną we \iS~yatkioh jej 

flg1.Lh1a,:h od gł'U!\Y &wi.,1~\i dr;i j i grupy party jneJ poo~<tWIIY• Praykł.a.dów . 
. tuhrego wtipó1dz1.ct!"'lłi&. na wr;,~ył:Jtkieh tHH:zeblac.n obu orga1:µ.zaoji w ai- · 
uh,nej .kada11ej:i • moling.by vn;ytuczyć wiele, gdyż wapci:tpraea dotj'O~yła 

•Hł.:.ttj o~'i•u i pr,,gr-;;imLl, k Lt5.r-t-:gu .t·e1:a.J.i.i';a.;;J41 pt•aeds tawia di'ł w aiaiej• 

_,~ym sp1·awo4'd<1n.iu. 

Wart,) ~ć-.4Z1.1.'wzyć • że dz.i.::.1.l..1c»t1 Rady Ziik.taduwt:1J bio~, oay1uq d.1d.ał 

wtt ··,H3Zyc1 t.k1cb ,~ :~_yn"ob Hpo:reazu,>f:h 1:1(.)deJmo~ąn.yoh ~.1·sea dzia!aczy par

' tyJnycb, ponadto Rada Z,akJ.r.u1owi.4 z 1>elnym sa&Dijażowanie111 ooaeatnioay-

:ll;l w O~yui~ :,~j-Ltmi& zain1cJ,n~auy• pr-zez orgctnieau~t pu~tyJAAil w Uoael-: 

ni • 

.O.z.i1:thd.ao,ó Koitc1. T:Pl'B w PolU,ecbnice ł.ód.akiej była wpJtiraDa ti

llidtiJuWo Zi:.u.•.Swno ae ,rodków lloi'.ela.t Jak i z btłdżei.11 lady Za.kłndowe,H 

W,:i lJÓ lu1ie 01..·gan.l.11uWłal11• imprec.v to w!ecao.rłd okolio11aoa6ciowe ( np. 

E uk,u1Ji i·ooznJo Rewol11031 P.-dziern1kówe3) a w,ya~ 11,era.1.ów-

l ił:l'tyatów1 »4łłąozu11.8 11 aab..:wft, " takie koqt.U:117 totoira.tiki o tema

tyce rhd&leok.i•j oraz ltollkursy wieday o Zwi•n laclaJ.eckia. Działa

nt:tt łtddy Zakł.doweJ Wdpólnie • dslal:aost&td U.fJt nie3ednokro mi• 

uaaea tnicayl i w .peoiuu prz)' Jdn!' • 
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W, Ola.•ęgowej Sekcji Nauki p:r.•aoowało aktyw.u.ie lcilkU obeonyoh i da.w

nyuh działaczy Rady Zakładowej. Okręguwa Sekcja Nauki integrowała 

dz ia.ł:ania Rad Zakładowych w rozwi~Lzywaniu ii:rUbl em.a tyki ł.ódzkiego aro-~ 

dow.it;ka n.aukuwego. 

Wymiaria doświadoze·ń, dyslrusj e, Wł:3 pól na us ta lenia dotyoząoe treaoi 

i metDdykj praoy ora~ taktyki :t.w:iązku stanuw1 ły iutotną pomoc w dzia.

łaln(,acJ Rad Zakładowych. Rad.A. 1'a„kładowa uc~1::::.'J tni.czyła w dział.alr10a

ui Krajo-'t;J SekoJ1..Nauk1 biorąo udztał w potJj edzeniach, se.minariaoh 

l konf1::renujach. Dawało to możliwo&ió bez1;oaredniego przedł:łtawiania 

llćiB ~e~o stanowiska Ila wys ok im tJZcz tt b1 u organlzac J i związkowej ora~ 

zupewniało ttzybki pr:liepływ in:forI.llcioj i do Rady Zakł&.dowej. 

B~rl1Zu dobrze układała eif.2 '.wfll>Ółpraca a Oddz1.ałew Zarzttdu Główne

go \li Lodzi. Mlelhfocy :&apewnioną nlezb1t1.1n«'t, żyuzliw4 pumoo w spełn1a

lliU na~zyoh aadań, a Jednocae6'n!e na.1:Ji pr:&ads t.cawioieJ e bra.l.i udział 

w 1wdejmowaniu uchwał i decyzji Zelrządu Głównego, Na podkreś1en1e 

a;atsługuje s t&.ła pomoc praw~ 01.~az zaweze po1'ytywna ocena wniodków 

o odznaczania dz.usłaozy nat:1zej Uczelni, 

W dćild~,Yw oiągu. owoordtt ro~wijałći. t11iii wspólpr~cb ~ bratnią Uo~el

ulill...:Un lwttrey te tem Łódm1du1 • .Pre~ydia 1.)dbywfJ ł y ws !Jlllllti posiadz anht., 

których Otł1om była wymianu doświadczeń oraz poazukiwani e fo1."W acls

łego, kon.kr&tnego wa1~łdziałania. 

Dz1(fk1. życz] iwości kolegów - prawników z UniweJ.·1;,ytetu Łódlł.kiego 

prciiuowc.doy naliłzej Uuztil n t mają Eapawnione a tał e be~pła t.ne }.Jora dy 

prc1Wlltł• 

Na podH tawie wuów o Wlipół:prcLcy ~awttrt.yoh prauz .Pol i tnchulk~ 
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L;iJ:~~·;r.· i i U11..iwer:-:,, r.~t 'I,ci.dski z Technisohe Hocłlschul~ A.-M-St,;4;1.·" ku.u.

t;y.uuuw.a 11a jest wapól(.hdął. d. ll i t! Rad Zak:ładow:ych tych Ue zel.ui. Odbył„ 

_;i~ w.Lole spo ,,,G:.1ń _µ1·:t. adstawicieli - Rad, poł:l wi" co n_y ~ 11 m,.. i u ~ r1Jwl a 1i ].e 

iL.fG :r.wa ej :l i d.ori;;1iadc~ ~ń :1. p.r. 'ct(·J zw.li:r,~t ·u.-. ,. j ,U:\.-,Z p1·;.:iul,~1nom WiJCh,,.i,. ·" 

:,. ~ .. ! '.Tidt-::c l. w wyn j k..1 t E! j W.3jiÓ1pr <-iC.Y coruCŻ 1llide prowadzurn„ t:.:4kż ~ . w., ... u ,· 

Lłd. 1),; .;~ 4 l;i,.v .-Ml; ,:.. w IY'73 roku z luicjat;yw.,- ll.:..;.;t. ~J n..; J y tioJL ;. i'.:4;1.., •• ~J 

1.u ,;;:a nu.n.H.: zn_yi.: il i:» iJO U..ań Freze~ó w ws zys tłdd1 U<:~ el1.d.. fu Gblll.~i&t\yCh 

v1 Kr<:tJU w dalSli'JW ciqgu była k.ontynuow1:tfld.. Celem t,-d, 01,Jutk:a.ń b.Yl" 

... yi!i.tatt:: .. doiiwtadczeń dotyczących ~a.L'Ó-Wth> u t 1.·uk t.ur_y -.11..·gan i~ a cj i ~wią"'-

1<.vwej • uczelniach, t'oI"Dl i sa1'.J:·c:~u działal1.l0ilci ~aiJltsc~a b1>t:JQ1n.u

u1 t,,111\;jg·o jak j_ lilldlk~.lpracy , ii.ad Za.ld.adow;ych 1' w:tadza.m1 Uc~f.: l:u.i, i.um.L

t.t: LitJIU. Uozel.o.la.uyw:t i'4PR oraz ir,nywi orgelni~QojiiAJJl1 zwią~ko")'lal 

l. .. -, połecliSuywi. W mi.nlonej kadeucj.i uczeatuic~yli.ai1Jty. 

- w V ..._;;,iAt-e1·c&;: j 1 zoq~anjJQwaneJ w .K.ołub~·t,,1;;ósl 11·J6,1~ foli t.ecłl.nik:fi r 
1uulat,ł\, w 1917 roku, 

w Vl (.)n..terenc Ji aorgani.sow~nej prze~ ioli tecłuiik:ł( lflcttiktl 

w Ustroni.u.. w l-9'/8 roku, 

- w ·v ll Kord"ereocji zorganisowanej w Sacze... ~J...t: f:>1'~.ez iolitecłuiik:ł( 

Sit:czeo1.łiak~. w 19'19 roku. 

»~1ał:&l.au.4ió lady Zul.a.d~w.eJ nle cgranil.l.t..ai.a .:d ~ t y1h > iiO Wt>pO ~

}:,l.'a u,.)1 z Radami Zuładowymi W)"2~zych UoJ&elu1. Wykol'Jl.yu t,u J"ic i' u J.:'.. / "t;} ,~,,·

.t1e d.óil"11.U..4o z~,11.&. jale ie płyl'M\ a w.tSpó łpr.ao y ~ ·~.eJ ile ~td nl. ~ 1 (5d.t:k.1-

od 16ak.ł:a4.aa1 pr.aey. uw.ią:zano łoiał-a wapól:dzialiiut e w wyn.11\u, .k t..~ 

t:·eg,o podpiS&.oo pGru.zumi.enia .o ;wspó łł'raoy a ;Lonl.bi.lia LtHll M.a :.rn yu vd„J--

k 1 ,· ·. tP lccych • Vt.flil,lll&• i ł.iódzkimi Zakłada.mi ~yt.·,ott,·~ :w :Metr d u\~ _y d 1 

Wj ,i , _, let.·lf 
u 
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-~ 1 Wsten .,, .. - -~ 

Wa1.-uukJ. prac y i waru n ki Ooll Jalno- l.>Y t Owt;; 1J l'm; ,:r.,mi.k0w Ikllesą ao 

llci&.jważniejM:.y~h t;;h:1.1wnt0 w wp:t.~rwa J,p1,Yt:b aa 'w'Zro...;;t po~1omu żyui.a 

i ks~tałtowani~ wfatfoiwy1."!ł1 titosunków p:t·acy. llvnio~łym krokif:;:m, lJl':6)

nuszącym ~nac;r.rnl !-")praw~ "' tt: j J:.'.. h:dz i u.ie, Lyly decyzje l'ar tiJ 

i Rządu, w wynik.u, ld,óry<..:h wprowadzono od 1.01.1y74 r~ Z&..Sady tw1J-

1·~enia .fu..ndu:..1zu Oolljalnegu. Zgodru.e z n.Lui prawo do fundus~u socjt:d,.. 

nego otrzymały wszystkie zakłady prcwy w tym równleż Poli technika 

Łódzka. 

W tatJeli .lJ!'~t;dB tąwiunu 11r0dk..1 v.r.·:.1.eJc,naozon~ w ilolittjoh.nioe l,ódz

kieJ na działalność .socjaln~ w okrt;tii.c <.Hitut.ni~j k:adeucji Bady Za

k:ł.adoweJ: 

Fundusz socjalny Liczba Srędni.:;1 na 
lok w zł'. pracowników pra.ooWll.1.k.a 

1976 5 630 ooo 3 806 1 4'79 

1977 5 930 ooo ' 970 1 494 
·-
--

1978 6 198 ooo ~ 070 1 523 -
1979 6 891 ooo 3 902 1 766 

Dod.tkowo mnaczne kwoty 11,·zttzn.:i. c.!".yła na dzlałaluośó l:locjalnq 

Rada Zakładowa a funduszu ~wictzkowt:l6v (_(>or. t& beJ a net u t.x.· . • • • • · J. 
Zasady prowadzenia w Uozelni dt1.ała1nuścJ tiooJct.lnej set okreś.lon~ 

Zarządzeniem 11r 1/78 Rektora Poli~ttchnlkl ł.ódzk.iej :G .J.u. 23.01. ·1tf{b,_-·. 

wprowudzaj{łcy11 w tyo.1e „.Regulum.in d:itia:L.:dnoścl s0cJalnoj i gospodar

ki funduszem m:leazke.niowym". Zgodnj~ :& .. Regulawiuew" dzialcdno,iić 
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~i0(~Jaln21 p,d.ega m„ in. na organizowanJu; 

- wCZd.{;ów pra.cownJczych, 

-· wnioczynku dla d~.it:c:i i mł.od~ie~·;y·, 

- wyp,,l!zynku oraz tlll".Y:-J tyk.l w dni wo1 ne od prac), 

- (l!?; ia ł a L noe(1 ·t ku] turd 1 no - ,.H1w Li t.(iwo j, 

- ~i 1,0 c· tu • 

.inm:j dzJa.łaluośc.t 11 <;lit.1rith.t,:c:t,;; .h,cJcJlnym i kulturalnym. 

Rncti:l t.ak.lud,)Wa : -- ··- '--~--... ----- .. --

- urlt.ala w po~,Hilrn1ien1u z Rekl.lH~em lde:run.k.i. wyko1·~ydtard.a airodków 

funduti~u sooJalnrlgo, 

- opi 11.iuje 1:00 :&ny .Pl au wy,ta t.k.ów a fundUl:iZU uocjalu~go, 

- dok.onuJe t;jpołeui4ue,u ru~dzJału a·w1adcu~t1ń tS(>cjalnych, 

- uraa-:. 1;eowad~i avoł.e,li&łlć\ kunt~olt 1:eall~E:lcj i pła.uu d~lttłttl}'10.ioi 

aooJa1ueJ i Jakoś.::1 liwiadO~EJ&i ao,:Jalnych. 

:6ci 1•@d.li~a0Jfł planu d:dałalnoaici 1:H.1cjalm:tj o.L"aJG ewidencjta św1ado~eń 

soujalnych odpow1ed~Ja.111y jest Dział Socjc:tluy • 

.... l Ublck:ł.v W."POOJ6VnltowA 
;• ........... ;.Jl,,1.- ..... ..,J- .. -

O~i~ld utywnośoi. działaczy Rady Zakładow~J, Kom.itet.u Ucz1:1lnlanego 

J?ił'lł J W:ł:adz Uozelni w okresie minionej k.adanoji uda.ło a.11 uL·uohomió 

włć,.ane ośrodkj wypoozynkowe w )/Jartle k/Plt1zu 1 Jatt trz~bieJ Górze„ 

W ten 6lJOl:i6b 31·ealhrnwane zod l".a.ły wielokrot1te postulaty praoownik:ów, 

o cz~ściowe choóby zabezpieczenie wypoczynku we właanyoh obiektach 

-W.,Ylh>OZynkowych. 

P1·:e.e,1rowad~oue prace adap tacy Jne pozwolJ.ły na pr~e1'r.aczon.1.e obiektu 

w ,J aa trz~ biej Gdr•ae na Dom Fraoy' fwó:r:-ozej, który ~godnie i~e swym 

ulaat'ak t.er.en1 nm służyó m.ln. Jakoa 
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- miejsce wypoczynku pracowników i ich rodzin, 

- miejsce wypoczynku dzieci pracowników w okresie ferii zimowych• 

Duże zapotrzebowanie na skierowania wzasowa nad morzem, szozeg6l

nie w okresie lata, spowodowało, że zakupiono również sąsiedni 

obiekt gdzie po wykonaniu wielu prao adaptacyjnych, ursądaono sto

ł6wkfl dla wczasowiczów • .Aby -w pełnl wykorzyatad możliwo4ci stołówki, 

przez oe ta tnie dwa la ta wyi1aju1oww-10, na &asadzie dzierżawy, koleJuy 

dom w Jaatr~ębiej Górze. Łqcznle Rada Zakładowa miała do dyspozyoJi 

praoowników Poli techn.iki Łódzkiej 1 ich rodzin około t>5 miejsc w 

każdym turnusie wczasowym. 

W dalszym ciągu do dyapozycji Ucaelni aą dwa stale obiekty kolo

nijne /szkoły/ w Bflbnilwi• 1 Konopnicy, gdzie łącznie może wypoosy

wa.6 jednorazowo około 130 d~ieci. 

Ostatnio, Rada Zakładowa prowadzi intensywne działania, których 

oelem jest pozyskanie atrakcyjnego obiektu kolonijnego w woj. kro•

nieńskim. 

Z przykroeoią należy odnotować, że wiele inicjatyw Bady Zakładowej, 

idąoych w kierunku pozyskania terenu nadającego a1, do organimowa,

nia m.in. wypoczynku sobotnio-niedeielnego dla pracowników, nie po

traktowano przez !dminietrac~, Ucaelni • wlaJciWłi\ powa&\ i bardzo 

atrakcyjny teren w hszyn-Lesie przyznany PoliteobDioe LSdakie~ . 

przez władze Miaata 1 Gminy Tuszyn znalasł Już inne„ wlaAoiciela. 

Sąd11imy, że sprawom wypoczynku sobotnio-niedzielnego należy po•wifł•· 

oid wi,oej uwaci. Jest to wobec zwi,kszająoej a11 syatematycaaie 

liczby dni wolD.yoh od pracy poważny problem,którego roswiąsanie 

ataje ~il pilną konie~znośoią. 

WajpopularniejtUJSą obecnie formą wypoo21y:nku pracowników 1 ioh 

rodzin aą wosaey wypoozynkowe. Popularne w latach poprzednich 
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wynajmowanie kwater, obecnie ze wżględu na kłopoty natury !orn:1alnej 

/k.on1.ecEnośc posiadania odpowiedni.ego llmJ tu w ramach funduszu eo

tijal n ego/ oraz se względu na lnne t.rudnośc i ;r.v;iązane z właściwym ~or.,:. 

· gani ~owaniem pobytu na ·~yeh kwa ter.ach ną for111:,l wypoci&ynku i:,zybko za
ni kaJ1c:1• Ot;:J~zymywane Bkie1·c;wun1a WGt,a::Hn·,1 : ~ li'wP i ZNl? ~apokaj~ją 

jedynie zni.ki'i10,1 oz~ó6 nasz,ych potc~e h. 0 1,i ·, i ,.:h liego niski Ht.andard 

i ~lilYld a mało a tr ... hc_y jue ul1 ,:;; Jt:iec,\,1urltd 11 i,, 111„ r ;.t;}' ~ tannwJć podstawy 

n".t~ Za.kla.:h,wa i D~.lał S,)cJalny mu,;i ,11y w,/ h r.~:.H.i dużo lnJc.jatywy, 

ill•.Y ,:;apewn1,1 p.rr1e1.iwni.ko1n i .ich r,,,h,irh1111 w,Ll.'31:l.,.,;t~ warunk.i. dla wypo-

v/ udu.iollej kcadenc.ji ocgainlzowdne llyły i1,.t6L,a ,u.j,io1:: Jorwy wypoozyu-

Jrn: 

wy 1 ta J nii 1W:J u.i t.: k'wa L~r, 

··· t"-•J:1ibt ·a1de iHdy-wliiua1uego wynajltl(1w.:.1.r.1i ::1 l,\1 :11.et: /tyllw w roku 1976 

i 191'7/, 

-· lć.,:drnp tJ.kjerllWcfń . woza1::1owyoh w ~'WP 1 ZNP 1 w Juu,yeh WJci11&cjalizówa

uycb• Jna tytuoJach, 

~- nrgan.i~\)~.Jdtde wczaoów w l,ś.r:·u,iJ,i-rnh wl,:1u11y,:li lll~:.1cJJJJ, 

-~ wy poz,yoztiu1e apr~ę tu turytd,ycznego / r:awi ~1 ty, W.a Lcrace, narty/ aa 

ult:Jwi.ttłką odp;tatuoafoJ~ pracownlka, 

- wy{Jutyoza:nl.et pr11yor6ep camillngow-yoh /? t>~tul; ud 1'.r/? r •• 10 eztu.k 

od 1":J'19 r./, 

·· · ttdoót1i{)'-llii.l1de apt·~41tu 2;eg]arslci.ego oiJ,;liota l"•ulc1daJ<1i.;,Ym 0J1,ow'1edn.itt 

uv1·aw1d enla, · 

·- d11fJr1;-dkHi\oł,YwauJe z f-uudu.3Zu ~wi,l~l, -.)Wt,g<> .ilt-ły~1d11i::ilu.i.e wyk.u.pJ.onyoh 

wc~a::h) w przez pra,:owni.kó w Pol i Leob11 i li 1 ł:i.S ,l:;:;h. i t::!J - l,liJ J:11n 'ków Z·wiq~ku 

Nć_.uc;t.yu lelt:i l.wi:l P,d.aklego, 

•·· u1•g,H1 .łZ1JWanJtt ~ pomocą BTi tt'lh.ic-yu lu" Wj•~; ic .c , ;dt L>c1t;T:,.aJdnznyob 1 do-

1'11HH1t:1owywun le tych wyjazdów Ż ftUidtwzu t.\JL1~1,1wcg(1 „ 
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pon:iż a za. ta bela 

Liczba . wydanych .Lic:.r.l,i:..i. wy<lu.nych L.icz ba osób, 
.Rok skierowań na. nkie.L·owuń na któt'e uzyskały Razem 

wo~asy kwatery dofinanoowanie 
:ci f~zwluzkoweQ:o 

'1976 853 1 499 288 2 6-}0 

1977 841 t) '/ 4 59·, 1. 908 

19,./8 629 
') "'l 4-67 ,4e 1 .:. :,~ 2 

: 

19'19 1 729 108 497 2 334 .. 

Wypoozynak dzieci i. młoii2.iaży 1>odo~dtJ Wci.kaojJ. letl'.lich i ferii 

zimowych s tanowlł, podobnie jak w-11,oczynt:• p:r:aoowników. przedmiot 

azczegdlnej troski władz Uczelni i Rady Zakładowej. 

OrganizaoJę wypoczynku. d.la dzit,oi i młod~iaży podozą.a latf.&. JAOżna 

uznaó za dobrą, natomiast liczba. dzieci wyJeżdżająoycb na z1Diowislca. 

jest - w dal.azym ciągu ~byt mała i zbyt wyaok.a oenct. mlejso na zimo

wiskach. Na etapie załatwiania są atcts:a1.da władz Uoaelni i Rady Za

kładowej o pozyskanie obiektu w woj• kroałnieńl:łkim nadającego -111, 

· do wykorzystywania zarówno w okresie lata jak i ~imy. 

... 
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Hitdcl ZakJa,iowa ucz~1:1tnlc~yl.u Jt-,dyaL w .... t. d ,~-~·i. :,iu dvc .: · . .; :..:: ,-,; , : ·.~·: ··· 

oy,: I! z 1,r~1;1.niZt1(: ;H J 1,~cirnio twa u~dro\11.1.~k ,•lili, :g,> / ::uina t.,>ry;i n~go .l uu1l,t:.d a-

t, .,]"j J llt;;go/. nu~d~~ .Ld ;~.Jd e 1·nw;* ń Iii.i. 1.c::i.; ::, c II I 0 J N d, ,kikl.1n vwany p 1·'i.t'i :6 

Ko111icJłi vrzy Oddziaie ł.ódzkim ZG iNP, w pr· -i t ,ach ls:'t;ór•J l>h11 , ł wh,L, l 

l·l ~, t~1lt,t..1wlo.ic:de .ltady Z t,k.ładow,., J. M.lniu, L:. Lfc1:.l1a Ult: ~·, . .tL,t1;,\0 11 .,- t :h 

~Hii:.i :,.k'llw nlt:: jest ~hyt ,tu.~d.. to llc:.1.LJ :6 jW z11 , .i111-,111 wu~;y:; tlc le. oE·rnuy, kt,·i1· .. , 

1G11d\.cd.J i.., ldti t·owa.11~ p .ni:t.',~ 'lekar.·~a na 11::(.;Zl':tde ,ial1i:it<,ryjne, t ::ddt: ,.iklt~· 

rr,wc.1n E ; pnwf pny 01,'1'l(.,Y11J, .,~i • W t ym kj e 1. tu1..ln.1 11,l prl'>wad~one 111. ine bardzo 

tut~ri..;y~mfi tł t.ar,,n1.a o u~,YLiki.lU1.t~ ::i ttli. .-łt.;j ·11n„ti.v a k1t1ruwu.,i J \J [J~Jrowlska 

Jwordi;Z, tj. 111 .lc::juct)'.'ł• :,,kj , kt;111· ,1 w wi'tJnJ ::;nśct w.nJ,)tik.'-5w JtH.1 t ~i:th:HHilli.t~ 

'I' dH; L,4 pr~eda ·La wh, :.:~,;.~., t i,nri t! uj ~ Lł..c .,, h ~,y it 11 n yoh tdd. tn.·\.l\łći.li Hl.2 l f.łC SG en lid 

uzd.r~,wiek.0111e or,tz lJcsby wul.., .; t,.'.,w n I,· ;', i i -Id twt onych. 

-· -----·-· 
.H ;.1 k .łabula tor lum Bana Lo.r·iuw Razoa Wn.ion)d · n .l -, 

121a ł a tw i. .:.w 6 ... . -
1,16 24 50 74 20 . 

'ł9T1 ,2 50 82 2'5 
~~ -·-- ..... -..-. ... _ .. 

1978 Y1 56 9, 21 
,i,. . 

1979 -,4 6} ; 9'/ 12 
~·- ................ __. .......... ...._..~.-.............. 
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S to-i.,1 wk I t uufe 1:,r ............... ,... ..... _. ......... 

- u l.oł6\<lki praooW11ic~rnj adwi1d., tl'vwanej pr!-rnZ Pol t ti.:olm.lk~ :Ł-6daką, 

~lok.alizowi1.Jlttj 1>r~y ul.W,l.lo~arL1ld.ej 1'15ł w tJ tol:l.)WG~ t.nj ,.;po2ywa 

obj ady ok<>lo fJuO ow1b; u tolów.lnt ni.t:1 111,t:d aii1:1. ~1;&Jnych reze t-.·i 

- 1:d;olówkl nr 1::!, pr:&y l.ll. Wólo2,.urnldt:J 2, .. ,, prowad:isuuej 1,rzea WSSł 

"" ob.ladó.i pr:aygotuwa.uyoh „ tej d t.o.tówoe JH:Jrzytd;a około 250 pracow-

1dkilW\ lio~b1:t ko1wument.ó'W w 1:1 t."lówct: mo6ł.aby win·oćłnąć do około 

·150 Otitl\łt 

- tt·L,iJów.kl nr ~o. pr~y A.l.Pvli tt1ohrd.kl 11, 111.·01111a.d~ou&j t·ówiet l)l'l6ell 

w~jS, j~at t.o et(>łówka &tud.enok&.\ k:orzyttta z .ni.ej około 200 llća.s~..vuh 

pr·acown i.kt1 ~. 

Sc ialt; związany cidntirdti traoyjnle ~t.: u to:t.ów.ką Jau1; llab l':.a:aoowuik.ów, 

mJe&21r.Clllt:łC.Y al, w gaaauhu Obem1l oi:·a~ Jego f J 1 Ja w Guk*.Ohłl Otu,1111l 81Jożyw

cus~J. W siik.r"aie d~iałalm,ścJ konsumpoyjneJ Klub spełnia roJ(I k.l::Lwia.rni 

• bu te tem • 

.Przy RactzJ e Zakładowej Zwiąalcu Nauuzyei.ela·twa llol ak 1 e~o i>ulJ.t.ahłliki 

ł,ódakieJ d1dała Komisja s'\ołó*owa, k.WreJ oel em jest ooena praoy eto- ' 

łówek ora• inlojowanle działad w kierunku ~odwyżas.enJ.a ja.kojot ich pra

oy. W aakrtiale dz:.Litłalnol6oi. Kom:i.tijJ. jeat równi•• llu.b Politeohni.ld. 

ł.ddzkteJ. Można powledzied, że w okresie kadencji llady ir:tkładoweJ J&.

koaó prć:toy a tołówek prowadzonych przos WSS podnJoał:a a1,. S twiex·d~enhi 

to dotyomy gł6wni.e atołówkl nr 1a. która w la•ob 19'17/78 była ooenia-
• 

na n1żej, •iś stołówka nr 50. Natomiast efekty pracy stołówki wPraoow

n:h;zeJ" adminietr.owł:lneJ przes Poli technik• LSda1u\ - pe ola'eaie wmg1fld

neJ p(>prawy w lataoh 19'17/78 - obnlżyły aię. Obiady aą goraze jako'

oiowe, brak: ;lee t możli.wo•oi wy bo:ru potraw• Zdaraaj\ ei41 nieltlila&a.dnJ.one 

prMArwy w pracy atołówki pp. na zabiegi dezyn!ekoyjne tut po praerwie 

.I r.e1tonoi.it wakacyjnym. Podobne ..,a.rzuty, olwclał w mniejszym stopniu 

rno:tna w.lt•,< rlo prany Klubu. JE'łdnym z powodów obnit.enji.:L się e!ek1;ów 



-

lh:..ialalności stnlówek jm.'Jt gorr-,~a jakoił'5 buruwca, rdeu.,.J],;.i.,;jz·c wy1-v

..;aż.:::!de, złe _wa1. .. wl.ld lok:,.:t..1 ow-e, uii;,dhći l i;f r c:c.opt·owa.d1t.o.ay .rtullon.t, 1·110 

juk w vrzypattku Klubu zupeł.ny j1:=go br"'k• 
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4-e' S'PRA){X M1 FSZKA!HOWE 

Jednym z głównych zagadnień socjalnych poddanych szczególnej 

trosoe Rady Zakładowej była 1 jeat nadal kweatia miea&kaniowa. Licz

ba ndt~azk.ań przydziela.nyoh Uczelni. rokrooznie, zaspokaja zaledwie 

w k.ilku procentach rzeczywiste potrzeby praco"Wnlków oo ilu~;truJe 

~oni.:ź:f1Za talJ~la. 

Liczba w tvm Liczba :.frooent 
Rok uzyska- tzw.bud. od Prezy- RSM osób zaapoko-

nych :resor to- den~a Osi.edle OZSBM oozeklr jenia 
mi.eezkaJ\ we m.Łodzi Młodych jąoyoh potrzeb 

1 2 3 4 5 6 7 l 

19'11 1, 6 - 7 - 151 9,6 

1972 12 7 - 5 - 162 7,5 

1973 11 11 - - - 171 6,5 

1974 • 24 10 8 6 165 14,5 -
1975 28 18 10 - - 178 15, 7 

1976 11 - 11 - .. 222 5,0 

1977 11 - 11 - - 224 5;0 

1978 25 - 10 - 15 220 11;7 

1979 - - - - - 214 o 
• 

IRazem 135 52 50 18 15 

w tym 
za 47 - 32 - 15 
okres ' 

• Bpra-
woz-
cł:ł Wł'! z' 



Znane powszechn.ie trudnotkJ. budownictwa mioazkaniowego, zwłaszcza 

u,, terl·:nic m.1',od zi, o gran.ie :.;.o nie 1.iczby ~ród eł otrzymywanych mieBzkań 

pra..k tycznj e do jednego - l:lprowadziły sy tu.,.oję mi.eszkaniową pracowni

ków l'oli technj.ki łiÓdzkiej ctużo ponizej minimum, które to określamy 

1 t ,: .~kl 50 mieszkań rocznl.e przyznawarcych Ucz el ni •. J akk:olwiek zaspo

l,;:0J uni.e putr:lt:Jb m.ie~:i?.kani mvych jest obowią:&kiem pracodawcy, działa

cze Hady ZalLtadowe.) trniluwaJ.i. :'i:t.llkać wyjścia z tej trudnej sytuacji 

i p,idejmowali w.iele - n.i.eH te-ty bezowocnych działań drogą związkową. 

(bob.LH ~e zaangażowanie l aktywność riaszych kolegów przyniosły jedy-

ni ti ukrornne rezultaty w zc1ła twi..1nlu tjpraw pojedynczych w Wydziałach 

LokuJowych Urztcdów Dz.Lulrd.cowych. Spore oBiągni~cia w tym zakresie 

pofliadał, przedwc~eśnie zn1<.1rł:y kol. Zdzisław OzyżykowBki. 

1)1) na,jważn1ej:,zych zagctdr.1.ień w dz1ałalnośoi mie1;3zkaniowej należą; 

- ruodyfJkacja, w wyniku uchwrdy poprzedniej kor1ferencJi organizacji 

:&wiązkowej, kryte.rl.ów kwalLfHq:e.cyjnych dla oaób ubiegających Bifi 

o przyśpieszenie pr:&ydz iału m.ieszkań z puli Poli technikii praoe te 

przeprowadzono współ.dzJ.ał'.aJąo śoiśle z kierownictwem lfozelni i lo

mi tetem Uo~elnianym; 

- W3 ta.bil tzowaniti pr~ydziału mieszkań zgodnie z lis tam i potrzeb opra

oowanymi przez aktyw związkowy, oraz opracowanie kontroli nad praw.1-

dłuwą ich realizaują; listy przydziałów mieszkań ~ą coroozni.e poda

wane do vubllcznej wiadumośoit 

- sporządzanie przy wu pół udział e szerokiego ak·t,ywu zw lqzkowego li::J t 

przyśpie1:Jzeń przydzjału w1t:Bzkań9 
- intt1rweucje w .Biurach Kwateruuk:owyob., Spółdzielniach M1~::3Zk:anio"Ych, 

rnająoe na celu pr~yśpietJzeule };J.r3ydziału miet!Zkań dla pracowników, 

- ucl6el:łtlliczenie w praoaoh R<-tktot·akiej Komisji Hotelu Asystenta, pr.ze

jawhtni e troaki o ~as iJOh~> j en1 e potrzeb wie a zkańców 1 8praw1edl iwy 

przydzi~ł pokojów~ 

·- s ~iorządzanie 1 J.aty ottó b ub tegaJql..!yoh td i o mies z.kani.a J.~otacyjn~, 

- tiporz~d~anie listy ot:1ób ubiegająoyoh się o działki budowlane na 

Le1'~ni e Łodzi oraz zorgc1n.izowanie gruP.Y oaó b prowadzących te sp.ra-
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Uwzgl~dniając, te wszystkie' sprawy bqdąoe w geu tii IComia ji Mieszka

n iowej u.1eg.ł:y unormowaniu 1 nie stanowią tródła zadrailnień i kon!lik• 

tów pozotitajo do realizacji jedyny wnioaek - uporczywfl 1 wytrwałe dąr

ż.enie do spowodowania zwitkszenia przydziału Jllieazk:ad dla pracowników 

Ucz~lni. 

Iniut formą 4Zli;iłal.nośoi mieszk.aniowej było udzielani• pracownikom 

lJoiyu:Gdk. z fundwu:u ruit::lszkaniowego„ Pożyc:aki te by.ty ud~lelane z przea~ 

nac2h.·rnle1n na uzupelnie1ti.e wkładów mieiJzkaniowych, budown1c two indywi

dua I ne i rewonty mieszkań. Należy podlo.·elllió, że u tw11rzeuia w 19'14 

roku tundusmil mies:&kanJowego Hpowodował'?• w minionuJ kadenoji, możli• 

woa6 1'aapokujenia wazelk.ioh l'Otrzob na uzupełnienie wkładu JB..ieszkanio

Wdgo, co jak llłia.d.omo a tanowi warunttk ui ezbtfdny do uzyskania praw 

ozł.onkowak.ioh w apółd~ielniaeh miesl6ka11towych. Stodu.nk.owu dobra. aytu-. 
aoJit finiuwow1, po~wol1.ła ną rozwi.niffcie poos&ąWl;'łzy od 1977 rokll dogod-

nt1J formy pożyczek sotóW'}cowyob na remont mieszka.nJ.a. Siewyaoki jednak 

górny limit ·tych pożyoaek skłania wielu ~ainteresowanych do korzyata

nJ a e fuuduazu pomocy kredytc,weJ ZG ZNF Odd:dął w Łodzi. 

Komisja Mieszkaniowa w uzgodnieniu a ki.erowni.otwem Uczelni podejwo

w&łct dt1oyzJti dotyu~ąue .rodzaJ-u, wytłok:ruk1 1 wurunków tiplat.3 ud&iela

nyuh 1wżyo~ek w zależ11oi60 J. od aytua,.oJ i .Mli tt~2ikct.niowtłJ 1 aw. teria.lneJ 

pr(loow:rdk.ów. k.woty wypłaoau.vch pożyoaek w po1u1oliSegól1.a.ych latach w rog

bi.o :lu nłll ii:ródła i oe1e pr~eds tawia ~bel a. 



1 Ilość 
Jlok 2 Suma 

3 Srednia 
DOŻVCIL 

1 2 

1 

t976 2 

'5 

1 

1977 ? 

'5 

1 

19'78 ? 

'I\ 

1 

1979 2 

- '5 

~ 1 O'I ... 
~ J, 2 
i,:i r-
i3 ~ ' 
ffl ~ fi 1 r~ 2 

2 łll • . j 
3 A~ Ili~ 
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Pożyczki mieszkaniowe udzielone w l4tach 1976 - 1979 

/sumy zaokrąglone do pełnych tyo.zł./ 

Zaklado""' Funducz MiE,azk~nio•"" Inntt 
Uzupełnienie Remont 

Razem 
i'FK ZG Razem 

wkładów mieszkań ZNP 

'3 4 -,; li 7 

76 - 76 17 g'5 

1 602 ooo - 1 602 OOO ~6'.5 ooo 1 q65 ooo 
21 100 - 21 100 21 400 21 100 

77 '1\1 108 14 122 

1 712 0<'0 ząo ooo 2 002 ooo ·~07 ooo 2 'I\Oq ooo 

22 200 q 400 1a i;oo 21 ąoo 18 900 

% 114 210 20 2·~n 

2 1 &;? ooo 1 070 ooo ".\ 22? ooo d8G 000 'I\ 717 ooo 

2? 400 q ,oo 1'i '1100 2, 2 i;o 16 200 

81 206 287 21 '1108 

1 aaą ooo 2 025 ooo 'I\ 914 ooo 6'i0 ooo 4 li64 ooo 
2'.5 ·-soo q 800 1 '5 600 '110 QQQ 14 ooo 

"BO '.5151 681 7? 71i'5 

7 ".\'iii ooo ".\ '58'i ooo 10 740 nno 1 aos; ooo 1? i;4i; ooo 
22 300 9 600 15 EllO 25 100 16 700 

367" - 757 " 32" 2:,9 " 

493 " - 720 rl, 48 'I, 239 " 

135 " - 95 " 150 'I, 100 ~ 



- 28 

5. DZI AliALNOSC1 SPORTOWO . - TURYSTYCZNA 

Sport, turystyka 1 re~r.eacja były propagowu.ne podozas trwania 

ktitiencj.i przez agendy Rady Zakładowej, tworz,1ce Zakładową RadEc 

Kultury F'izycznej i T.uryt1tyki, która obejmo-wała swą działalnoóoiq 

zriacz.ną "1 iczbtc prac0wników - Z<HJ talo to przeds-tawione w tabeli. 

Zakładowa R~da Kul tury Fizyczuej i Turystyki. zrzeszała na::1t;'1pu

,jąoe agendy& 

- Ognit>ko TKKF• 

- Klub Żeglarski ZNP, 

- Koło .PTTK nr 1 PraoownjJców Poli teolmiki Łódzkiej, 

- Sekcja Brydża Sportowego, 

- Sek:cjct Szachowa• 

- Sekcja W~J.karaka, 

- Sekcja Wyci~czek, 

- ~omótk1 Rad Oddziałowych zajmujących alę aportem 1 tucyt:1 tyką. 

ZRKl!'iT pa tronowała także Wypożyczalni S przt ~V: §·pqftow - !Curyo..; 
tyosn.ego oraz uczes tniozya:a w organ.i.zowaniu I, II, III !l?enisowych 

Mlt1trzos tw Polski Nauczyoieli Akademickich oralló wi.elu kursów sa

moohodowycr, d.la Pracowników Poli techniki Łódzkiej. 

· Liczba praoownik6w'kGrzystającyoh 
Nazwa agendy z ł 

o 

-
i 

1 ' 
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Działalność Ognidka. 'l'KKF poltJg;il~1 nc1. upowszm:łmianiu Hpo:rtu, wy

chowanJa 1'.il:'.ycznego i• :rekreacji. -wtfród. s:r.erolciAj rzes~~y pracowtd){ó\>J 

Politechniki ł...ódzklHJ. Spurt llk1.fluy d,u.r·aktar rekreacji był up:r.,."w:1.a-

1.1y w t.,.k:ioh dyl:leyp11nad1, jak: '.J iaLk,,wh.a, konzykówka, ttdlifl :.::,Jt;IJUJYt 

ten i u atol 1..1wy, p.ły WH u ie, u21.1lmi n I.o n, pi ;, kót nożna, g.imw.1a t.v ka ac t.y~i ty0 z

na.· dla pa11, ÓWiCZt-Jl1l.H „Jogi.U. 

b:1lną d~ii1.łfalnotić Ogrdskf..t. :pr1&adtJi.awiH. tabela. 

' ·-·-·'··--·"--''· ............. ~ 
J,icz91 iruorez- , • , 

Nazwa działa1ności 
197ó 1'JTI 19~{8 1979 

S la tkówka 

loazy.k6wka 

Ten.te ziemny 

fenie stołowy 

Badminton 

Pływanie 

-2 
67 

-1 
46 

-1 
45 

...J. 
80 

_J.i. 
70 

...1 
50 

..J 
110 

...1 
45 

...1 
100 

-2 
70 

...1 
48 

..J 
132 

~ 
24 

-1 
40 

-1 
86 

-1 
40 

...J 
148 

-" 20 

-1 
40 
_J, 
97 t---------------t------li------+------1-----0 ....2 

20 
-2 
20 

....Q 
18 

Gimnastyka ar tys tyoana 

Łączna liczba ćwiczących 
, pracowników PŁ w Ognlsk.u. 

-}5 

432 4-,0 420 

Ogrdl::lk.o T.KKl!' prowadziło awojtt zaJ'ło1~ wymiunlonyoh dyaoypl in 

w ualach S -~ud il.uu w.r, 111:1 ko1•taoh Mieja.ld.ego Klubu fenluo\<iego ura:& 

l.1aHenie 01 lmpUf'. »~i12ki ,oisłej wi.11,JÓli•racy Be Studium WJ! wid e .. 
~ tych dytrnyvt.l11 upr,.udano pod opie)n1 i.11ut1.'U.k.to.rów WF. Ll.c:d,rt 
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ch1tnycb praoo..rników do uprawiania niektórych dyaoyplin jest w chwi

li obecnej bardso ogranicsolla se względu n.a szalone przeciElżenie sal 

S tudiwa Wl Poli techniki Łódsskiej zaj,oiami s·tudenokimi. 

<n,iekt Studium WF jest atanowoso za mały i nie sasPokaja potrzeb, 

·aarówno aportu akademickiego jak 1. rekreacji prowadzonej dla pra.co1r

nik6w, dlat1go też należałoby wszystko ucmynió, aby ten stan rzaozy 

juk najszybciej uległ poprawi~, gdyż ohodzJ. tu o zdrowi8 zarówno 

11ł:udz.t a~y jak i ioh wychowawców. 

Ogniako prowc.1.dal. nie t,Ylko ~aJ-toi.a o uharakterze ciągłym, ale 

organizt1Je także druźynowe Nistr~ost-wa Politdohnild w tti,d,.k.ówoe, 

kosr4ykówce, turnieje· indywiduct.ln@ o J11if:rtriaoatwo .Pol i.'\ieclmiJd ŁódzJdej 

w l>adJaint.on1e, tenisie sieull'lyllł i stoiowym, pływaniu, p1łoe nożnej. 

Dy~oyplinąlktóra oieamy eit najwi111tazą popularnością jeat tenis 

:iiiemny, który uprd.wia około 130 pracowników Uo:.4el11i. OsłonkowJ.e Za

raądu biorą czynny udzi.al w orgt:LnizacJi Teąisuwych Mie·t.riisoatw Polak.i 

Nauczycieli A.kade11iak1.ch, które odbywają al, aort.1oi,m.ie na kort.ach 

MK!. 

Drużyna. reprezen tacy Jna pnoowników Poli tecłm1ki ŁódaldeJ w 11iłae 

siatkowej atartuJąo w Ogólnopolskim TurnJeju lra.oowniltów .PoliteobnJki 

/ 19'79/ w Gda1\sku adobyła ozwar te miejsce na oai ttm a tar·tuJąoyoh ses

vołów, co należy uznać aa spory oukoe11. 

Dalssy, pełnieja~y romwój rekreacji 11portowej pracowników .PoLU;eoh

nild l~ódzkiej prowadEoneJ przez Ognisko !J!K.l.l' Jeat wożliwy ty:tko w 

przypadku rozbudowy i mode.rnizaoJ 1. is tnlaJąoyoh obie.k tów. Ot!l owa by

łaby budowa własnego Qjrodk~ !eni.eowego, kiióry ału.żylby zarówno 

s tudtrntom Jak: l pracownikom. 

Działalnoaó Klubu Żeglarakięgo prowadaona w os ta tnJoh oz:tereob 

i .. , tunh prezentowała nadt.pujące fo.r.•myi 
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- kul:-ay teoretyczne na stopień żeglarza i stern.ilca .jachtowego, 

- rejsy szkoleniowe na stopień żeglarza i sternika jachtowego, 

- rejsy młodzieżowe dla dzieci pracowników Poli techniki Łódzkiej, 

- rejsy indywidualne /rodzinne/, 

- rejsy morski.a na jachcie Klubu Żeglarskiego „MILI", 

- rejsy morskie na jaoh tach innych Klubu Żeglarskiego, 

- p1.•ao e s !1,}rn tn je ie, 

- imprez,y klubowe /knrntnk.l, ,ipot.ltania, filmy, odczyty. bale żegla-

rzy, otwarcie 1:>ezonu żeglarBki fłgo/, 

- wupó.łpraoa z A.kademickin1 Klubem Żoglarnki.m, 

- praoe prowadzone w ba~i.e na Mazurach. 
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rełna działalność Klubu 2eglarekiego Związku Nauczy

cielstwa Polskiego Politechniki ~ódzkiej w okresie 

uprawozdawczym przedstawia tabela. 

. 
Lic zl?.i iumr11 

Nazwa dzi.ałalnoaoi • Lłcv.bn. uc i·110atninv.lU! 11r.h nT"AOOl m~/ilv.ieci 
1g1ó 1YTr 1Y'/8 1':J"/Y 

tcurs na. stopień teglarza ...1 ..J. ..J. .J. 
19 12 21 12 

...Q ...1 ...1 K.ura na st. sternika jachtowego o 1' ' 
lejuy ,;";koleni.owe ;i ...1 ..l ...1 

12 44 18 

...Q ...Q ...1 ...1 iejsy młodzieżowe o o 17 27 

-2 ..J 51 ..i flej1:Jy ir1dywidualne 
102 78 91 

Rejsy morskie KZ ZNP PŁ 6 ...i ..1 - --
/Jacht 

11
MILI•/ 24 16 14 34 

R~juy morskie na jachtach !XZ _Q ..J2 ...1 ....2 
o o 4 o . . 

Imprezy klubowe /odczyty, spot- ...l ....1 ....2 
kania, filmy, bale ił;p./ 155 182 146 

Ogólna liczba uczestników akcji 
164 118 12, 159 letniego wypoczynku 

Liczba członków IZ ZNP PŁ 165 179 20, 222 

Liczba członków 1i biorących 
udział w pracach remontowych 55 42 84 63 
jachtów 

Liczba jachtów Jachty pływ. 4 4 '3 l'j 

6ródlądowyoh li w remon 2 2 2 2 

Liczba jaohtów morskich 1 1 1 1 

I 

' 

' 

i 
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KA])RA - Klubu ~egl arskiego ZNl' PŁ 

I,1czba kap.i tanów Zeglugi Bałtyckiej ·9 

L>lo~ba ka :vi i;a 11ó ·w· ~t:lglugi Wielkiej 2 

L::l.o:t.ha R teru.lków J1liH'H.ICl Uh 15 
----------

L1c~ha u t.1'~rni.k:d w ja<iht.owyoh a, -- ·-
LJc:e.l,a .~ tł~lar·~ y '70 - - --
Llc~ba :1.Hli truk t.01:ów 11zi ; 

- -~-
Lic1'ba itU.'ł tl·uk.1.0t'ÓW btU, sto pn.i.a ·41 -

Kl uli Żtigl tahHd. Bt-id.y Zak:ł,1dowt:J Zw i ązk.u. hi:i,w~y·c i a] a twa Polt'tklego 

f'ulJl.~~,'twi\d. Ł6~16k1.ej s.rzea:&" 2t.l c1'l:onków 1 voaiada Bittdf1~ jacbttSw 

e , .. .id Lt11l)W.Y uha c2i tery „Al ty•• ora1a „Bttryl .. , .. Ba Ja"• 8Karoh, (1.r.oz 

;)a•h:n Jacht u1otuk1 typu 11Nat't"yt". U1&Jtfk.i naw.i.qt.aneJ wapółv:r:&.U) 

~ l',d:a.oa111 MlodaJety w Warliu,awle u»y~:kauo w i>1fl<:11Uia..t'kaoh lll:id Jtt~io ... 

:nrn, ()tt..rgln w:lejaoo ną htaugtAJ.~owari.le1 Mpr~1tu. 

O~lonkuwle ll.11bu łegl.a:rsld.e~o wykout:a.·J i· w .t·ctlilł&<Jll p1.·a.oy a lJ(.1:ł eci&~• 

ut;J 1·eamnt.y o~t.ttJ.·eoh lodzi. '\;Ylh.t .,AJfi::ltt oJ:am 0,,1•,ic.:l(.nlta ·korlłit1J~W,Jwa.lł 

&:1l,.L'lMf t p.:tywaJąoy. Wfil·rt.oaó ~p4lł.eoi6njich p.t·ao s·tJllluhl.owyob uzłv:11.kJw 

K I u hu \JU t:ti1 vuo na ·1 SO OOO ~1. 

K I ub ~egl1.c.·Bk. 1 podi.ada whu:Hłd 1-HJłlłl ud~ozeilJ t: 1d.uhowe Włlui l.1 wJa ... 

J,l,:;" pr:owad.zeni.e powaatohmtJ ak.ujl pro11agit11dowtsj, h:i.Co1:waoyJnt;tj 

t,i6k,1 J 11ni OWttj • 

Nc:1Jwi*łkazyw vrublemem llubu tttt{J c:n·.;k i 11go tu budowa w.łaaneg,1 

081:udk.u te~l,U.'tf.k.lttgo na Ma&Ul',H.ił1. Nui.vv ~,uwa ł.ata ·bi:i:t.EI. żegla.t'tika 

"ln uuu 1·uzwJJt~ywalaby wiele prol.>lemóv1 lU ubu iaglill.'ttl!; 1 ego 1. Dh:i~:lc:1,by 

być Zdł!c:al6EHD o,rodkieJil wypooz,vnkuwyw p:Chuow111kdw .Pol i teohniki 

Łód:łek.i ttj lub 01h:odkJ.euł kol onijnyu,. 
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I1ub boryka się ciągle z n.ie\ll'Jat.:..u'czającą ilością sprz'łtu, co pr:ty 

oiągłym wzroście liczby osób korzyatająoyoh me eprz~tu Klubu, jak 

również przy potrzebie doskonalenia umiejętnoaioi zeglarakich, a'twa

rza konj ec1zno1S zakupu nowego Jlichtu. 

s. 3t Koło .PT'rK .... .,,,,.. - -- -

W ukreu te sprawoz<.idwczym działu.lrH.uió l.oł. P'.PTJC obłlljmowała orga

n1zaoJ~ impre2 turyt1tJki kwali!lkowauej, tj. spływów kajakowy9t1 

/Hedc:l, ,Pojea.Mazurakie, Poj.Augus towbkie/, rajd6" pie~zych /Jura• 

nor·ue, •ra try/, obozów w.tdrownych /Bu:ł.gar:i.a 1 Ta try Pola kie 1 Sło„a1:-

k ie/, uboliló1o1 narcL. ,kich /Szczyrk, Dobrcl, Sni~źnica, Turh1:1.c1A, s~c~i:l" 

"'d./ ot·i:.t1u .1rniirez propi:lgctndowych /odczyty 1 filmy/ i wyoieczak k.raJu

~ncSwuzycłl. Pełlut d&iałalnośó Kuła w okreHJe ,>11 l~J.(r~.1976 do 14.l)5. 

1980 r. pr~edHtaw1a tdbela. 

. L!ozl!i JJ!!IU'!! 
NaZWi:l dz 1 ał 1itlł1ośo 1. T,icehA 11c•zesn1 11.ói.i 

lą76 1g77 1ą1a 197q 

Spławy }łaJak.owe 
_J, 71 ....J _j 
34 27 24 

i-- ... -· -
Ra.Jdy pitteze .J. ...i ~ -2 

250 48 44 46 
- ____ .. 

O\rnzy węd 1·nwne --1 st ...l ....l 

'' 22 49 
_ _..,,.,,.w.,i --....§ _J 6 6 

Oboay naro iarttkie - -110 95 87 83 --
Fil.lI\Y-odo~yty-spotkania ' _J j .J. -180 122 120 I 18 

- -
A'l pd ji:fld e MJ li trzoe twa -1 -1 -1 
Pracow-nUtllW PJ, 4? 54 54 

. ---2 8 _j -1 Wyc i t:tO ~ki Koła -132 160 64 46 --- -· 
Li <n~ bet t~ ~łonkli w Koła 5?1 36B 408 440 

..-.... ___._ 
..._......,__. _____ 
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Zarząd Koła swoją działalnością starał Bifł stworzyć jak .najkorzyst

niejsze formy wypoczynku czynnego dostępnego dla wezyritk.ich pracowni

ków Foli techniki Łódzkiej. Dużym powodzeniem cieszyły się obozy t1ar

oial.'dkie na $nieżnicy J w Szczyrku• wyoieozki autokaL·owe do Buł,iariJ 

oraz obozy turystyczne w Ta trach Polskich i Słowackich. 

OzłorlkowJe Koła brall czyru1y udzi.ał w naprawle i kon~tn·-waoji 

t,pr~ęt-u znajdującE!go się w Wypożyc~alni Sprzętu Tur,Ystyczno - Spor

towego :PolJtecłlnlki. .tódzkiej. W nadchodzącym roku Za:r:.:.ąd Kuła zobo

wj ązał al~ ro:.1winąć wa pół pracę z innymi Kołami z tereuu m.Łod:.:,i 

w celu us11ra.w11ienia L'ekr~acji twbotnio - niedzie1nt::j p.1:c.1.1_:ownik0w 

Politechniki Mdzklej. iostaną też poczynione kroki w k..ieru.u.ku 

wlt'ćkszego uaktywn.it!n.ia współpracy z Działem S0cjaln_ywJl.1y ~ tworzyó 

jak najkorzystnitijtrne formy wypoczynku czynnego pracuwni.h.ów. 

Koło PTTK Nr 1 przy Rad.z1e Zakładowej Związku Naucz_yc Je1s t.--wa 

Polskiego Poli techniki Łódzkiej zrzesza 440 ozlonk6w 1 należy d.o 

grona najlepiej pracujących Kół woj. łódzkiego. We włjpół~awodn.lc

twie Kół PTTK w Dzielnicy ŁócU - Polesle zdobyło I miejsce, a U 

miejsce we wsp6łzawodniotwie Kół woj. łódzkiego. na 40 Kół ub1e

gająoycb si, o miano .najlepszego. 

Zawodnicy naszej Sekcji brali czynny udział: w cotygod.nJowych 

turniejach Ogólnołódzkioh i okresowych turniejach Ogólnopo1skioh 

i Międzynarodowych zajmując z reguł:y dośó wysokie loka t-;y. Repre

zentowali. oni też niejednokrotnie l,ódzki Ok~•g w rozgrywkach 

ogólnokrajowych, np. na Kongresie :Bałtyckim w Sopocie para l?oli

techniki Łódzkiej zajęła - w rozgrywkach "o Waz• Bałt~k"u" - IY 

inlejsce, w Mistrzostwach Polski Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Zgorzelcu IV miejsce. W ostatnim czteroleciu znaczn,Ym r,u.kee~em 

jest udział drużyn Foli techniki Łódzkiej - I w rozgrywkach II 1 i.-
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gii państwowej od 1978 r. i PŁ - II w rozgrywkach lig1i okręgowej. 

Obydwie nasze drużyny rozgrywały roc~nie około 40 - tu meozów. 

Sekcja brydża zrzesza 28 zawodników, w czym 18 członków Polskie

go Związku Brydża Spor·t.owego. Ze względu na dużo obciążenie finan

sowe Ra.da Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polski.ego Politechniki 

Łódzkiej zmuszona była p1·zeka.zaó n.aszet lirużynę I! ligiJ Miejskiemu 

Klubowi Tenisowemu. 

,.5; .Stkc"'a Szachowa ----~-------

Działalność Sekcji Szachowej w minJon~j kadencji była prowadzo

na poprzez organizowanie wi.elu turn1~jów indywidualnych na terenie 

Uczelni oraz udziału naszych drużyn reprezentacyjnych /PŁ - I, 

:PŁ - Il, PŁ - III/ w turniejach łódzkich, wojewódzk.ich, międzywo

jewódzkich i ogólnopoJskich. To samo dotyczy naszych najlepszych 

azaohistów s tartującyoh w ,turnlajach indywidualnych. Imprezy, w 

których Sekcja Szachowa bierze ozynny udział: toi 

- Turniej Zakładów Pracy /startuje PŁ - 1, PŁ - 11, PŁ - III,/, 

- Szachowe Mistrzostwa Poli teohniki ł,ód~kiej /udział: 30 osób/, 

- Wojewódzkie 4. Mifłdzywojewódzkie Szachowe Histr~os·twa. Związku 

:Nauc syci el.a twa Polek i ego, 

- Ogólnopolskie Mi.atrzoatwa Szachowe Związku Nauozyci.el.a·twa 

.Polskiego, 

- MecE Związek Nauczyoielatwa Polskiego - Ludowe Wojsko Polskie, 

- Turniej Noworoczny w grze błyskawicznej, 

- Turniej blyakawiozny z okazji Dnia Nauczyciela, 

- Turniej Szaohowy o memoriał H.Podolakl.ego /Łódl. - listopad 

1979 r./ 

Sekcja zrzesaa około ;o pracowników. 
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S e.kojtt W'fłdkci.reka Rady Zakładowej Związku Nau.ozyc iela twa Polskie

go Po.li techniki ł,ódzkiej zot'l l~ała powołana w 19'77 r. i działa do obwi

li obecnej. Dz1.ałalność Sekcji polega na organizowaniu licznych wy

.1a~d1)W !Jołąc z onych z .rek:reac .)ą 1 wfcdk owanieru, w których uoze1:1 tniazą 

prac,,wnicy Pol tteehn ild tódzkJ ej i w Bwui e 11 wyjazdów. Wyo laczki. 

·Lt::! ti~ kitn·owa.ne na akwtuty wód śródlądowych /rzeki, jeziora/, t.akioh 

jak: .n1eka Warta, Jezioro Gopło, Zctl ew Su] ej owski, Zalew ~ywieck1, 

je~inro Olt:Jnjuk.te, Koniiiukie, Pińuzowuk:te, Mazurskie. 

0lt'd.onk1.1vti e S ekc j t tj tartuJ11 w 1 h:~rnych zawodaoh wt:idkart1ldoh ~ld eh 

jak; 

- Ogól rwpol ukitł Zawody W~dkarukl6 Szkół Wyzszych /konku.r·em: ja grun

towć:i, J ezio.ro Żyw1twki.e, maJ I Y'79/, 

- Ogólnl1po] akie Towarzyt3kie Z1.1wody W~dkarakie, /kunkure.u.c Ja r:.1u to

wa i gruntowa, Olejnica koło LetJzn.../, 

- Wtedkar.6kie Misti·:c,uutwa .ł?uliteotu:iik.1 ł..ódzkittJ /ZtJ.lew Su1ejowakJ/ • 

Sekc Ja dzierż~wi od La~ów Pańi:; twow,Yoh tł tawy o p0w16.r1'cłuii 5, 6 ha 

\fi 1Biejuoowoaol P&rna koło .Kl:ośnJ.ewlo. Oało:rlkowie wykonali wiele 

fH.·ao, dz.lęki k·tórym tł ta.wy te zos l.iiił.y aaryl>iune. 

Seko ja z.t·zeli:łllla 46 prw.oowni.ków .Pol J teoh:uik.1 Łódzki.eJ. 

Sekcja Wyoieo.-.ęk Rady ZakładoweJ Zwiqzku Nauozycieltitwa Folskie

go .Poli techniki Łódzkiej w okresie minionej kadenoji prowadzi.ła 

1 koordynowała dział'alnośd polegającą na ustalaniu kalendarza wy

cieczek autokarowych dla pracowników Uczelni p:rzy współdziałaniu 

• kou1órk:ami Rad Oddziałowych zajmujących sica sportem i turystyką 
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orn z Kn ,ł p,n P'l"l'K • 

1>:dała1 noóć Sek'cj.1 Wycteczek "W latach 1976 - 1980 przeda tawi.a 

---------·--· ·-· ____ _.........._ ... ___.._ _____ ,. __ --~ ........... ._ 

vlyu j t~O~k 1 
kr,iJowe 

' fllu\.NO',:J ANE 
\fY1U1HAN B ------... ---~----·--

' 'wyt: 1 t,CJ~k1 t>l:Alh)W,Ałili 
~&g.l.',.Ht.i c t,ru-: WYKONA NE 

··-

-- ..... 

.-..CJ'1G 

~ 
20 

l 
I -

700 
..-

lJ,irt~ w o1 resie 
1 t)'l7 1978 

.2l. il 
28 32 

l .1 
1 1 

'130 1 290 

1ą79 

il , .. 
1 
1 

1 3'/0 

.Nca dwćt pottiado:.tne ł:t.Ul.oki:il.ry pc~ti:G. Po1i.tieohn1kłt Łódzktt, ani Jeden 

111a Jetdi w gest11 Sekojt Wycieczttk. Ri:tdy Zakładowej, ponadto atan 

t.l::otu.du~uy obydwu au.tuk arów nie Jeti t na.1 l.e_ptt~y. 1Con.teozny jeat za

kl!p oouajiuniej dwdoh nowych autok1:trów, co nie jsat aprawą ł'.atv1tt, 

ale Htc1nowl jedyne korzyt1Lut: ro2.wl1:p1a.nte w przys~łości. 

,.Ł-i. Wy1;0:?,HCZ~Jnlid Sur~a,i tu ~1,urtowu - TurvtJ t.vOZtleuo 
_., .,.. .,...J.-,. .a _. .- .-.r- -. - ... r_ .- ....... - ..... .._ -J-.. ... a ...... 

W wluJonej .kadeuojJ Wypożyo:tralnht Sprz,tu Sportowo - ~rystyoz

ne~o maJ<\oa swoJa pomieszczt.rnia. w gmachu Wydziału. Mechauiosnego, 

d.rt-i punowdla uaa t'l !JUjąoym B prz-a tein oraz r.>dno towała naa t1 puJąoą 

f rek:weno j'i wy pożyozającycb w posaoaeg6l.l1yoh Jatach. 
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Dane w oktesie lfazwa sprzętu sz-t. 
1976 1977 1978 1979 

... 
111uterace gumowe n 125 100 112 91 

n.,mi n t.y " 101 82 11 80 

narty tł 52 40 42 42 

kijki do ncirt •• 43 58 63 63 - -·· 

p1 tli.Htk i .. 12 9 6 6 

mauzynki kuchenne n - 75 64 58 

butle gazowe " - 75 75 68 

kajaki n ' 5 • 2 4 -
pontony .. 2 2 2 2 

przyczepy carnp:l.ngowe .. 5 6 6 11 

liczba wypożyozającyoh 410 320 :,10 292 

Wypoż)czalnia ciea~y ait olbrzym.tą popularnoiicią waród pracow:rlików 

Poli techniki Łódzkiej, a opłaty za wypożyczenie sprzętu są niższe 

o 7r,;. od cen obowiązująoJOh w iruiyoh wypożyczalniach. 

Kura;y samocbodowe dla p:racowników Pol i techniki Łódzkiej w mi.nio

nej kadencji były prowadzone od 15.02.1977 r. do chwili obecnej, 

a ich organiaatorem,~yła Bada Zakładowa i Dział Socjal~y. Odpłat

nuśli za kurtj wahała· się 2 500 - 2 OOO za:. 
c;> 

Pełniejsze dane dotyoaące kurBll przedstawi.a tabela. 
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·».a.ne w okresie' 
Nazwa 1976 1977 -· 1978 1979···. - -··-

Liczba kurt:ów samochodowych - 2 2 '2 
' ' . 

Liczba iniejr; c - 72 80 55 . .. 

··-
Liczha zg ło:Jzonych na kura - 250 192 1~0 - -
Wy sokoa (; 2 ooo ' 

opł'.a t - 2 500 . 2 ooo 
--· 

Kursy t:iamoe hodowe dla pracowników Pol i techniki Łódzkiej . . eiesa~ 

sili · bar·dzo duż,v1n po wodzeniem;_ liczba przyznawanyob miejao jest 

jednak zby t ma.J::a w stos un)<:u do liczby oh11trzyoh. 

Kuray prowadzone · były w Technikum Samochodowym, a obecnie w Stu

dium WojBkowym .Politechnlki Łódzkiej. 

5 11 1 O• 01.lnowa bto 101.r 1o zna ..... _....,.. _ __ _ .Q ___ 

No-wą formą dz.iałal?1ości Rady Zakładowej w ostatnich dwóoh latach 

była 11 odnow,i b.iologlc zna 11 dla pracowników Politechniki ~dzkiej 

prowadzona w MJ e jakim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hali Sportowej 

prz;y u1. \lloroella. Dzlałalnośó ta była kontynuowana od 1978 r. 

i trwa do ehwLU obecnej ciesząc si41 dużą popularnośoią wśród pra„ 

oowników. 

Pełn1ej s zy obraz taj formy działalności przedstawi.a tabela. 

N A Z W A 

Liczba osób poddana badaniom 
teka rsktm s pE:c ,ial hi tycznym 

Liczba osób korzynt,aJących 
z Odnowy Biologicznej /Sauna 1 

ba:aen;b1c ze wodne, masaże 
wodJlfl / 

Dane w okresie 
1978 1979 

15 25 

60 30 

. •. 
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'J\ć.! td~uwti M1:,l,,1•41;,:..; l,W d Pu l,-:;ł, l N ectUi'. \ , .Yl.:J t:tli Akb.ctamtcł.ich ~~Hilićt.d.y 
- ~ . 

,:. , ;, ·j' , al •J:G,1,1,,d1 ,; p1.) L' t ., ~ l.1hi,: w~; :.'.. ,Y w t1h ·it,,r.i i. lit, ~o· Ś:t·udf1w1ti .1Ut 'M8 W'l.'lt.itUl -

u.! 11 l ' .1/'I 1 1J k.U, , t u J: f :, 1 111:.:: . ,t.1, r 1:1,: tJ y J j l! ,.i,1y t'.. r:dr:łu~hJWlis i4w14:&k:u Naut::t.y
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6. SPOł&UZNA INS}'I~KCJA. PHt.GY 

'Praca Zakładowego S:połeemwgo JrtBpekl.L)Ca :fr,,cy CJr.az czternastu. 

Ocidziah:wych Spolecznyeh .h1dlH"k t.11.r.Sw Pracy raprez.entowala d.ziałal

rwóć Rady Za.l{ładowej w ~akt'ef:: ie tipołtH;~.ne;) inBpekcji pracy i doty

C!Zyła w 0kretLie up.r~1wu~~1lh\-iC~~}'Hi wud,~pującyuh zagadIJ.ień: 

1/ społe(:znyc.·th przegl.:,1J,1w w~Jl·uHków pt·;..._cy, 

~~/ udzj alu "' fil.'auaGh Kom.L.i j .i.: 

'i1/ pow,y paJk owej, 

b/ dl1{h.~tk:ów za p1.·<1cę w v1<~ru111:<d,;h Hf,ko1Hl1,,yob JJa ~(iruwi.a, 

c./ dy:..ieyplinartiej liliit nauo~yc.i,~ll "Jrn.,leud.okioh• 

·3/ i..td,tirwefle.ji w fi1n:-awa(;b bhp, 

4/ ló3prc1w zwią~unycb ~ prv.e~t.rzegall'iffm i•dek;:iU l?l'ij.U.}' 

1. §.gu:teozn, p1·~ttslą9:y WijL'UJłi$q)t.Pl'ćtCY fit;C1nowią powoo w UtilJL'i:i.WUie

niu urganizaoJ 1 praoy 1 pt'ZfHł t.rzegąniu prz;epb.i6W bhp. Dzic:tłal

nośl~ llział'.u BHP Ol'a1'1 zwięka~enie o<lpllvd edzialnoaioi dyrtiktordw 

za ti t,a.n bhp wpłynęły na wła,.fo iwe zrot4Unłi.erd e tyoh zagadnień 

w Uczelni. W ok.r&sie aprawo~dawczyw wieJa· Jadnoi-1 t;.ek organlziii

oyjnyob l,łoprawiło znacznie tjwoJe warunki .lokalowe /Chemia 

Spożywcza, Int:tty·tut Papiernictwa/. 

Wskutek wyburzeń a także opóźniont:J bułi.owy Wydziału Elek-
J 

trycsnego pogorszyły slfł r.aitłs t.ety warunki .i.n.nych Ina ty tutów 

na Wydział e Meoha.nioz11ym i Elek ła:ycznyna. Fogora~yły Silf tet 

warunld. w budynku Obem.i i Ogólnej• który wymaga kapi.tal.nego 

remontu. 

Postula ty zgłaszane podczas przeglądu warunków p1.·aoy ui'lu

peł niają opracowau,.y prsez lU erownic two U,,zelni plan poprawy 

warunków bhp. Realizacja tego planu wymaga rozszers,;eni.a t1łużb 

remontowo - budowlany-Ob l gospodarczyc,h oraz przezwyc: ięr.;ania 

ogiHrlie znanych trudności zaopa-trzeniowych. 

W (hlt~~ym oiiigu odcv.uw-c1 slę zaniedbania w zakl'.'fHJ.iP. utrz.ym.a.-
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nia czyato,ci w pomieszczeniach ogólnych, eanitariatach oraz 

w otoczeniu budynków. 

Radykainym posunięciem w zakresie poprawy warunków pracy i stu

diowania będzie planowana rozbudowa Uczelni, której zahamowania 

wszyscy odczuwamy. 

2. Udział SIP w Komisjach. Społeczni Innpektorzy Pracy bior~ udział 

w pracach k,m1il:3 j i powy pad.kowe j. 

Dane dotyczące wypadków przy pracy w Politechnice Łódzkiej 

w lata.eh 1976 - 1980 podano w poniższym zestawieniu. 

Rok 
Liczba WYi>adków prz.v pracv Razem emiertelnych <::iężkioh poz os ta.łych 

1976 1 1 40 42 

1977 1 9 46 56 

1978 - 5 33 ,a 

1979 - 8 38 46 

Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich dwóch latach nie było 

wypadków śmiertlenych, chociaż liczba wypadków ciężkich jest 

w dalszym ciągu niepokojąca. 

Przedstawiciele Rady Zakładowej uczestniczyli w pracach Komisji 

dodatków za pracę w wa.runkach szkodliwych dla sdrowia oraa 

w Komisji dyecyplinarnej dla nauczycieli akademickich. 

3. Interwencje w spraWDch bhp są prowadzone na bieżąco w miar, 

zgłoszeń ZS1P lub Oddziałowego SIP. Inspektorzy uozea·tniozą 

w odbiorze wszystkich nowych pr4COwn1, stołówek, magazynów itp. 

ZSIP op~niował również projekty zarząd~ń w sprawach bhp. 

4 • Sprawy związane z przee ;\rzegni;!I Kodeksu Prący~. i,ao wprowadaenia 

w życi.e Y.odtłkflu Pracy oraz wzmocnietnia dyscypliny pracy• zdarzają 

a.i~ interwencje w aprawaoh zwolnień pracowników, raagan i upomnień• 
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Część spraw udało s.ię załatwić poprzez bezpośrednie i.nterwencje 

u zwierzchników. Więkozośó jednak wymagała wnikliwego rozpatrze

nia i odpowiedniej pracy wyjaśrd.aj,1;0<::j. 

Kilkanaście spraw trafiło do· Komiuji Odwoławczej i Rozjemczej przy 

Naczelniku Uzielnicy l,ód6 - Pnlt.1u ie, z których niewielka liczba 

ze wzgltid6w llroceciuralnych zou l.aL1 zułatwioua na korzyść pracowni

ka. Pozostałe tHlWOl....Lnia t.>toj4ce w ewidentnej Bprzecznośoi z Kodek

dam .Pracy nie zoti tały rozpa tr!6ot1e pozytywnie. 

Należy zaznacEyć, ie wymieninne sprawy o charakterze konflik.' ,. 

wym wymagające rozwagi i wnlkllwego rozpatrzenia zajmovcJ.il:y w pra

cy ZSIP najwięcej uwagi. 
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7 • SPRAWY PRACOWNICZE --------------------

W okresie ostatni~j kadenc,jt R':łda ZakJ<'!dcw1,1. przez •,wo,'iPf.C 

przPd.sthlrd c:i eJ.a rozpatrzyła :i. załatwi la oKuł.o ·F10 ;:,karg 

pracownikl1w technicznych, a<iministrac'!,)nyd, i obsłllgi, ;;har[ 

kt6re dotyczyły gł6wnie płac i stosunk<"W rn:[ ę,-;zyl w1'.r'k.ich. 

Część załatwiono w trvhi e na t. ychml astowyrr;. p,ozo:.:;t<ił e spr!Cjwy 

wymagały długotrwałego załatwiani~. 

Przedstawiciel Rady ZakladowP.j u<.:zeRtni czvl w Komi c.y,ch : 

podwyżek i zmiany stanowif:k, n:=tgr/,ct ornz rrzv,ję/ do nrący. 

Na szczególne podkreśleni~ za.sh1gu;"it:! praca w Knmis;1i 

podwy?:ek i 7.mian stanowisk dla pracowników tectnd cznych, 

administracyjnych i obsługi. KomisJ& wykonała olbrzymią pracę 
związaną z rozpatrzeni em j przyznawaniem wpr•owr1dzonvcb dodatków 

za wysługę lat oraz nagród juhj lellSZowych. Przeana 1 i z.owano 

oko.ło 1800 wniosków czuwając nfłd tym, aby nikt z nrncowni.knw 

nie został p<.\krzywrizony. 
W okresie sprawozdawczym prz~proww:.lz.ono r(iwni P" reguł dcję 

płac dl.a prawie wszystki eh grup pracowni r,zvcb w l'o11 tedmi <'e 

ł~dzkie:j. Na podkreś·1 eni e za sł uguJP pr7.ePr, .:zona rf:'guJ '1C,jH 

na,in1 ?.ej zarabia,jącvch pracowników stoł ówk:i, gdzi P zostr1 ty 

poważnie zwiekazone zarobki. .. ' 

Komisja d/s przyznawRnia zapomńg dzt<:1.ła,hcR 1w podst~iWif> 

konsul tac;ji m~żów zaufanj A i Rad O<idzi ał owych przyznawała 

zapomog.i na,ibardzi ej po trzebu;jącym pomocy pracownikom : 

J-----~--- ... --------,-----...---r-------,--.... ----,---.... --,---.... , 
I Rak I 1976 I 1ąr1 I 197e I 1q?q : 

,-----~---~~~-~-+~------ł~------~--------~-------~-~ 
I, I I. I I I 
1 L1 czba Zcl.j.lOm6g-ł- 67 t 66 1 70 1 6;; 1 1~--~~~------~-- --~-~--}-------~--------~--~---~~~~ 
I I I I. ł . I I ~uma zł. 97 6~0 

1 
1 O? Rnn I 12ą OD~ 11 b HCH) t 

----------~---- --------- --------------------- ___ J 
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A• DZIAŁALNOSO XUL:rYR,A.LNO - OSWIATOWA 

W Klubie koncentruje B1f2 życie Uczelni. !ru można s~e&id ah1iadaniet 

wypi6 kawę, porozmawiać ze znajomymi. Dwa popołudnia w miesiąóu spo

tykają si, tutaJ renciści. W wolnych chwilach można posr&4 w bry4ża 
lllb w szachy. !l!utaj również odbywają s1, imprezy i apotkan~a .. • cie

kawymi ludźmi". Były to spotkania m.in. z redaktorem B.Janiesewskim1 

aktorem Romanem Kłosowskim, spotkania z uczestnikami wycieczki do 

. Taszkientu, Buchary i Samarkandy, ilua trowane przeźroozam11 z do_o. 

M.Łukawiakiem z wyprawy naukowej 
11
Samochodem z Łodzi do Nepalu" 1$d. 

W Klubie wystqpowali artyści soe~ łódzkich i harcerzem zespołu 

"Bałałajki~ z piosenką rosyjską i radziecką. Zorganizowano pokazy 

zbiorowego żywienia poł:ączone z degustacją kuchni rosyjskiej. 

Imprezy te nie cieszyły si, dużym zainteresowaniem praoownik6w, po

szukiwane będą nowe formy tej działalności. 

Z okazji ~wi,ta Kobiet, 1-go Maja 1 Dnia Nauczyciela i Rocznicy Re
wolucji Pd4z1.ernikowej w Klubie odbywają si• wieczorki okolicznoał

oiowe wzbogacone cz~ścią artystyczną. 

Nową formą naszej działalności była organizacja wystawy prao 

polskich artystów - plas tyków. Prace prezentujemy w Klubie pracowni

ków na apecjalnj e prz}'gotowanych planszach. Przez 3 lata zorganizo

wano 16 wystaw, pr·zybliżając tym twórczość llaBZ,Yoh artystów pracow

nikom Uczelni. W ramach wystaw za·prezentowano w Klubie praQe nauze

go pracownika arohi.tektu doc. J .sarnuj~ połl1czone z aukcją rysun

ków. Oieazyły się one dużą popularnośu lr1 ,a suma uzyskana ze sprze-
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daży, zgodnie z żyozeni~a doc_. J .samu3a:a:1· została przekazana na 

Z.6dZk:ie Oentrwn Zdrowia Dziecka. 

W wernisażach, które poprzedzaity otwarcie każdej wystawy uczest

niczyli zazwyczaj autorzy. 

Powstał4f przy Radzie Zakładowej w 1974 roku i kontynuuje swoją· 

działalność.; W gablocie w Klubie ·pracowników są prezentowane nowo6-

ci i organizowane okolicznościowe wystawy ciekawszych znaczków • 

. Na początku kadencji rozpoczął na nowo swoją działalność. Ośmiu 
• 

amatorów fotografii organizowało wyjazdy w plener, wycieczki po na-

szym mieście, uczestniczyli w imprezach organizowanych w Uczelni. 

Wynikiem ioh działalności było ·kilka wystaw m.in ... stara i Nowa 

Łódź", .,P·oli technika Łódzka", "!warze Kobiet". Zorganizowano kon

kurs .fotograficzny dla pracowników pod hasłem .,Lató 77", zdj~cia 

przysłane na konkurs były prezentowane na wystawie. Obecnie Klub 

zawiesił swoją działalność z powodu braku zainteresowania pracow

ników. 

Kysy ję~x;ls;ó;w Qbąycb. są organizowane od wielu lat przez Ra<lę 

Zakładową. Poczynając od 1976 roku wprowadziliśrny innowacj~. Za-
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j~cia z język.a angielskiego, niemieckiego i francuskiego, które do 

tej pory były prowadzone raz w tygodniu po dwie godziny, zostały 

rozszerzone do 2 i 3 razy tygodni.owo dla grup początkujących, śred-
• 

nio-zaawansowanych i zaawansowanych. Wszys·tkie formy spotka.ły ei«z 

z akceptacją 1 zainteresowaniem pracowników. Z kursów korzysta jred

nio 250 pracowników rocznie. 

W celu intensyfikacji. nauczania j~zyków obcych chcielibytłmy 

wpólnie II władzami Uczelni rozpocząć organizacjq dwu.tygodniowych 

przyśpi.eszon,ych kursów j~zyk6w obcych. Kursy przeprowadzane bidą 

w Ośrodku Dydaktycznym w Konopnicy z udziałem zagranicznych lekto

rów. 

Z dużym UZl'lani.em są przyjmowane kursy przygo towawoze na wyższe 

studia organizowane przez Radtt Zakładową dla pracowników 1 dzieci 

pracowników Uczelni. Z tej formy działalności Rady Zakładowej ko

rzysta rocznie średnio około 110 osób. 

Dużą popularnością wśród pracowników cieszą si, bilet,l do tea

ttów i kin, Pieniądze przeznaczone na ten cel są całkowicie wyko

rzystywane przez Rady Oddziałowe. 



- 50. -

9. A.KOD SPOŁECZNE 

!rwa nieprzerwanie akcja •wiadozeń pieni,żnyoh na konto H~OZ 

podj,ta prsez pracowników Uczelni w roku 1973. W roku. 1977 prze

kazano sum, ,o:, 202,• zł., w 1978 roku - 292 887,- ził:. 1 w 1979 

roku - 281 935 ,- zł. 

Ponadto pracownicy deklarują składki pienit1żne na !olaild. ',Jtomi tet 

PoDIOdy Spoił:eoznej. W ostatnioh latach przekazano na ten cel awnya 

w roku 1976 - 14 627,-· al., 

w rokQ 1977 - 16 340.- zł., 

w roku 1978 - 19,288;- zł., 

w roku 1979 - 22 169,- sł. 

W odpowiedzi na rdżnego ro:zaju apele instytucji 1 organiaao31 

lada Zfkładowa realizuje równieł sporadycznie dobrowolne wpl::aty. 
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10. l!'UNDUSZ ZWIA.ZKOWY 

.Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego kieruje cato

kształtem gospodarki finansowej oraz ponosi pełną odpowiedzialnoać 

za prawidłowe 1 terminowe odprowadzanie składek c&łonlcowald.d:t~ 

Uczelnię, za oszczędne i celowe wydatkowanie ,ródków. Pod:8~ asta
łalności finansowej stanowi budżet opracowany 1 uchwalony~~ 

Rad, Zakładową oraz przyj1rty i zatwierdzony przez· 1G &łiP. 

Budżet Rady Zakładowej składa sifł z preliminarza·-batietovego, 

który obejmuje planowe dochody i wydatki na dany rok /w porówna

niu a rokiem ubiegłym/. Do grupy dochodów budżetowych zalicza si, 
6~ składek członkowskich od pracujących członków związku, od eme

rytów, odpłatnośó za świadczenia socjalne, imprezy kulturalno

oświatowe, dotacje do Zarządu Głównego oraz pozostałoad budżetową 

z roku ubiegłego. 

Wydatki planuje si, według poaaozeg6lnych działalności, uwzglę

dniając zapotrzebowanie społeczne na niektóre formy pomocy. Docho

dy oraz 'f'Yda.tki w latach 1976 - 1979 przedstawia tabela. 

W latach 1976 - 1979 dochody Rady Zakładowej wzrosły o 2~, 

w tym dochody se składek członkowak:ich wzrosły o 37~. Udział skła
dek członkowskioh w ogólnym dochodzie kształtował s1, arednio na 

poziomie 64~. 
Wydatki Rady Zakładowej na przestrzeni lat 1976 - 1979 wzrosły 

proporcjonalnie do wzrosvu dochodów tj. o 54 ~. 



Wykorzystanie funduszu Rady Zakładowej w latach 1976 - 1979 

Lp. Nazwa dzia3:alności 
La ta 

Razem /zł./ 1976 1977 1978 1979 

1 DOCHODY 1 309 089 1 442 038 1 741 345 1 700 800 6 193 272.,-

w tym składka członkowska 6~ 883 391 886 726 994 177 1 214 825 3 979 119 ,-

2 WYDATKI 

Wczasy wypoczynkowe i leczni- .. 

cze 202 220 249 371 446 180 444 011 1 341 782,-
wypoczynek po pracy i wycie-
czki 251 032 249 871 285 587 203 307 989 797,-
Zasiłki statutowe 78 950 95 ooo 131 500 108 600 414 050,-

Zapomogi dla pracujących 97 .650 102 800 129 600 118 800 448 850,-

Pomoc socjalna dla emerytów 63 825 66 463 99 466 103 694 333 4-48,-

~ziałalność szkoleniowa 
i oświatowa 219 15? 197 263 219 595 302 524 938 539,-
Wychowanie fizyczne i sport 24 901 84 375 209 396 257 599 576 271,-

Inne/imprezy, posiedzenia 
.r~rdatki ore:anizacvine itn./ 1il 145 11c; 562 174 4.41 1 ~, 67S 62S 82 "1 .-

-

Wykorzystany fundusz 1 081 880 1 220 705 1 695 765 1 670 210 5 668 560 

Pozostało /przechodzi na rok 
227 209 221 333 45 580 30 590 naste"Dnv/ 
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11. OCENA REALIZACJI ;W?!i!OSKOW Z POPRZEDNIEJ KADE!IOJI 

Działalność Rady Z-akładowej w bieżącej kadencji w poważnym sto:p

niu została zaprogramowana przez wnioski i uchwały zawarte w proto

kole II Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Rady Zakladowej 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Łódzkiej. Ogółem 

zgłoszono 16 wniosków obejmujących niemal całokształt problematyki 

związkowej w uczelni. Dokonując oceny realizacji tyoh wniosków 

można podzieli6 je na trzy przedstawione grupy. 

1. Jnioski urzeczywistnione cał1owicie 

nastąpiła podwyżka płac obejmująca prawie wszystkie 

grupy pracowników; 

wprowadzono dla pracowników nie będących nauczyciela

mi akademickimi dodatek za długoletnią prac, w Uczel

ni; 

- rozszerzono bazę żywienia zbiorowego, udostępniając 

miejsca konsumpcyjne w stołówce studenckiej prowa

dżonej przez WSS oraz otwierając nowy bufet pracow

niczy w gmachu Chemii Spożywczej; 

- zwiększono liczbę miejsc dla pracowników Politechni

ki Łódzkiej w Hotelu Asystenta; 

- rozszerzono możliwoś6 korzystania z opieki lekar

skiej poprzez otwarcie środowiskowego wielospecja

listycznego ośrodka zdrowia, 

- zakupiono Dom Pracy Twórczej w Jastrzębiej Górze 

oraz przeprowadzono remont ośrodka w Wiartlu, 

zwiększając tym samym liczbę miejsc wczasowych; 

uruchomiono również ośrodek dydaktyczny w Konopnicy 

przeznaczony dla doskona.lenia zawodowego kadry 

naukowej. 
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2. Wnioski urzeczywistnione C@e:ściowo 

- przeanalizowano zasady punktacji obowiązującej przy 

przydzielaniu wczasów - sprawą punktacji nadal zaj

muje się Komisja Wczasowa Rady Zakładowej; 

- ulegają ciągłej poprawie warunki pracy pracowników 

Uczelni, 

- podejmuje si~ starania o utrzymanie stałego tempa 

liczby przydzielanych mieszkań, 

- realizuje się postulat dotyczący rozwoju współpracy 

sportowej z zagranicą, 

- uzupełnia się nowym eprz~tem Magazyn Sprzqtu Sporto

wego i Turystycznego, 

- wprowadza sit w życie postulat dotyczący wypoczynku 

dzieci i młodzieży poprzez różnorodnośó form tego 

wypoczynku. 

3.Wnioski nie zrealizowane 

- nie załatwiono sprawy dotyczącej wynagrodzeń za 

zast,patwa na zajęciach dydaktycznych, 

- nie załatwiono sprawy dotyo~ącej możliwości korzys

tania s ulgi kolejowej przez pracowników nie btdą

oych naucaycielaJBi akademickimi po przej•ciu ich na 

emeryturę, 

- ze względu na ograniczenie paliwowe oraz brak odpo

wiedniej bazy wypoczynkowej w pobliżu Łodzi, nie 

rozwinitto akcji wypoczynku sobotnio - niedzielnego • 

. Informacje o realizacji wniosków pierwszej i drugiej grupy znaj

dują się w rozszerzonej formie w sprawozdaniu. Wyjaśnienia wymagają 

natomiast wnioSki zgrupowane w grupie trzeciej. Odnośnie pierwsze

go jak i drugiego wniosku Bada Zakładowa kilkakrotnie korespondowa

ła z instancjami nadrzędnymi, przekazując stanowisko pracowników 
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w omawianych kwestiach. Odpowiedzi uzyskiwane na wystąpienie Rady 

Zakładowej w dalszym ciągu nie regulują jednoznacznie poruszanych 

problemów. Sprawy te wymagają dalszego załatwiania, 
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12. WNIOSII USTEPUJAOEJ .RADY ZAKŁADOWEJ 

Przedstawione poniżej wnioski i postu.l•ty opracowano na podsta

wie analizy wszystkich wniosków zgłoszonych przez grupy związkowe 

i Rady Oddziałowe podczas kampanii sprawozdawczo - wyborczej. Nie

kt6ro z zaprezentowanych wniosków aktualizują wnioski zgłoszone 

podczas poprzedniej kampanii sprawozdawczo - wyborczej, których re

alizacja minio usilnych starań Rady Zakładowej pozostaje nadal ak

tualna. 

Wnioski można podzielić na nast~pująoe grupy problemowe. 

Sprawy organizacyjne i pracownicze 

1. Zwiększyć wysi1ki w kierunku podwyższania dyscypliny pracy 

i ~dpowiedzialnośoi za podejmowane decyzje 1 ich realizację. 

2. Dąży6 do wprowadzenia w Uczelni zakładowego funduszu nagród 

/ 1 '3 pensja/ oraz o zynić a tarania o uwzglfł dnianie sumaryo znyc h 

sarobk:6w przy określaniu wyaokośoi emerytury wszystkich pra

oownilc6w szkół wyższych., a wiflo pensji 'Wraz z wypłatami za 

prace dla gospodarki na.rodowej - fundusz honorariów. 

3. Ksataltować odpowiedni klimat i warunki dla podnoszenia lcwa

lit1lcaoji zawodowych nauozyoieli, podejmując etarania o pod

wyżaz~nie stypendiów doktorskich 1 habilitao7jnyoh. 

4. W dalszym ciągu należy podejmować działania w kierunku zapew

nienia „kroczących" podwyżek uposażeń, podwyższania stawek go

dzinowych /w tym również dla nauozyoieli akademickich wykonu

jących prace umowne i godeiny pąnad'W)'miarowe/. 
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?. I'0d.J,1ć działania dotyczące uprawnie1i pracownik6w dydaktycznych 

a.o korzystania z ustalonych, wolnych od pracy sobót. 

6. Z::1pewnlć lepszą informację ogółu pracowników o organizowanych 

.Lnprezach, przy~nawanych świadczenia.eh socjalnych, nagrodach, 

prf:rrd.al:h i podw-yżkach uposażeń oraz innych świadczeniach wyróż

niaj.icych _pracowników Uczelni. 

Spraa s,oc jąlno - byto"!~ 

1. Usprawntć l:rytt1ria przydziału świadczeń socjalnych, tak, aby 

za11ewnJć równomierny i wł'.aści.wy podział tych świadczeń. 

2. Dążyć do dalszego powi~kszenia i polepszenia bazy wypoczynkowej 

pracowników Poli techniki Łódzkiej. Odnosi siq to zarówno do 

własrwj bazy, jak 1 wykorzystania bazy FWP, ZNP oraz innych 

jednotitek organizujących wypoozyne)f: pracowniczy. 

3. Zin-tenayflkować działalnośó w kierunku zape-wnienia właściwego 

wypoczyuku sobotnio - niedzielnego poprzez& 

- syti tema.tyczne organizowanie imprez o charakterze rekreacyj

no - wypoczynkowym, 

- ud.ot:1tQpnie.nie pracownikom terenów pod dzlałki rekreacyjne. 

4. Poctejmowaó działania na rzecz poprawy jakości wyżywi.enta w dos

tępnych stoh5wkach oraz uruchomić wi~lcszą ilośó bufetów i kioa

kÓ\.J w budynkach Politechniki. Łódzkiej. 

~.. li,.·F~YÓ do zwięku zenia efelctywnośe i i operatywności dzi.ałani.a 

pl.llnu trncjFtlnego w Uc~eln1.. 
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Sprawy mieszlgl.niowe 
' 

1. Bależy podejmowad wszechstronne dzi&a:ania w celu zwi,kezen,ia 

liczby mieszkań przydzielanych pracownikom Uczelni, 

1. Wywrzeć silniejszy nacisk na Iierownictwo Administracyjne 

Uczelni w celu egzekwowania o~ wiaaciwych słUŻb, porządku 

i czystości w·Uczeln1. 

2. Dążyć do egzekwowania bezpiecznych warunków pracy w Uczelni. 

Ime pios}d 

Dążyd do wprowadzenia amian w ordynacji wyborczej organizacji 

związkowej umożliwiających zgłaszanie wi,kszeJ liczby kandydatów 

do władz związkowych a sali. 
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ZAKOifCZENIE 

Przedstawione sprawozdanie nie oddaje w pełni starań, aktyw

nośc:I. i osiągnięć całego zespołu ludzi: działaczy związkowych, 

partyjnych, członków kierownictwa Uczelni oraz pracowników acJ.mi

nistracyjnych. Za każdym omówionym, ozy zaledwie zasygnalizowa

nym problemem kryje się rzetelny wysiłek i autentyczne pasje 

działaczy społecznych. 

Wyjaa.1nieniu lub załatwieniu bł:ahej choćby i drobnej sprawy ludz. 

kiej poświęcono niejednokrotnie wiele ozaau i osobistego zaanga

żowania. 

Mimo, iż nie udało aiq urzeczywistnić wazystk1oh wytyczonych 

zadań i zgłoszonych postulat6w pozostaje przekonanie, że z peł

nym sukcesem zrealizują je działacze w przyszłej kadencji. 

Serdecznie dziękuję Władzom. Uczelni w osobie Jego Magni.ficencji 

Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr habil. Edwarda Galasa za 

harmonijne i owocne współdziałanie. Dzi,kuję za życzliwośó, peł

ną zrozumienia pomoc dla naszych związkowych inicjatyw. Składam 

wyrazy podziękowania za bezpośrednie zaangażowanie si, i pozytywne 

decyzje, które pomogły rozwiązać wiele trudnych problem6w w zakre

sie warunków pracy i działalności socjalno - bytowej w Uczelni. 

Dziękuję również Panom Prorektorom za poparcie i zro~umienie dzia

łalności związkowej oraz tych wszystkich problemów Rady Zakłado

wej które pojawiły si, na posiedzeniach Kolegium Rektorskiego. 

W imleniu ustępującej Rady Zakładowej i swoim własnym dzięku

ję za aktywną i owocną współpracę Komitetowi Uczelnianemu PZPR, 

a przede wszystkim Sekretarzom Komitetu Uczelnianego. 
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Kieruję słowa najwyższego uznania i gorącego podzi~kowa.nia 

dla wszystkich działaczy, których nie sposób nawet wymienić: 

w grupac·h związkowych, Radach Oddziałowych, JComisj aah i agen

dach Rady Zakładowej, którzy z pełnym poświęceniem uczestniozy-

11 we wszystkich przejawach działalno,ci związkowej w naszej 

Uczelni. 

Za Prezydium: 

Prezes R.ady Zakładowej 

ZNP l>Ł 

dr inż. 



GPD z. 18 n. 200 


	Sprawozdanie z działalności w latach 1976-1980 ; 1980 r.
	Sprawozdanie z działalności Rady Zakladowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Łódzkiej za okres od 19 marca 1976 r. do 14 marca 1980 r.
	Spis Treści
	Wstęp
	1. Organizacja Rady Zakładowej
	2. Działalność organizacyjna
	3. Działalność socjalno-bytowa
	4. Sprawy mieszkaniowe
	5. Działalność sportowo-turystyczna
	6. Społeczna inspekcja pracy
	7. Sprawy pracownicze
	8. Działalność kulturalno-oświatowa
	9. Akcje społeczne
	10. Fundusz związkowy
	11. Ocena realizacji wniosków z poprzedniej kadencji
	12. Wnioski ustępującej Rady Zakładowej
	Zakończenie






