
Do Członków ZNP w UWM w Olsztynie 

W związku z kolejnym anonimem krążącym wśród pracowników Uczelni, w którym 

szkaluje się ZNP poprzez stwierdzenia: „ZNP podobno nas reprezentuje”, „Solidarność 

walczy, a ZNP chowa głowę w piasek”, „Z tego jak działa ZNP śmieje się cała Polska” itp., 

oraz zarzuca się  zarządowi bierność w sprawach płacowych pracowników, a Prezesowi 

samodzielność w podpisaniu ugody bez wcześniejszych konsultacji, Prezydium Zarządu 

Uczelnianego ZNP odrzuca je w całości, ponieważ nie znajdują one potwierdzenia w faktach. 

W sprawach dotyczących regulacji płacowych oraz narastającego niezadowolenia 

wśród pracowników z powodu niskich wynagrodzeń w okresie od 1 października 2018 r.  

do 14 marca 2019 r., Prezes ZNP oraz upoważnieni przez zarząd członkowie Prezydium 

spotykali się z Prorektorem ds. Kadr i z Prorektorem ds. Ekonomicznych i Rozwoju łącznie 

dziewięciokrotnie (11.10.18r., 12.10.18r., 23.10.18r., 30.10.18r., 13.12.18r., 28.02.19r., 

11.03.19r., 13.03.19r., 14.03.19r.) oraz dwukrotnie z J.M. Rektorem (grudzień 2018r. i 

styczeń 2019r.). W spotkaniach tych zawsze uczestniczyli dwaj przedstawiciele NSZZ 

Solidarność oraz 2-3 przedstawicieli ZNP. Ponadto Prezes ZNP przed rozmowami z 

władzami uczelni pięciokrotnie spotykał się z Przewodniczącym NSZZ Solidarność, aby 

ustalić wspólne stanowisko obydwu związków. Warunki „niekorzystnej ugody” jak pisze 

autor anonimu przyjęły i podpisały zarówno Solidarność i ZNP. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że warunki wyjściowe zaproponowane przez 

stronę uczelnianą były zdecydowanie mniej korzystne od wynegocjowanych i dlatego zostały 

odrzucone przez związki zawodowe. W trakcie kolejnych spotkań kwota została zwiększona 

o 15%, związki zostały dopuszczone do komisji rozdzielających środki oraz zagwarantowana 

została minimalna kwota podwyżek. 

Zarzut samowoli Prezesa ws. porozumienia płacowego jest bezpodstawny. Prezes 

ZNP na bieżąco przekazywał członkom Zarządu oraz Przewodniczącym z wydziałów 

informacje o przebiegu rozmów i zaawansowaniu prac związanych z podwyżkami. Dowodem 

na to są protokoły z posiedzeń ZU ZNP z 26.09.18r., 14.11.18r., 30.01.19r., 14.03.19r., 

21.03.19r., 4.04.19r. Posiedzenie Zarządu w dniu 14 marca zostało zwołane w celu 

omówienia końcowych uzgodnień między stronami. Głosów sprzeciwu nie było. 

Przyznajemy, że nie zamieściliśmy treści ugody na stronie ZNP równie szybko jak 

zrobiła to NSZZ Solidarność, gdyż czekaliśmy na oficjalny dokument w tej sprawie 

podpisany przez J.M. Rektora. Do naszych kontaktów z członkami związku podchodzimy 

bardzo rzetelnie i zawsze posługujemy się wiarygodnymi danymi. Podpisana treść ugody 

została dostarczona do siedziby ZNP dopiero w dniu 25 marca 2019 r. 
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