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Zebranie Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 6 grudnia 2017 roku 

 

Wszystkich zebranych na spotkaniu powitał prezes kol. Zbigniew Warzocha. 

Tematyka potkania.  

1. Pismo w sprawie dofinansowania pasieczyska na terenie Katedry Pszczelnictwa. 

Przewodniczący kol. Zbigniew Warzocha poinformował zebranych o piśmie, które wpłynęło do 

sekretariatu Związku z prośbą zaopiniowanie. Dotyczyło ono możliwości sfinansowania remontu wiat 

ogniskowych, stołów i ław biesiadnych na ternie pasieczyska Katedry Pszczelnictwa, ze środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W świetle obowiązujących przepisów takie 

dofinansowanie nie jest możliwe ponieważ nie są to obiekty, które należą do bazy ZFŚS.  

2. Prośba o interwencję pracownicy WNŻ w sprawie odmowy podwyżki związanej z awansem. 

We wrześniu br. wpłynęło do sekretariatu ZNP pismo z prośbą o interwencję w sprawie pracownicy 

Wydziału Nauk o Żywności, w którym poinformowała, że po uzyskaniu przez nią stopnia doktora 

habilitowanego zwróciła się o podniesienie podstawy wynagrodzenia do minimalnego spełniającego 

warunki przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednak taka 

podwyżka została jej odmówiona. Powodem odmowy był fakt, że pracownik otrzymuje dodatek 

projakościowy, który po dodaniu do pensji podstawowej daje sumę przekraczająca kwotę minimalną 

zawartą w Rozporządzeniu. Taka interpretacja w opinii wnioskującej jest dyskryminacją. Pismo w tej 

sprawie zainteresowana  złożyła również na ręce JM Rektora. Prezes Zbigniew Warzocha 

interweniował w tej prawie dwukrotnie u prorektorów ds. kadr Grzegorza Białuńskiego i ds. 

ekonomicznych i rozwoju Mirosława Gornowicza. Ich opinia w przedmiotowej sprawie jest jednak 

zbieżna z argumentacją Pani Dziekan w odmowie przyznania podwyżki. Prorektor Mirosław 

Gornowicz informuje również ZU ZNP, że z formalnego punktu widzenia aktualny stan faktyczny nie 

narusza prawa. Zatem możemy domniemywać, że ewentualne dochodzenie praw w sądzie przez 

zainteresowaną może być nieskuteczne.  

3. Zmiany organizacyjne w UWM w Olsztynie. Prezes Zbigniew Warzocha poinformował 

zebranych, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim 

Olsztynie i przekształceniem Wydziału Nauk Medycznych w dwa wydziały wchodzące w skład nowo 

powstałego Collegium Medicum, Zarząd Uczelniany na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 r. 

zniósł Oddział ZNP na Wydziale Nauk Medycznych i powołał Oddział ZNP przy Collegium 

Medicum. Nadmienił również, że struktura organizacyjna Zarządu Oddziału pozostaje niezmieniona 

do czasu następnych wyborów. 
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4. Sprawozdanie z Senatu. Kolejny rok będzie trudnym okresem dla naszej Uczelni. Fakt 

pozostania tylko trzech wydziałów w kategorii A bezpośrednio przełoży się na wysokość dotacji, która 

w przyszłym roku może być mniejsza nawet o 15 mln zł. Podczas Senatu poruszono również wniosek 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej o wcielenie jej w struktury Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 

Taka operacja byłaby atrakcyjna szczególnie dla Collegium Medicum. Pan Rektor powołał specjalną 

komisję, która ma na celu przeanalizowanie możliwości i warunków takiego połączenia. 

5. Zmiany w Regulaminie ZFŚS. Związki zostały poinformowane o konieczności powołania 

zespołu, który zajmie się zmianami w regulaminie ZFŚS. Do prac w tym zespole z ramienia ZNP 

został skierowany kol. Cezary Czyżewski, który poinformował zebranych, że komisja skupiła się 

głównie na wprowadzeniu zmian w obszarach kłopotliwych w obecnie obowiązującym regulaminie. 

Było to podyktowane krótkim czasem pracy komisji. Zmiany obejmują między innymi: 

 ujednolicenie nazewnictwa w treści całego regulaminu, 

 doprecyzowanie pojęcia osoby najbliższej tj. współmałżonka jak również partnera/konkubenta, 

 wprowadzenie obiektów wykorzystywanych na cele socjalne (np. Baccalarium), 

 zmiany w obrębie rotacyjności w komisjach funduszu (co dwa lata, a nie co rok), 

 doprecyzowanie spraw proceduralnych dotyczących prac komisji funduszu, 

 wprowadzenie możliwości korzystania z półkolonii przez dzieci, 

 podniesienie dofinansowania na cele kulturalne do 50 %. 

6. Wybory ZNP w UWM w Olsztynie. Prezes przypomniał, że w 2019 roku odbędą się wybory  

w strukturach ZNP w UWM w Olsztynie. Cała procedura z tym związana ruszy już na początku 

jesieni przyszłego roku. Poprosił równocześnie o uwagi i propozycje zmian w obowiązującym 

regulaminie wyborów, ponieważ ewentualne zmiany wymagają zatwierdzenia przez Konferencję 

Delegatów ZNP. Początek roku jest okresem, w którym tworzymy preliminarz wydatkowania 

środków na 

 2018 rok. Prezes poprosił o zgłaszanie pomysłów i propozycji odnośnie wydarzeń, akcji i świadczeń, 

które byłby skierowane do naszych członków i musza mieć odzwierciedlenie w preliminarzu. 

 

Prezes ZNP UWM kol. Zbigniew Warzocha podziękował wszystkim za spotkanie i zakończył 

zebranie. 


