Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 15 września 2017 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Informacje z RSZWiN ZNP. Europejska dyrektywa ws. ochrony danych osobowych
RODO. Przedstawiono informacje ogólne o pracach Zarządu w okresie wakacyjnym.
Skomentowano przesłany z RSZWiN ZNP list otwarty dotyczący spadku finansowania nauki
i szkolnictwa wyższego. Prezydium Rady Głównej przedstawiło sprawozdanie z posiedzenia
roboczego z KRAśP, które w dużej mierze dotyczyło projektu nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele ZNP w znacznej mierze nie zgadzali się
z prezentowanymi propozycjami szczegółowymi.
Autonomia, konsolidacja i przyspieszenie ścieżki kariery naukowej (samodzielność naukowa) to
wskazania Rady Europejskiej dla zmian w polskim szkolnictwie wyższym.
„Solidarność” wyraziła zgodę na uchylenie Karty Nauczyciela.
W roku akademickim 2017/2018 nastąpi zmiana naliczenia stawki za nadgodziny. Decyzją
ministerstwa powraca stawka obowiązująca dawniej (1,8% najniższej stawki na danym
stanowisku). Ze względu na rozliczenia finansowe na poziomie wydziałów konieczne jest
przygotowanie nowych preliminarzy na rozpoczynający się rok akademicki.
Ochrona danych osobowych – istnieje konieczność przeszkolenia osób pracujących w biurze
ZNP.
Projekt uchwały Senatu UWM w sprawie polityki kadrowej przedstawiono do konsultacji
społecznej. Ogólny wydźwięk jest taki, że ze względu na samofinansowanie wydziałów polityka
kadrowa powinna być prowadzona na poziomie wydziału. Projekt jest w dyskusji. ZNP
postulował wprowadzenie punktu pozwalającego za zatrzymanie z ważnych powodów
pracownika, który nie zrobił doktoratu lub habilitacji w wyznaczonym terminie.
2. Akcja wczasy wymienne 2017 rok. Wczasy wymienne – 63 osoby wyjechały z Olsztyna, 38
przyjechało i skorzystało z naszej bazy wczasowej. Nie było głosów krytycznych.
3. Nowy regulamin wyborów do zarządów na kadencję 2019 – 2024. Zaproponowano, aby
ponownie rozpoznać regulamin wyborów. W 2019 roku odbędzie się konferencja
sprawozdawczo-wyborcza. Zdecydowano, że członkowie Zarządu prześlą uwagi do regulaminu.
4. Zmiany w preliminarzy finansowym (Uchwała 55/2014-19). Zmiany w preliminarzy
finansowym. Sprawy finansowe. W czerwcu zostały wyczerpane zasoby planowane na zapomogi.

W związku z tym wystąpiła konieczność zmiany preliminarza. Zmiany przyjęto w formie
uchwały nr 55/2014-2019. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednomyślnie.
5. Akcja wyprawka szkolna (Uchwała 56/2014-19). Przedstawiono informacje o planowanych
wydatkach przeznaczonych na tzw. wyprawki szkolnej. Obejmujemy nią dzieci od szóstego roku
życia do zakończenia nauki w szkole średniej. Przedstawiono pod głosowanie Uchwałę nr
56/2014-2019. Przyjęto jednomyślnie.
6. Dzień Edukacji Narodowej (Uchwała 57/2014-19). Przedstawiono uwagi na temat organizacji
Dnia Nauczyciela. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że organizacja kolacji przynosi nam
straty, bowiem członkowie deklarują przyjście, a nie przychodzą. W związku z tym
zaproponowano zmianę formy spotkania. Spotkanie przy kawie i słodyczach odbędzie się przed
południem, w godzinach pracy, tj. od godziny 9 do 11 w klubie Arton. Uchwała nr 57/2014-2019
w sprawie organizacji spotkania z okazji Dnia Edukacji przyjęto jednomyślnie.
7. Zapomogi losowe. Przyznano jednomyślnie zapomogę losową dla członka Związku.
8. Informacje z prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Narodowy Kongres Nauki –
Kraków 19 – 20.09.2017. Przedstawiono informacje z ostatniego posiedzenia Rady Głównej
SzWiN. Całość dotyczyła szczegółowych rozstrzygnięć w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym. Trwają ostatnie uzgodnienia. Nadal jednak nie wiadomo, co ministerstwo przedstawi w
zapowiadanej na 19-20 września 2017 roku w Krakowie konferencji Narodowy Kongres Nauki.
9. Terminy zebrań roku akademickim 2017/2018. Ponieważ nie ma jeszcze planów zajęć, to
decyzję o wyznaczeniu dania tygodnia na spotkanie Zarządu postanowiono odłożyć.

Na tym zebranie zakończono.

