
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 22 marca 2017 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Podsumowanie Sympozjum. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 11 gości  

z 7 uczelni w Polsce. Należy podkreślić, że do sekretariatu ZNP wpłynęły podziękowania  

od uczestników Sympozjum, którzy podkreślili, że było to bardzo ważne i sprawnie 

zorganizowane spotkanie.  

Wnioski: kariera akademicka ni jak się ma do rozwoju naukowego, zbyt duże jest przeciążenie 

obowiązkami, zbyt małe pensje. Ścieżka reform powinna objąć pion edukacji od postaw, a zatem 

szkół podstawowych, średnich, szkolnictwa wyższego w kierunku stworzenia jednolitego, 

spójnego systemu kształcenia.  

2. Z posiedzenia RSzWiN ZNP. Przedstawiono informacje z ostatniego posiedzenia RSZWiN ZNP. 

W środowisku ogólnopolskim z olbrzymim entuzjazmem odnotowano fakt organizacji naszego 

Sympozjum. Gratulacje dla naszego związku przekazał Prezes ZNP Sławomir Broniarz. 

Pani Wiceminister Trojanowska, obecna podczas Rady, zachęca środowisko związkowe  

do wypowiedzenia własnego zdania w zakresie proponowanych zmian Ustawy 2.0.  

Pani Minister odniosła się także do tematu postępowań dyscyplinarnych (w skali 1 roku 

odnotowano wzrost z 20 do 200 postępowań).  

Prezes poinformował, że na naszej stronie internetowej znajduje się przekazany przez kolegów  

z RSzWiN ramowy program spotkań na polskich uczelniach dot. dyskusji reformy szkolnictwa 

wyższego. Ponadto przekazał informacje dot. liczebności członków ZNP zrzeszonych w RSzWiN. 

Aktualnie stan członków to 12732 osoby, w tym osób pracujących 8779. Prosił także,  

aby przypominać członkom i pracownikom, że zasługą ZNP ostatnich lat jest przywrócenie 

poprzednich zasad naliczania stawek za godziny ponadwymiarowe, wywalczenie podwyżek  

w latach 2013-2015 w uczelniach wyższych (które są już za nami) oraz korekty algorytmu 

przyznawania dotacji uczelniom dokonanym na wniosek RSzWiN. 

3. Sprawy finansowe. Następnie szczegółowo przedstawiono wynik finansowy za 2016 rok. 

Niestety ponieśliśmy niewielką stratę, co wynika z następujących kwestii:  

 mniejsze przychody z tytułu: utraty części składek członkowskich oraz niższych odsetek 

ze środków zgromadzonych na lokatach; 



 wzrost kosztów stałych w związku ze zwiększeniem wypłat m.in. na nowe inicjatyw  

(paczki świąteczne, bony towarowe, wypłaty z tytułu zasiłków statutowych, zapomogi losowe, 

wyprawki szkolne, materiały eksploatacyjne, organizacja dwóch konferencji/sympozjów). 

W planach na 2017 rok przewidujemy dalszy spadek składek (m.in. z tytułu przejścia  

na emeryturę), co wiąże się z koniecznością zmniejszenia wydatków (zmniejszamy kwotę 

środków na nagrody, zmniejszamy kwotę na zakup bonów). Utrzymamy natomiast wydatki na 

paczki i dofinansowanie wyprawki szkolnej oraz spotkania okolicznościowe (ognisko 

integracyjne, obchody KEN, spotkanie Wigilijne). Jest to jednak sygnał, że zarówno przychody, 

jak i wydatki w kolejnych latach powinny być bardzo ostrożnie szacowane. 

W związku z przedstawionym sprawozdaniem, poddano pod głosowanie następujące uchwały 

finansowe:  

 Uchwała nr 49/2014-2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016; 

 Uchwała nr 50/2014-2019 w spr. zatwierdzenia preliminarza na 2017 rok. 

Wszyscy obecni na zebraniu członkowie Zarządu ZNP przyjęli uchwały jednomyślnie. 

4. Rada Domu Seniora UWM. Władze uczelni opracowały (w porozumieniu z przedstawicielami 

związków zawodowych) statut Fundacji Domu Seniora UWM, w skład której oprócz władz 

uczelni wchodziłby jeden wspólny przedstawiciel związków zawodowych. Naszym kandydatem, 

zarekomendowanym przez Prezydium ZU ZNP, jest kol. Jacek Michalak Kandydatura  

Jacka Michalaka został poparta przez wszystkich zebranych i przegłosowana jednomyślnie. 

5. Zatwierdzenie p.o. Przewodniczącego w SWFiS. Kol. Maria Piątczak złożyła rezygnację  

z kierowania oddziałem ZNP w SWFiS. Kol. Piątczak wskazała jako p.o. przewodniczącej 

ogniska związku w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu kol. Marzenę Jurgielewicz–Urniaż, 

która wyraziła zgodę na tymczasowe pełnienie funkcji przewodniczącego koła, do czasu wyboru  

nowego przewodniczącego. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie Zarządu ZNP UWM 

jednomyślnie poparli niniejszy wniosek. Uchwała nr 51/2014-2019 w spr. powołania osoby 

pełniącej obowiązki Przewodniczącego Oddziału Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

UWM została poddana głosowaniu i w wyniku głosowania została przyjęta jednomyślnie. 

6. Zapomogi. Do sekretariatu ZNP wpłynęły trzy pisemne wnioski o bezzwrotną pomoc finansową. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

7. Odpis na ZFŚS. Toczyły się dyskusje wokół kwoty tegorocznego odpisu na ZFŚS. Pierwotna 

kwota nie została przyjęta przez związki zawodowe, które wnioskowały za podwyższeniem puli 

do kwoty 7 500 000,00 zł (pismo w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej naszego 

związku). Na pismo przedstawicieli związku o podniesieniu kwoty władze uczelni odpowiedziały 

odmownie, informując o ostatecznym zarezerwowaniu na ten cel środków w wysokości 

6 600 000,00 zł.  



8. Propozycja ZNP skierowana na ręce JM Rektora dotycząca godnego pożegnania 

odchodzących na emeryturę pracowników UWM. Poinformowano, ze złożono w imieniu 

Zarządu wniosek do JM Rektora o godne żegnanie pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. 

W tym zakresie istnieje wola wprowadzenia tego zwyczaju ze strony władz uczelni.  

Pismo w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej naszego związku. 

9. Sprawa podwyżki projakościowej dla kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich. 

Wpłynęły trzy zażalenia pań, które z powodu przejścia na urlop macierzyński wypadły z tzw. puli 

podwyżek projakościowych. Pan Prorektor ds. Kadr szuka w tej kwestii rozwiązania. Istnieje 

potrzeba stworzenia jednolitego dokumentu nt. uregulowania i uporządkowania spraw związanych 

z zasadami podziału środków na podwyżki projakościowe na poszczególnych wydziałach.  

10. Rada Klubu Baccalarium. Idea powołania Rady Klubu Baccalarium, z przedstawicielami ZNP, 

NSZZ Solidarność oraz Związku Zawodowego Prawda jest cały czas aktualna, a w chwili obecnej 

trwają intensywnie prace uporządkowania podstawowych kwestii w tym zakresie. 

11. Sprawy bieżące: 

 Istnieje potrzeba, aby dwa razy w miesiącu członkowie Zarządu rotacyjnie pełnili godzinny dyżur 

w wybranym dniu tygodnia, co umożliwi bezpośredni kontakt osób zainteresowanych  

z naszymi przedstawicielami. Idea ta zyskała uznanie wszystkich zebranych osób, jak również z 

pozytywnym oddźwiękiem przyjęto wolę uroczystego żegnania naszych członków. 


