
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM  

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 27 września 2017 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Przedstawienie informacji z obrad Zarządu. Poinformowano o pracach Zarządu ZNP. Nasi 

przedstawiciele nieustannie upominają się o odpowiedni poziom finansowania nauki  

i szkolnictwa wyższego, m.in. odbyło się spotkanie ZNP z KRASP, na którym przedstawiono 

projekt umocowania związków zawodowych w uczelniach wyższych. Zadeklarowano 

udostępnienie materiałów informujących o reformie i o tym jak na jej kształt wpływali nasi 

przedstawiciele.  

 Naliczenie za nadgodziny powraca do dawnego sposobu, decyzją ministerstwa 1,8% od 

minimalnej pensji dla nauczyciela w poszczególnych grupach zaszeregowania. Dla adiunkta to 

ok. 60 złotych.  

 Ruszyła akcja „Wyprawka szkolna”, można składać wnioski – wszelkie informacje na stronie 

internetowej.  

 Dzień Nauczyciela 13 X w godzinach 9 – 11 w klubie „Arton”, poczęstunek na słodko. 

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich członków związków, nie ma potrzeby zgłoszenia.  

 „Artystyczna Rezerwa Twórcza” 13 X o 11.30 wystawa prac członków stowarzyszenia. 

Zaproszenie dla wszystkich w związku z Dniem Nauczyciela.  

 Zmiany w planowanych wydatkach. Decyzją Zarządu 4 tys. złotych przesunięto na fundusz 

zapomogowy, bowiem został on już wyczerpany.  

2. Prezentacja założeń reformy szkolnictwa wyższego.  Przedstawiono prezentację materiałów 

wraz z komentarzem. Do 9 X Zarząd Uczelniany ma przesłać opinie do RSzWiN i w związku z 

tym oczekujemy na komentarze i wnioski do przedstawionego projektu. Zachęcono do 

organizowania spotkań w oddziałach i prowokowania do dyskusji członków związków, a 

następnie zebrania tych głosów i przesłania do sekretariatu ZNP. Należy wykorzystać możliwość 

dyskusji. 

 Zapytano o sposób rekrutowania na studia w związku nowym projektem. Wątpliwość budzi 

poziom znajomości treści podstawy programowej obowiązującej w szkole średniej przez 

członków zespołów rekrutacyjnych. Można dostrzec tu niebezpieczeństwo nierzetelności. 



 Przedstawiono prezentację, którą prezentował Pan Rektor podczas posiedzenia Senatu. Całość 

reformy odnosi się do następujących punktów: 

 Pogłębienie autonomii 

 Konsolidacja 

 Skrócenie czasu do uzyskanie samodzielności badawczej.  

 Rektor, Senat, Rada Uczelni to trzon organizacyjny uczelni wyższej - przedstawiono 

kompetencje poszczególnych organów.  

 Ustawa przewiduje różne typy uczelni: akademickie, zawodowe, badawcze. Przepisy 

przejściowe gwarantują prawo do utrzymania obecnej nazwy.  

 Ma zostać zlikwidowany obowiązek habilitacji.  

 Utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków. Wprowadzenie mechanizmów 

zapewniających stabilizację zatrudnienia. Uczelnie będą miały możliwość tworzenia własnych 

ścieżek kariery akademickiej.  

 Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję do sp. Stopni i Tytułów. 

 Zmiana dyscyplin naukowych (konsolidacja) na bazie OECD. 

 Ewaluacja działalności naukowej. 

 Łączenie dyscyplin naukowych.  

 Stanowiska: asystent, adiunkt, profesor uczelniany, profesor. W każdej z grup będą etaty 

dydaktyczne i naukowe. 

 Planowanie wdrażanie ustawy: wejście w życie od 1 X 2018, w pierwszym roku prace nad 

nowymi aktami prawnymi, uprawnienia do nadawania stopni od 2021 (do 30 kwietnia 2019 

ostateczny termin otwierania przewodów). 

Dyskusja. 

 Wyrażono pogląd na temat ilości zajęć z wychowania fizycznego i punktacji ECTS, co 

przekłada się na rangę przedmiotu. Potwierdzono, że nie ma zrozumienia dla rangi wf. 

 Poproszono, by wszelkie postulaty zgłaszać mailowo, tak by można się do nich odnieść w 

szerszym gronie.  

 Odnośnie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym wyrażono wątpliwość co do procedury 

wyłaniania Senatu uczelni. Rada Uczelni (i tylko ona) będzie miała prawo zgłaszania 

kandydatów do urzędu rektora, a kolegium elektorów będzie głosowało nad tak wyłonionymi 

kandydatami. Środowisko akademickie będzie miało niewielki wpływ na Radę Uczelni. 

 Zapytano o kryteria które zmieszczą się w określeniu „wybitny”. 



 Zapytano o zmiany nazewnictwa na stanowiskach pracy w studium języków obcych, bo w tej 

chwili pracują na stanowisku lektora lub wykładowcy. Kiedy wejdzie nowy arkusz oceny 

pracownika? W odpowiedzi objaśniono, jakie stanowiska przewiduje ustawa. Podkreślono, że 

rola związków zawodowych wzrasta, uzyskujemy prawo wejścia w spór zbiorowy. 

 Przedstawiono Artykuł 134. ustawy dotyczący wysokości pensum. Wzbudziło to gorącą 

dyskusję.  

 Zgodnie z zapisem, w projekcie, odpis na ZFŚS będzie w wysokości 6,5% planowanych przez 

uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych. Skutkuje to realnym 

wzrostem odpisu, bowiem zapis mówi o 6,5% a nie do 6,5% 

3. Sprawy różne, wolne wnioski 

 Poinformowano, że przeznaczyliśmy 150 zł z finansów związku na pokrycie kosztów druku 

zaproszeń na wystawę „Artystyczna Rezerwa Twórcza”. 

 Zapytano, czy powinniśmy podjąć dyskusję o zmianie tabel wysokości wczasów z ZFŚS. 

Zebrani zgodnie uznali, że jest to działanie zasadne. W związku z tym podniesiono jednak 

sprawę nadchodzących wraz z nową ustawą stawek uposażeń, zatem prace mogą skutkować 

zmianami tylko na jeden rok lub krócej. 

 Kol. Anita Mikołajczyk z Collegium Medicum wnioskowała o wyrażenie zgody na zmianę 

nazwy koła. Jest to zasadne ze względu na uporządkowanie nazewnictwa zgodnie ze strukturą 

organizacyjną uczelni. Zebrani pozytywnie odnieśli się do propozycji.  

Na tym zebranie zakończono. 


