Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 12 maja 2017 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
Na wstępie nawiązano do organizowanej debaty w sprawie roli młodych pracowników.
Przekazano informacje o opiniach na temat tego wydarzenia. Są to wyłącznie pozytywne oceny.
Zarówno Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, jak również władze uczelni, a przede wszystkim
inne organizacje związkowe, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji wyrazili się bardzo
pozytywnie o wydarzeniu.

1. Sprawozdanie z posiedzenia ZU ZNP. Podniesiono kwestię odpisu na ZFŚS. W tym roku
w UWM zaplanowano 6 500 tys. na fundusz socjalny, co ZNP pisemnie oprotestował
(pismo można zobaczyć na stronie internetowej Związku) i w związku z tym uzyskaliśmy wzrost
o 100 tys, czyli 6 600 tyś. Razem z zasądzoną ratą spłaty fundusz na ten rok wysokość odpisu
na ZFŚS wynosi 7 900 tyś. Nie otrzymaliśmy jeszcze rozliczenia za zeszły rok w związku z czym
nie wiadomo jeszcze, czy na funduszu znajdują się jeszcze jakieś środki z poprzedniego roku.
2. Termin konferencji oraz ogniska. Przedstawiono dwie informacje organizacyjne:


informacja o ognisku – 9 czerwca w Ośrodku Jeździeckim w Kortowie o godzinie 17.00 –
zgłoszenia do 6 czerwca:



informacja o konferencji sprawozdawczej – 20 czerwca o godzinie 10.00 w Auli im. prof. M.
Kotera.

3. Aneks w sprawie dodatku projakościowego dla pań na urlopach macierzyńskich.
Poinformowano o losach protestu pań, które nie dostały dodatku projakościowego
z powodu nieobecności w pracy związanej z urodzeniem dziecka. Po interwencji związków
zawodowych panie otrzymają dodatek zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Decyzja rektora
jest wiążąca. Zostało również podpisane w tej sprawie Porozumienie między władzami Uczelni
a związkami zawodowymi.
4. Klub Pracowników Baccalarium. Powołana została Rada Klubu Pracowników Baccalarium.
Służy ona do nadzorowania i inspirowania zadań klubu. W skład Rady weszły następujące osoby:


prof. Antoni Jarczyk – lider Artystycznej Rezerwy Twórczej;



Anna Urbanowicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku;



dr Halina Płocha – ZNP;



Maciej Ziółkowski – NSZZ „Solidarność”;



Jerzy Kmita – NZZP UWM „Prawda”;



Bogusław Woźniak – przedstawiciel administracji UWM oraz kierownik Klubu.

Przedstawiono sytuację prawną klubu Baccalarium i zmiany regulaminowe, nad którymi
pracowała Rada Baccalarium. Główny problem jest związany z określeniem zadań, które mogą
być finansowane z funduszu świadczeń socjalnych. To sfera bardzo zaniedbana i istnieje wiele
nieporozumień w tej kwestii. Trwają prace nad stworzeniem stosownego dokumentu.
Przekazano również, że intencją ZNP jest wskazanie określonych celów, na które kierowane są
środki z ZFŚS. Rada będzie organem nadzorującym kwestie programowe i finansowe. Związki
zawodowe ustaliły, że w dyspozycji Baccalarium pozostanie 30 tys.
5. Prezydium RSzWiN. Następnie poinformowano o obradach Prezydium Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP, w których uczestniczył nasz przedstawiciel. Podjęto temat
studiów
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o szkolnictwie wyższym. W kuluarach mówi się, że kształt ustawy już jest gotowy,
a dyskusje proponowane wokół niej wynikają z obowiązku prowadzenia dyskusji społecznej.
W kwietniu dyskutowano o ustawie o tytułach i stopniach naukowych. Podjęto dyskusje
4 kwietnia i specjalna komisja ogłosiła wyniki swoich prac. W marcu dyskutowano sprawę zmian
prawnych w PAN, by utworzyć centralny organ skupiający wszystkie instytucje badawcze.
Rozmowy idą w kierunku zapisów w ustawie 2.0 (o szkolnictwie wyższym), by znalazły się tam
zapisy dotyczące PAN. Wiceprezes Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Stanisław Różycki zaproponował, by finansowanie powiązać z PKB i wyznaczyć proporcjonalnie
procent finansowania. Przekazano, że wiceprezes Różycki przedstawił wyniki ankiet
prowadzonych wśród studentów uczestniczących w programie ERASMUS. Studenci uważają,
że stypendia w tym programie nie pozwalają utrzymać się studentom. Przekazano również słowa
wiceprezesa Szczerby, który poinformował o reorganizacji w strukturach Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP, tak by były zgodne ze statutem ogólnozwiązkowym. Jest to sprawa
problematyczna. Trudna jest także kwestia składek członkowskich. Wskazany 1% jest
czynnikiem ograniczającym, proponowano więc, by odnieść do najniższej płacy na danym
stanowisku a nie rzeczywistego uposażenia. Odbyło się spotkanie z Zarządem Głównym ZNP
pod przewodnictwem Sławomira Broniarza. Minister Gowin w sprawie odejścia od habilitacji
widzi zmiany w perspektywie rozciągniętej w czasie. Właściwie trudno powiedzieć, jaki jest
zamysł ministerstwa, wydaje się jednak, że habilitacja zostanie utrzymana.
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w Warszawie i poświęcone będzie dyskusji nad reformą w sferze szkolnictwa wyższego.
Tematyka jest obiecująca, wystąpią nasi przedstawiciele – Stanisław Różycki, Janusz Szczerba,
Janusz Rak.
Przedstawiono dokument zawierający zestawienie dotacji dla wszystkich uczelni wyższych.
W latach 2016 – 2012 nasz uniwersytet sukcesywnie otrzymywał mniejsze dotacje o 7,45 %.
Niektóre uczelnie mają dotacje mniejsze o 40%. Jest 7 uczelni w skali kraju, które mają dotację
z roku na rok wyższą. Widać więc wyraźnie tendencje do powstanie tzw. uczelni flagowych.
6. Sprawy finansowe ZNP. Następnie głos zabrał skarbnik. Przestawił sprawozdanie finansowe
za ostatni rok. Sprawozdanie to było już szczegółowo analizowane na posiedzeniu Zarządu,
które

odbyło

się

marcu

2017

roku

i

zostało

wtedy

przyjęte

przez

zebranych.

Wpływy ze składek członkowskich są niższe niż zakładano. Po raz pierwszy sprawozdanie
jest ujemne. W ostatnim roku pojawiła się nowa decyzja budżetowa – paczki dla dzieci, to 12 tys.
Skarbnik przyznał, że przekroczono budżet o 1800 zł, ale podkreślił, że nie stanowi to zagrożenia
dla finansów organizacji.
7. PZU dla ubezpieczenia członków Związku. Poinformowano o propozycji ubezpieczenia PZU
dla członków związku. Warunki finansowe są dla nas nie do przyjęcia, bo nie mamy możliwości
sfinansowania z funduszy związkowych takiego typu ubezpieczenia. Zarząd podjął decyzję
o nie przystąpieniu do propozycji.
8. Wolne wnioski


Wyrażono pogląd, że sprawozdanie finansowe jest zadowalające.



Wyrażono również uznanie dla powołania Rady Baccalarium. Chciałoby się, by klub żył,
by był dostępny szerzej. Poproszono także o dostęp do informacji finansowych
o charakterze ogólnym, na przykład ile środków przeznacza się na konkretne typy świadczeń
z ZFŚS.



Przedstawiono propozycje zmian, jakiesą dyskutowane w naszej uczelni. W tle są wyraźne cele
kadrowe. Widać, że część pracowników postrzegana jest jako balast. Członkowie Związku
widzą tu dużą rolę związków zawodowych w dyskusji, powinniśmy się starać o pełne
uczestnictwo w toczących się zmianach.



Wyrażono pogląd, że tendencje do konsolidacji w obrębie jednostek uczelnianych
jest widoczna, co wiąże się z samofinansowaniem wydziałów i poszukiwania oszczędności.

Na tym Prezes zakończył zebranie i poprosił o przekazanie informacji członkom ZNP
w poszczególnych oddziałach.

