
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 2 lutego 2018 r. 
 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania: 

1. Porządkowanie struktur ZNP (Uchwała Nr 67/2014-19) Projektowana nowa ustawa  

o związkach zawodowych zobowiązuje nas do systematycznego informowania pracodawcy o liczbie 

członków i procent konieczny do reprezentatywność. Przedstawiono także inne istotne dla pracy 

związku ustalenia prawne zawarte w projekcie, między innymi odpowiedzialność karna członków 

zarządu. W związku z tym należy pilnie uporządkować sprawę statutu organizacji oraz przynależność 

do Rady Szkolnictwa Wyższego. Otrzymaliśmy pismo w sprawie przyjęcia statutu „dużego” ZNP, bo 

tylko to pozwoli nam zachować 8% próg reprezentatywności (w innym przypadku wynosi on 15%). 

W związku z tym należy zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie organizacji, tak by wprowadzić 

konieczne zmiany. Prezydium Zarządu przygotowało projekt uchwały, został on zaprezentowany  

i poddany pod dyskusję, a następnie głosowanie. Głosowanie nad Uchwała Nr 67/2014 – 19 wszyscy 

obecni głosowali za przyjęciem w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. 

2. Pozbawienie pracowników dydaktycznych ulgi podatkowej. Podjęto sprawę pozbawienia 

pracowników dydaktycznych ulgi podatkowej. ZNP podjął interwencję w tej sprawie. Otrzymano 

interpretację z Ministerstwa Finansów. Wynika z niej, że to pracodawca decyduje. Natomiast 

interpretacja prawna Urzędu Skarbowego jest jednoznaczna. Informację tę uzupełnił kol. Jacek 

Michalak. Powszechna interpretacja jest taka, że nie można powoływać się na interpretację 

Ministerstwa Finansów. Zdaniem nowej minister, ustawa wymaga doprecyzowania w zarządzeniu 

dodatkowym. Pracodawca powinien określić stanowiska oraz zakres obowiązków. Sytuacja prawna 

jest taka, że ulga podatkowa dla twórców dotyczy określonych zawodów. W ustawie o szkolnictwie 

wyższym są wskazane stanowiska pracy, zgodnie z którą istnieje podstawa do pominięcia ulgą 

podatkową osób zatrudnionych na stanowisku dydaktycznym. Urząd Skarbowy interpretuje to 

literalnie. Można dochodzić sowich praw w drodze sądowej. 

3. Likwidacja zapomóg zwrotnych udzielanych członkom ZNP w UWM w Olsztynie. Podjęto 

rozmowy odnośnie wycofania się z zapomóg zwrotnych tzw. chwilówek, ponieważ jest to działalność 

gospodarcza. W tej chwili mamy niewielką skalę działalności w tym zakresie, jest to około 2,5 tys. 

Zdecydowano, że decyzję w tej sprawie podejmie Walne Zebranie. Argumentem dodatkowym jest 

fakt, że jest kłopot ze ściągalnością tej formy wsparcia naszych członków. Głos zabrał Skarbnik, który 

przypomniał, że zgodnie z prawem tego typu pożyczki podlegają obowiązkowi rozliczenia 

podatkowego. 



4. Inicjatywy na 2018 rok. Kolejną sprawą była dyskusja nad zmianą przychodów naszej 

organizacji. W związku z tym należy rozważyć inny podział środków, tym bardziej, że płyną głosy 

członków bezdzietnych o uwzględnienie ich w podziale środków. Dyskutowano nową formę 

tradycyjnego ogniska, jak imprezy integracyjnej. Być może warto zorganizować imprezę o charakterze 

rodzinnym, z udziałem dzieci i z pomocą animatora zabawy. Dyskutowaną tę kwestię i podjęto 

decyzję o zmianie formuły czerwcowej imprezy organizacyjnej. Zrezygnować z jednej paczki – 

czerwcowej, a w to miejsce opłacić udział dzieci i atrakcje dla nich. Sprawę podejmiemy podczas 

zebrania z przewodniczącymi oddziałów. 

 Prezydium Zarządu proponuje przeprowadzanie ankiety wśród członków związku w celu 

zebrania informacji o oczekiwaniach pracowników.  

 Kolejna propozycja to konferencja naukowa na temat promowania organizacji związkowych 

wśród pracowników uniwersytetu. Sprawa wymaga dopracowania, a Prezes podejmie rozmowy  

w Warszawie. 

5. Sprawy bieżące 

 Prezes przedstawił ustalenia zawarte w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Przywołał 

tylko sprawy istotne dla spraw pracowniczych. Dwa rodzaje formy zatrudnienia – do 4 lat na czas 

określony, potem na czas nieokreślony. Nowe możliwości ścieżki kariery. Związane jest to także  

z parametryzacją, określenie się pracowników co do dyscypliny naukowej, w której publikuje prace 

naukowe.  

 Na Senacie UWM JM Rektor Ryszard Górecki prezentował projekt nowej struktury uczelni, 

tzw. szkoły. Sprawa nie jest jeszcze dyskutowana. 

 Prezes podjął sprawę procedury wyborczej. Regulamin wyborczy będzie podlegał nowym 

ustaleniom w zależności od zmian w Statucie. 

  

Na tym zebranie zakończono. 


