Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 7 września 2018 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Uchwała nr 79 w sprawie przeznaczenia środków na wyprawkę szkolną. Na wyprawkę szkolną
została przeznaczona kwota w wysokości 22 000,00zł., ale konkretna kwota wsparcia ucznia
(uprawnionego dziecka członka związku ZNP) będzie zależała od ilości zgłoszeń. Uchwała
nr 79/2014-19 została podjęta jednomyślnie. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej
dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 roku życia do końca nauki w szkole średniej, przy czym
po ukończeniu 16 roku życia należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki,
składać w siedzibie Związku w godzinach 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku do dnia
28 września br. Kwota jednorazowej wypłaty będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków.
Formularz wniosku można uzyskać w sekretariacie ZNP (ul. R. Prawocheńskiego 4 - budynek
stołówki akademickiej) lub na stronie internetowej ZNP.
2. Uchwała nr 78 w sprawie przeznaczenia środków na organizację spotkania z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Na tej cel przeznaczono kwotę 8 800,00zł. Spotkanie odbędzie
się 12.10.2018r. w Klubie Arton. Lista proponowanego menu zostanie jeszcze przedyskutowana
z kucharzem restauracji. Szacuje się (wg doświadczeń poprzednich lat), że udział w imprezie
zadeklaruje ok. 120 osób, w związku z tym potrawy muszą być odpowiednio kalkulowane, ale przy
takiej kwocie nie ma obaw, aby propozycja była uboga. Uchwała nr 78/2014-19 została przyjęta na
zebraniu jednomyślnie.
3. Sprawy bieżące:


Przedstawiono stanowisko ZNP nt. propozycji organizacji manifestacji przez OPZZ z naszego
regionu w Warszawie, w terminie 22.09.2018r. Celem manifestacji jest zwrócenie uwagi
na wieloletnie zamrożenie płac w sektorze tzw. budżetówki, a tym samym rażąco niskie,
nieadekwatne do sytuacji rynkowej płace. Zarząd regionalnego OPZZ proponuje udział w tym
wydarzeniu także członkom naszego związku, a zgłoszenia za pośrednictwem sekretariatu ZNP
w UWM - przyjmuje do 10.09.2018r. Dowóz w obydwie strony ma być zapewniony.



Inną bardzo istotną kwestią pozostaje zwołanie walnego zebrania, zaplanowanego na początek
listopada 2018 (propozycja 7.11.), aby móc w bezpiecznym terminie zarejestrować nasz
związek, jako część struktury jednolitego ogólnopolskiego związku ZNP w sądzie.

Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie wysokiej frekwencji, tym razem w liczbie ¾ wszystkich
uprawnionych do głosowania osób (delegatów ZNP).


Zwrócono uwagę, że wkraczamy w nowy rok akademicki z nową Ustawą o Szkolnictwie
Wyższym 2.0, ale też rok wyborczy władz ZNP. Wyjaśniono że zmianie z pewnością ulegnie
regulamin wyboru nowych władz, ponieważ inne nazewnictwo i zasady wpisane są w nowym,
przyjętym ogólnopolskim statucie ZNP. Przewiduje się, że wydziałowe wybory mogłyby mieć
miejsce w marcu-kwietniu 2019r. Do dyskusji pozostaje kwestia możliwości przyjmowanie
doktorantów do naszego związku. W tym momencie jesteśmy na etapie procedowania treści
zapisów i ujednolicania statutu, który umożliwiłby powyższe rozwiązanie, jednak w tej chwili
nasz wewnętrzny statut tego nie przewiduje.



Zwrócono się do Zarządu z pytaniem, co zrobić w sytuacji, gdy w składzie podstawowej
jednostki organizacyjnej nie ma przedstawiciela związku. Stanowisko Zarządu związku jest
takie, by do rady wydziału wskazać wówczas innego członka ZNP, bądź inną wskazaną osobą
jako reprezentanta.



Z podaniem do Rektora UWM, o podwyższenie płacy (dla osób wykwalifikowanych,
z uprawnieniami w sektorze księgowości) zgłosiły się panie księgowe, które mają bardzo niskie
uposażenie, co tym bardziej razi w porównaniu z zarobkami osób nowozatrudnionych, bez stażu
i doświadczenia na podobnych stanowiskach. Zarząd popiera inicjatywę w/w osób i będzie
się starał podjąć dyskusję nt. nowej regulacji płac na uczelni.



W odpowiedzi na zapotrzebowanie grupy emerytowanych członków naszego Związku,
w porozumieniu z Solidarnością - ZNP w UWM informuje, iż warsztaty opieki osób starszych
zostaną przeprowadzone przez wskazanego pracownika Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum.



Zgodnie z nową Ustawą 2.0, z lipca 2018r. wchodzą w życie nowe kryteria płacowe
dla wszystkich grup poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich. Jedną z propozycji
tworzenia nowych struktur uczelni w Polsce, za wzorem Uniwersytetu Śląskiego, jest
przyporządkowanie poszczególnych wydziałów, czy instytutów nowym dyscyplinom wiedzy.
Zwrócono uwagę na możliwość składania wniosków o granty, w celu podwyższenia jakości
wydawnictw uczelnianych, a także wprowadzenie nowej punktacji i zasad reprezentacji
publikacji naukowych dla celów parametryzacji wydziałów, czy innych jednostek
organizacyjnych w myśl Ustawy 2.0.



Wskazano na potrzebę stworzenia nowego regulaminu ZFŚS. Wskazano na szereg uchybień
w zakresie zasad i procedur funduszu, uprawniających do skorzystania z tych środków.
Okazuje się, że bardzo trudno otrzymać zwykłą zapomogę losową, a blisko 75% pracowników
w ogóle nie korzysta z funduszu. Dotychczasowe formalności, a także nieadekwatne do sytuacji

większości pracowników - przedziały płacowe to uniemożliwiają. Zarząd ZNP poparł
inicjatywę koleżanki w postaci potrzeby pilnych i konstruktywnych prac nad zmianami
w regulaminie.

Na tym zebranie zakończono.

