Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 8 czerwca 2018 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Walne Zebranie – Uczelniana Konferencja Delegatów. Przypomniano wszystkim o terminie
konferencji sprawozdawczej, która odbędzie się 20.06.2018r. i poproszono o niezawodną
obecność delegatów związku. Jeden z punktów spotkania będzie związany ze zmianami
w statucie ZNP UWM w Olsztynie. Ostatnie zmiany w Statucie zostały już zarejestrowane przez
Sąd i uprawniają do przekształcenia naszej struktury w część struktury dużego, ogólnopolskiego
związku ZNP, co musimy uczynić w związku ze zmianami Ustawy o Związkach Zawodowych i
Organizacjach Pozarządowych. Jesteśmy w kontakcie z mecenasem, który prawnie obsługuje
ZNP. Przesłał nam już dwie uchwały do wglądu i ewentualnego zatwierdzenia na najbliższej
konferencji delegatów. Ponadto na jesieni będzie potrzebne jeszcze jedno Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie członków naszego związku, aby ostatecznie w obecności ¾ delegatów
przekształcić naszą organizację w jednostkę organizacyjną ZNP, posiadającą osobowość prawną.
I etap formalnego włączenia do jednolitego ogólnopolskiego związku ZNP mamy już za sobą,
II etap odbędzie się na najbliższej Konferencji, a III odbędzie się właśnie na przełomie
października i listopada 2018. Procedury członkowskie trzeba koniecznie pilnie uporządkować
prawnie, aby móc korzystać z pełnych, bardzo dogodnych dla nas uprawnień przewidzianych
Ustawą dla tego typu organizacji.
2. Ognisko integracyjne ZNP. Przypomniano o corocznym spotkaniu integracyjnym naszego
środowiska, tzw. Ognisku związkowym, które odbędzie się w tym roku 22.06.2018r. i rozpocznie
się o godz. 17.00 w Kortowskim Ośrodku Jeździeckim.
3. RODO. Przypomniano, iż nowe regulacje unijne RODO dotknęły także naszą organizację.
Ogólnozwiązkowego szkolenia w tej kwestii jeszcze nie było, ale mamy już dawno uruchomione
procedury chroniące członkowskie dane osobowe. Mamy bardzo duże archiwum w postaci zbioru
różnych dokumentów z danymi szczegółowymi, w związku z ubieganiem się naszych członków
np. o zapomogi losowe bądź podczas składania wniosku o legitymację członkowską, odznaki
związkowe, itp. Ta dokumentacja musi być przechowywana, i chroniona, nie może być
udostępniana nieuprawnionym osobom. Zdaniem obecnych należy opracować indywidualny
wzór zezwolenia poszczególnych osób do operowania tymi danymi.

4. Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym. Przedstawiono również stan prac ustawodawczych nad
przyjęciem przez Sejm RP Ustawy o Szkolnictwie Wyższym o stopniach i tytułach naukowych
2.0. Wszystkie poprawki strony rządzącej zostały przyjęte, natomiast poprawki opozycji –
odrzucone. Wydaje się zatem, że do końca czerwca Ustawa zostanie przyjęta. W związku z tym
ranga uczelni bardzo wzrośnie. Bardzo duże uprawnienia otrzymają rektorzy uczelni,
a szczególną autonomię uczelnie. W związku z powyższym niezwykle istotną rolę odegra zespół,
ds. opracowania nowego Statutu UWM. Z ramienia naszego związku do grupy tej dołączy
kol. C. Czyżewski Przedstawiono uczestnikom zebrania prezentację, dotyczącą głównych zmian
Ustawy o Szkolnictwie Wyższym 2.0, przygotowaną przez władze naszego uniwersytetu.
Wskazano jeszcze na konieczność publikowania tylko w tych czasopismach, które ściśle
reprezentują dyscypliny, do których jesteśmy indywidualnie przypisani. Inną kwestią jest,
iż w związku z likwidacją wydziałów i rad wydziałowych, zgodnie z kierunkiem zmian
ustawodawczych, moc stracą również wydziałowe oddziały ZNP, a to z kolei wymagać będzie
reorganizacji naszych struktur. Obecni wskazali, iż przy zmianie zapisów Statutu zarówno UWM,
istnieje absolutna konieczność zatrudnienia lub powołania do tego zespołu biegłego prawnika
z grona związku. Sugestia jest oczywiście ważna, potrzebna i aktualna, natomiast na tym etapie
prowadzonych prac przegłosowanie wniosku wydaje się jeszcze trochę za wczesne.
5. ZFŚŚ. Odbyło się spotkanie z władzami uczelni, które wskazały na ostateczną pulę tegorocznego
odpisu na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w łącznej kwocie (pracownicy
i emeryci) 6.5. ml. zł. Należy pamiętać, iż UWM do końca września musi przekazać w ramach
wyroku sądowego kwotę 1,9 ml. zł. W związku z przewidywaną zmianą, tj. wzrostem
procentowym do 6,5 % (obligatoryjnie), odpisu na rzecz pracowniczego funduszu świadczeń
socjalnych powinniśmy rozpocząć prace nad zmianą przedziałów finansowych wczasów
turystycznych, tzw. widełek uprawniających do ubiegania się o środki z tego funduszu.
6. Premia kwartalna dla NNA. Ocena kadry kierowniczej. Władze uczelni zwróciły się do
zarządu naszego związku z problemem nieskuteczności dodatkowej premii dla grupy
nienauczycieli akademickich, tzn. pracowników pionu administracji. Od dłuższego czasu
obserwuje się sytuacje, w których albo wszyscy dostają premię w jednakowej, niewielkiej
zazwyczaj kwocie, albo otrzymują wciąż te same osoby, co realnie wydaje się po prostu
nieprawdopodobne. Niebawem pojawi się arkusz oceny kierowników różnych jednostek
uczelnianych. Ocena w formie ankiety będzie przeprowadzana w przypadku zespołu co najmniej
3-osobowego, natomiast w przypadku dwu lub jednoosobowego zespołu podlegającego
bezpośredniemu przełożonemu, jego ocena będzie wyciągnięta na podstawie rozmowy
pracownika z przełożonym danego kierownika. Taki system oceny ma zostać uruchomiony
od nowego roku akademickiego.

7. Wolne wnioski.


Podjęto kwestię prowadzenia klubu Baccalarium, który pomimo iż został stworzony
dla pracowników i emerytów, jest niestety martwy. Klub jest przeważnie zamknięty, a w środku
znajdują się tylko prace należące do stałej wystawy. Mało kto je odwiedza i z niego korzysta,
nie mając otwartej możliwości spotkania, wypicia kawy, herbaty, poczytania prasy, książek, itp.
W związku z powyższym, skierowano oficjalną prośbę do Zarządu związku o pilne zwołanie
spotkania z Radą Klubu „Baccalarium” w celu dokonania kierunkowych zmian polityki
programowej i organizacyjnym klubu.



Zabrano również głos w sprawie zorganizowania warsztatów dla wszystkich zainteresowanych
osób, a zwłaszcza członków koła emerytów ZNP, nt. zasad opieki nad obłożnie chorymi osobami.
Ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, a przedstawicielka Wydziału Nauk
Medycznych zaoferowała zgłoszenie tego postulatu władzom dziekańskim swojego wydziału.
Dodatkowo zaproponowano przeprowadzenie szkolenia/wykładu nt. praw pacjenta, co spotkało
się z wielkim uznaniem i zapotrzebowaniem. Przedstawione kwestie będą w najbliższym czasie
monitorowane, ze strony związku.



Na zakończenie zebrania wskazano na konieczność przyjrzenia się przyszłym podwyżkom
projakościowym, w związku ze zmianami w systemie ustawodawczym. Szczególna analiza
sytuacji prawnej będzie miała jednak miejsce po wejściu w życie Ustawy 2.0.

Na tym zebranie zakończono.

