
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 14 lutego 2018 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym i Uczelniach tzw. Ustawa 2.0. Zapoznano uczestników 

spotkania z tokiem prac w procedowaniu nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.  

Ustawa ta najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym roku kalendarzowym, regulując cały 

sektor szkolnictwa wyższego, m.in. jest mowa o dwóch formach zatrudnienia,  

(najpierw  na czas określony do 4 lat oraz następna na czas nieokreślony), nie będzie też limitów 

czasowych dla obejmowania stanowisk akademickich, podobnie jak zniesiony zostanie obowiązek 

habilitacji. Jeśli ta ustawa zostanie uchwalona, to otrzymamy również nowe uposażenia: 150 %, 

125%, 110%, 100%, 50% średniej pensji krajowej, dla poszczególnych stanowisk na uczelni  

od profesora tytularnego do asystenta i pracownika administracji. Inne etaty nie wymienione  

w Ustawie będą mogły być oczywiście tworzone na uczelni, ale tego typu przekształcenia będą 

regulowane w późniejszym terminie. Ustawa ta zdaniem władz i związkowców wymusi spore 

zmiany strukturalno-organizacyjne na naszej uczelni. W ostatnim czasie JM Rektor UWM 

zapoznał członków Senatu z kierunkiem zakładanych (po uchwaleniu tej Ustawy) zmian 

(rezygnacja z wydziałów, tworzenie collegiów naukowych o pokrewnym charakterze badań, 

ulokowanie kierunków nieposiadających uprawnień naukowych w zakłady dydaktyczne).  

Duży udział strony społecznej w opiniowaniu zapisów proponowanych rozwiązań jest zasługą 

związków zawodowych, a zwłaszcza ZNP - szczególnie w kwestiach zagwarantowania zawierania 

dogodnych umów o pracę, kształtowania własnej kariery zawodowej, jak również obniżenia 

obligatoryjnego pensum dla dydaktyków do 360 godzin.  

2. Planowane zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych. W najbliższym czasie można 

spodziewać się zmian w Ustawie o Związkach Zawodowych. Zmiany będą dawały nowe 

uprawnienia, ale także nowe obowiązki, np. co pół roku Związek będzie musiał przedstawić 

pracodawcy aktualną listę członków. W każdej chwili władze oraz przedstawiciele innych 

związków działających w obrębie taj samej jednostki będą mogli sprawdzić stan liczebny członków 

innego związku zawodowego. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia Sądowi faktycznego stanu 

liczby członków w terminie do 30 dni – wymusi zawieszenie działalności danego związku 

zawodowego (odwieszenie tego zakazu będzie możliwe decyzją Sądu). Ustawa ta zakłada również 

odpowiedzialność karną członków Zarządu Związku, np. w zakresie nieprawidłowości rozliczeń. 

Podwyższona zostanie również liczebność tzw. reprezentatywności związku w miejscu pracy (8% 



wobec 7% dotychczas w przypadku ZNP, a w innych związkach niezrzeszonych  

w ogólnokrajowych federacjach 15%, a nawet 30% wobec 12% do tej pory).  

W związku z powyższym przy stale spadającej liczbie członków, w przyszłości możemy być 

pozbawieni prawa do współdecydowania o ważnych kwestiach pracowniczo-socjalnych na uczelni.  

3. Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla podmiotów gospodarczych. Od stycznia 2018 

roku wprowadzono nowy obowiązek  dla czynnych podatników podatku VAT, a mianowicie 

przesyłanie specjalnie wygenerowanych plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) do ministerstwa 

finansów. ZNP w UWM jako jednostka posiadająca osobowość prawną, ale nie prowadząca 

działalności gospodarczej jest zwolniona z tego obowiązku. Jednak od lipca 2018 roku wszystkie 

podmioty, w tym również ZNP w UWM zobligowane będą do przekazania, na żądanie Urzędu 

Skarbowego, innych danych również w postaci specjalnie wygenerowanych plików.  

Dane te w naszym przypadku mogą obejmować informacje o księgach rachunkowych czy 

wyciągach bankowych. W związku z tymi zmianami będziemy zmuszeni dostosować nasz program 

finansowo-księgowy do nowych wymogów, bądź zakupić nowy program komercyjny 

umożliwiający wywiązanie się z nowych obowiązków. Zmiany w przepisach wymuszają na nas 

także zlikwidowanie zapomóg zwrotnych dla poratowania zdrowia. Udzielanie takich zapomóg 

interpretowane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej i niesie za sobą skutki finansowe 

zarówno dla Związku jak i osób korzystających z tej formy wsparcia. Przy czym zapomogi losowe 

bezzwrotne, udzielane członkom Związku będącym w trudnej sytuacji życiowej, zostaną 

zachowane.  

4. Porządkowanie struktur RSzWiN ZNP. Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP 

wystosowało pismo do naszego związku, z prośbą o pilne uszczegółowienie Statutu ZNP w UWM 

w Olsztynie, abyśmy mogli nadal należeć do jednej spójnej struktury organizacji związkowej. 

Wobec tego zachodzi pilna konieczność uporządkowania struktur związkowych w skali całego 

kraju, co w naszym przypadku będzie skutkować zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Delegatów ZNP UWM. Termin tego zebrania został ustalony na 7.03.2018r. godz. 10.00, w Auli 

Teatralnej Wydziału Humanistycznego. Proces ten finalnie skutkował będzie zmianą w KRS,  

i wpisaniem ZNP w UWM jako jednostki organizacyjnej ZNP posiadającą osobowość prawną.  

W innym przypadku nasze pełnoprawne członkostwo w „dużej strukturze” nie będzie możliwe. 

Zmiana ta wydaje się być konieczna, a jej zaniechanie będzie skutkowało dla nas niekorzystnymi 

rozwiązaniami. 

5. Inicjatywy na 2018 r. 

 Płyną do nas prośby o zmianę dotychczasowych form spotkań związkowych,  

w niewielkim, co prawda zakresie, jednak kierunek tych zmian wydaje się mocno artykułowany  

i wyraźny. Powinniśmy zrezygnować z okolicznościowych paczek z okazji Dnia Dziecka  

(paczka dla dzieci członków z okazji Świąt Bożego Narodzenia pozostaje), a więcej atrakcji 



zapewnić dla całych rodzin, w tym również dzieci. Zorganizowanie ogniska związkowego dla 

całych rodzin w połączeniu z atrakcjami dla najmłodszych pociągnie za sobą dodatkowe koszty, tj. 

foto budka, animator. W związku tym środki na paczki na dzień dziecka przekazane będą na 

organizację „festynu rodzinnego”. 

 Pragniemy w tym roku zorganizować konferencję naukową, poruszającą problematykę 

promocji związku zawodowego. Propozycja ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez 

RSzWiN ZNP, która po raz kolejny jest pełna uznania dla naszych inicjatyw. 

6. Prawa autorskie dla dydaktyków. Poruszona została kwestia odebrania praw autorskich (50% 

koszty uzyskania dochodów) dla dydaktyków – wykładowców, którzy wykonują zarówno 

programy zajęć, dodatkowe projekty edukacyjne, jak i inne zadania twórcze. Rada Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP zgłosiła ten problem do Ministerstw Finansów, które dostrzega ten 

problem. W związku z tym jest zapewnienie ze strony rządu o poprawieniu tej Ustawy (być może  

do marca bieżącego roku) w trybie pilnym, drogą szybkiej ścieżki legislacyjnej, w zakresie 

przywrócenia dotychczasowych praw dydaktykom.  

 

Na tym zebranie zakończono. 


