Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 17 maja 2018 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Poinformowano o bieżących sprawach:
 Sąd zatwierdził poprawki w naszym statucie.
 Odbyły się trzy posiedzenia Zespołu, powołanego przez Komisję Kadrową, które służyły
uregulowaniu warunków awansu naukowego/zawodowego na poszczególnych wydziałach i w
jednostkach ogólnouczelnianych oraz międzywydziałowych. Dokonano pewnych drobnych zmian,
głównie w przypadku instruktorów/wykładowców w Studium Języków Obcych, którzy będąc
dydaktykami nie mają obowiązku publikowania w czasopismach wysoko punktowanych, czy
obowiązku tworzenia monografii naukowych. Rozszerzono również przedziały czasowe dla
zatrudniana, zwłaszcza na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ale także powrotu ze stanowiska
prof. nadzw. na stanowisko adiunkta po zdobyciu stopnia doktora habilitowanego.
2. Przedstawiono stanowisko Senackiej Komisji Statutowej, nt. dodatkowej możliwości przeliczania
zdobytych punktów w najwyższych kategoriach dokonań naukowych na określoną kwotę
nagrody/podwyżki projakościowej. Istnieje jednak takie ryzyko, że jedna i ta sama osoba będzie
kilkukrotnie nagradzana za ten sam dorobek, szczególnie przy pozostawieniu starych zasad,
obecnie obowiązujących. Niestety, założenia te nie są również spójne z Kodeksem pracy,
a także z aktualnym Statutem UWM w Olsztynie. Dopełniono powyższe stanowisko, wskazując
na pewne luki i możliwości, które kryją się za podwójnym systemem motywacyjnym. Dodatkowe
środki mają pochodzić z funduszu nagród, a nie z odrębnego systemu finansowania.
3. Przedstawiono stanowisko Prezydium RSzWiN ZNP, nt. obligatoryjnych wymagań od dydaktyków
w zakresie posiadania dorobku naukowego, a także konieczności tworzenia publikacji naukowych,
na które Rada się nie zgadza i upoważnia wszystkie uczelniane oddziały związku do
monitorowania w nowych uregulowaniach prawnych wewnątrz-uczelnianych w tej kwestii.
Ponadto, w związku z wejściem Ustawy RODO o ochronie danych osobowych powinniśmy jako
Zarząd ZNP w Olsztynie od każdego członka pobrać stosowne oświadczenie, o zezwolenie
na dysponowanie podstawowymi danymi osobowymi, wyłącznie do celów związkowych.
4. Przedstawiono podania, które wpłynęły do Zarządu Związku, z prośbą o wsparcie finansowe.
Wpłynęły 3 wnioski o pomoc finansową w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną.
Przyznano 3 zapomogi losowe w następujących 700,00 zł, 200,00 zł, 200,00 zł i 800,00 zł.

5. Przyjęto następujące Uchwały:
 Uchwały nr 71 w sprawie przyznania środków finansowych na spotkanie integracyjne członków
ZNP.
 Uchwały nr 72 w sprawie przyznania nagród pieniężnych za pierwsze półrocze dla działaczy
związkowych.
 Uchwały nr 73 w sprawie skreślenia z listy członków.
 Uchwały nr 74 w sprawie zwołania Walnego Zebrania – Uczelnianej Konferencji Delegatów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

