Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 26 września 2018 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Uposażenie w zakresie podwyżki projakościowej dla pań przebywających na urlopach
wychowawczych. Zdaniem Prorektora Białuńskiego dodatek projakościowy przyznano
na okres 24 miesiące, jednak obecna interpretacja kadr jest inna – panie otrzymają dodatek
projakościowy tylko do końca okresu, na który został przyznany. Sprawa wymaga nowych
uzgodnień

z

zastępującym

Prorektora

Białuńskiego

Prorektorem

Gornowiczem.

Stwierdzono, że pieniądze raz tak przyznane nie mogą być przeznaczone na nic innego.
2. Sprawa zgłoszona przez pracowników księgowości UWM, czyli nierozpatrzenia podania
o podwyżki płac. Sprawa zgłoszona przez pracowników księgowości UWM, czyli
nierozpatrzenia podania o podwyżki płac. Odbyło się spotkanie przedstawicieli związków
zawodowych z Prorektorem Gornowiczem. Wiadomo, że pracownicy nowo zatrudnieni
otrzymują wyższe uposażenie niż osoby zatrudnione od dawna, które mają bardzo wysokie
kwalifikacje. 10 października odbędzie się spotkanie kolegium rektorskiego, podczas którego
podjęte zostaną decyzje, co do obsługi spraw kadrowych. Długotrwała choroba Prorektora
Białuńskiego skutkuje pewnym zastojem w podejmowaniu decyzji kadrowych, w tym prac nad
nowym regulaminem pracy, przeglądzie stanowisk w pionie administracji. Wspomniano
o rozmowie z kanclerzem Sochą, który zna problem niskich uposażeń w pionie administracji
i stanowisk robotniczych. Obawia się odejść pracowników. Minister Gowin deklaruje,
że podwyżki w szkolnictwie wyższym dotyczą także administracji. Obecni na zebraniu
wspomnieli, że w powszechnej opinii widoczne jest niezadowolenie z powodu bierności
związków zawodowych w kwestii walki o wyższe wynagrodzenia dla pracowników niebędących
nauczycielami. W odpowiedzi powiedziano, że Związek pracuje i dyskutuje choć nie są te
działania silnie nagłaśnianie
3. Wyprawka

szkolna.

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.
4. Dzień Nauczyciela. Poinformowano, że już dwukrotnie Rektor Górecki wspominał o wspólnej
imprezie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie ma jednak żadnych konkretów w tej sprawie.
Nasza

organizacja

podjęła już ustalenia

w tej

sprawie, mamy uchwałę

Zarządu,

która zobowiązuje nas do zorganizowania spotkania 12 października w klubie Arton.
5. Wniosek o włączenie naszej organizacji do Rady Szkolnictwa Wyższego. Przypomniano
o konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w terminie 7 listopada
2018 o godzinie 10 w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego. Ponownie zaapelowano,
aby przypomnieć delegatom na poszczególnych wydziałach o konieczności stawienia się.
Wymagana frekwencja to ¾ wszystkich delegatów.
6. Informacje z Senatu UWM.


Przedstawiono informacje z Senatu UWM w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym.
Rektor Górecki przedstawił 13 punktów zawierających zadania wynikające z potrzeby nowych
uregulowań prawnych. Prorektor Przyborowski przedstawił szacunki co do możliwości
utworzenia jednostek wg przyjętych w rozporządzeniu Ministerstwa dyscyplin naukowych.
Skutkuje to wskazaniem dyscyplin, które mają szansę istnienia w UWM. W świetle
tej symulacji niektóre dyscypliny, które są wyjątkowo słabo reprezentowane w deklaracjach
złożonych przez pracowników. Deklaracje zwierające publikacje z lat 2013-2017 będą
weryfikowane przez specjalnie powołane komisje. Komisje wydziałowe określą też progi
punktowe pozwalające zaliczyć pracownika do dyscypliny. Do 30 IX 2019 wszystkie kierunki
muszą być przypisane do dyscyplin naukowych. Osoby, które prowadzą zajęcia dydaktyczne
muszą mieć dorobek w danej dyscyplinie. Wszystko to będzie weryfikowane przez PAK.
Szkoły doktorskie muszą być powołane dla minimum dwóch (może być więcej dyscyplin)
w kategorii B+. Studia doktoranckie starego typu trwają do 2021. Na uniwersytetach musi być
75% kadry zatrudnionej na pierwszym etacie. Pozostałe 25% może być zatrudnione na zlecenia.
Znikną specjalizacje – absolwent będzie otrzymywał dyplom z nazwą dyscypliny. Prorektor
Gornowicz przedstawił tabele zawierające wskazania dotyczące uposażeń na naszej uczelni.
W strukturze uczelni istotne są wskazania liczbowe w jednostkach i tak katedra musi liczyć
minimum 5 pracowników naukowo-dydaktycznych. Nauczyciele zatrudnieni na stanowisku
dydaktycznym pozbawieni zostali wcześniej odliczeń za prawa autorskie. Będą one naliczane
poprawnie od 1 X tego roku. W PIT-ie rocznym uczelnie skoryguje naliczenia w związku
z tą sprawą 10% pracowników nie ma aktualnych badań lekarskich. Skutkiem tego są kary
finansowe dla kierowników. Wyniki rekrutacji: 5701 studia stacjonarne i 1441 studia
niestacjonarne = 7142. Podczas Senatu padło pytanie, co z kierunkiem kształcenia, jeśli nie
będzie dyscypliny naukowej. Rektor Górecki odpowiedział, że będzie prowadzony do momentu
zamknięcia cyklu kształcenia.

Co z osobami, które nie spełnią wyników wskazanych przez komisje weryfikujące? Będą
podlegały ocenie i zwolnieniu. To jest bardzo niepokojąca informacja. Poinformowano, że
struktura uniwersytetu zawierać będzie wydziały, a w nich instytuty zgodne z dyscyplinami.
Takie są zapowiedzi, które skonkretyzują się w statucie uczelni. Statut musi być uchwalony do
czerwca 2019. Przypomniano, że statut może przyjąć kształt bardzo ogólny lub być
dokumentem szczegółowym.
Zapytano: W jakiej formie pozostaną takie jednostki jak Studium Języków Obcych?
W odpowiedzi poinformowano, że nie było informacji na ten temat. Parametryzacja w roku
2020 wykaże, które uczelnie pozostaną, a które zostaną zlikwidowane.
Zapytano: Czy coś mówiono na temat biblioteki? Na Senacie nie podejmowano tego tematu.


Poinformowano, że dzisiaj w szpitalu wojewódzkim będzie szkolenie dla osób opiekujących
się osobami przewlekle chorymi. Odbędzie się to z inicjatywy grupy emerytów ZNP.
Poproszono o wystosowanie listów z podziękowaniem, dla osób zaangażowanych
w przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia.



Zwrócono uwagę na konieczne ustalenia prawne w zakresie struktury naszej organizacji,
gdy zostaniemy włączeni w struktury ogólnopolskiego ZNP. Przypomniano, że to ostatni rok
kadencji Zarządu w obecnym składzie.



Podniesiono problem odchodzenia osób z ZNP. Zdaniem niektórych składka jest zbyt wysoka.
Niektórzy są zdania, że należy edukować w zakresie skuteczności negocjacji związku
zawodowego.



Dyskutowano na temat zniesienia tzw. wyprawki szkolnej – padły głosy, aby zamiast wyprawki
szkolnej dać każdemu członkowi pracownikowi bony w wysokości 50 zł.
Na tym obrady zakończono

