
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 28 marca 2018 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Przyjęcie Uchwały nr 68/2014-19 w sprawie skreślenia z listy członków z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek. Poinformowano zebranych o działaniach 

mających na celu uaktualnienie stanów członkowskich w grupie emerytów i rencistów. Duża grupa 

członków zalega z opłatą składek członkowskich. Ze wszystkimi osobami została pojęta próba 

kontaktu, dwukrotnie, listem zwykłym i za potwierdzeniem odbioru. Zostali oni również 

poinformowani o terminie posiedzenia Zarządu, na którym zostanie postawiony wniosek o ich 

skreślenie z ewidencji. Uchwała Nr 68/2014-19 w sprawie skreślenia z listy członków ZNP osób 

zalegających z opłatą składek członkowskich - Głosowanie - uchwałę przyjęto jednomyślnie.  

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz Preliminarza na 2018 rok. 

Przedstawiono zebranym najważniejsze elementy sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Obejmuje ono Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informację dodatkową. Sprawozdanie 

finansowe za rok 2017 zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zebranie-Uczelnianą 

Konferencję Delegatów w czerwcu br. Wynik finansowy na działalności za poprzedni rok wykazał 

nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 10 001,12 zł. Nadwyżka ta decyzją Delegatów 

zostanie przeniesiona na fundusz statutowy Związku. Przedstawiono również Preliminarz na 2018 

rok, który w porównaniu do poprzedniego roku przewiduje spadek przychodów z tytułu składek 

członkowskich zarówno od pracowników jak i emerytów. Koszty w 2018 r. planowane  

są na poziomie wykonania 2017 roku. Przewiduje się zmiany w kilku pozycjach tj. zmniejszenie 

środków na świadczenia rzeczowe dla członków Związku oraz ich zwiększenie na spotkania 

integracyjne i organizację konferencji. Zmiany te są podyktowane decyzjami Zarządu 

Uczelnianego o rezygnacji z paczki z okazji dnia dziecka i zorganizowaniu w to miejsce festynu 

rodzinnego oraz planowaną konferencją dotyczącą szerokorozumianej promocji organizacji 

pożytku publicznego takich jak, między innymi związki zawodowe. Przystąpiono do głosowania 

nad Uchwałami: 

 Uchwała Nr 69/2014-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

obejmującego Bilans za 2017, Rachunek Zysków i Strat za 2017 r. oraz informację dodatkową - 

uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 Uchwała Nr 70/2014-19 w sprawie zatwierdzenia preliminarza na 2018 r. - uchwałę przyjęto 

jednomyślnie. 



3. Informacje z posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Ustawa 2.0 została przyjęta 

przez Rząd. Na posiedzeniu Rady Szkodnictwa Wyższego i Nauki ZNP (dalej RSzWiN) obecny 

był Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Piotr Müller. Przekazał on informację,  

że najprawdopodobniej tzw. Ustawa 2.0. wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Zwrócił również 

uwagę, że jej regulacje dają duże możliwości dla Uczelni. Przypomniał najważniejsze zmiany 

przewidziane w nowej ustawie m.in. likwidacja habilitacji, likwidacja terminów zatrudnienia  

na stanowiskach adiunkta i asystenta oraz likwidacja minimów kadrowych.  

Uprawnienia habilitacyjne i doktorskie będą miały wydziały nie tylko z kategorią A, ale również  

z B+. Wicepremier zwrócił uwagę, że habilitacja będzie potrzebna jedynie do promowania 

doktorantów. Ustawa przewiduje wiek emerytalny 65 lat dla nauczycieli, zarówno dla kobiet  

jak i mężczyzn. Zmienia się także sposób parametryzacji, na jej potrzeby każdy pracownik będzie 

musiał przedstawić swoje cztery najlepsze publikacje. W miejsce braku okresów zatrudnienia  

na stanowiskach akademickich przewiduje się podniesienie kryteriów oceny okresowej pracy. 

Nowa Ustawa podwyższa rangę dydaktyki. Proponuje się dla najlepszych dydaktyków profesurę 

dydaktyczną. Zmniejsza się rola Rady Uczelni przy wyborze rektora na rzecz Senatu.  

Jeśli chodzi o założenia ustawy w kwestii wynagrodzeń to Ministerstwo Finansów (dalej MF) 

nie zgadza się na ich uzależnienie od średniej krajowej. Ważnym dla nas zapisem jest zapis  

o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, który ma wynosić nie mniej niż 6,5%.  

Istnieje jednak obawa, że MF zmieni tą regulacje ustawami okołobudżetowymi. Ustawa została  

już przyjęta przez Rząd i trafi teraz do zatwierdzenia przez Senat. Prawdopodobny termin  

jej wejścia w życie to październik br. Pozostała część RSzWiN dotyczyła przyjęcia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok i spraw bieżących.  

4. Uwagi dotyczące arkusza oceny nauczycieli akademickich. Przypomniano, że w związku  

z rozpoczynającymi się w kwietniu pracami komisji mającej na celu wprowadzenie zmian  

do Arkusza Oceny Nauczycieli Akademickich poprosiliśmy naszych członków o przesłanie 

propozycji zmian w arkuszu. Przesłane sugestie stanowić będą podstawę pracy nowopowstałej 

komisji. Do tej pory otrzymaliśmy kilka opinii: 

 punktacja jeśli chodzi o granty, za duża kompetencja kierownika w przyznawaniu punktów. 

Brakuje zasad przyznawania punktów dla wszystkich pracujących w projekcie, 

 docenienie osób, które odpowiadają za proces wydawniczy, a nie przysługują im za to żadne 

punkty, 

 aktywności, za które pobiera się wynagrodzenie nie powinny być uwzględniane  

w punktowania.  



Przypomniano, że arkusz oceny służy na potrzeby rozdysponowania środków na tzw. 

„projakościówki” Pytanie, które należy zadać to jakie parametry zaproponować, żeby to najlepsi 

dostawali premię projakościową? 

5. Konferencja naukowa dotycząca promocji organizacji pożytku publicznego. Zaprezentowano 

zabranym projekt broszury, która ma informować i promować nasz Związek.  

Zostanie ona wydrukowana w większej ilości jeszcze przed czerwcową konferencją. Zapoznano 

także zebranych z ankietą, którą planuje przeprowadzić wśród wszystkich członków ZNP w UWM 

w Olsztynie. Kluczowym jest uzyskanie blisko 100% zwrotu, należy zatem zobowiązać 

przewodniczących na wydziałach do przeprowadzenia i zebrania ankiet wśród swoich członków. 

Wyniki ankiety będą stanowiły bazę do przygotowania artykułu na planowaną konferencję 

dotyczącą promocji. Ze względu na dużą próbę badania, analiza odpowiedzi wskaże oczekiwania 

naszych członków, stopień satysfakcji z dotychczasowych działań Związku, ale także sprawdzi 

stopień ich wiedzy i zaangażowania.  

Na zebranie Zarządu Uczelnianego zaproszony został kol. Pawła Merło z Wydziału Nauk 

Ekonomicznych. Jest on jednym z pomysłodawców organizacji konferencji naukowej poświęconej 

sposobom, technikom i formom promocji organizacji takich jak nasza. Kol. Paweł Merło odniósł 

się do ankiety, którą przygotowano. Zauważył, że jej analiza dostarczy wielu cennych informacji. 

Zwrócił uwagę, że w otaczającej nas rzeczywistości główna platformą do komunikacji 

jest facebook. Młode osoby, na których przyciągnięciu nam zależy niechętnie odwiedzają stronę 

internetową związku i nie czytają informacji zamieszczanych na tradycyjnych tablicach ogłoszeń. 

Strona na takim portalu wymaga aktualnych i dynamicznych działań polegających na umieszczaniu 

komunikatów, zdjęć i ciekawych informacji. Wydaje się, że aby istnieć w dzisiejszych realiach 

trzeba także być obecnym z Internecie. Kluczowym jest utworzenie takiej strony startowej  

i wyznaczanie osób, które mogłyby się zaangażować w jej prowadzenie. Przedstawiono koncepcję 

Pana Błażeja Mędrzyckiego z Uniwersytetu Śląskiego, ma on pomysł na stworzenie platformy, 

forum dyskusyjnego mającego charakter ogólnopolski, mający na celu wymianę informacji 

pomiędzy członkami wielu organizacji. Jest on przekonany, że inicjatywa ta ma duży potencjał 

ponieważ ZNP zrzeszają w swoich strukturach osoby z wielu różnych dziedzin, a każda z nich ma 

coś do zaoferowania drugiej. 

6. Sprawy bieżące. 

 Ustalono termin Walnego Zebrania-Uczelnianej Konferencji Delegatów na 20 czerwca br. 

 Wniosek członka Związku o umorzenie składki za okres nieobecności w pracy związany  

z dłuższym zwolnieniem lekarskim. Głosowanie: zgoda jednomyślnie. 

 Wniosek członka emeryta w sprawie umorzenia zaległości z tytułu składki członkowskiej. 

Głosowanie: przeciw 9 głosów; wstrzymało się 3; za 0.Wniosek odrzucono. 



 Złożono niezbędne, wymagane przez Sąd Gospodarczy, dokumenty dotyczące zmian w Statucie 

ZNP w UWM w Olsztynie przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu-Uczelnianej 

Konferencji Delegatów ZNP w UWM w Olsztynie w dniu 7 marca 2018 r. Czekamy na decyzję 

Sądu odnośnie tej kwestii.  

 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród delegatów na Nadzwyczajne Walne  

Zebranie-Uczelnianą Konferencją Delegatów w dniu 7 marca 2018 r. Otrzymaliśmy 51 ankiet. 

Przedstawiono zebranym wyniki ankiety. 

 

Na tym zebranie zakończono. 


