
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 27 czerwca 2018 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Uchwały.  

Uchwała Nr 75/2014-19 w sprawie włączenia ZNP w UWM w Olsztynie do ZNP. Głosowanie - 

uchwałę przyjęto jednomyślnie.  

Uchwała Nr 76/2014-19 w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok 2018 po zmianach. 

Głosowanie - uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Uchwała Nr 77/2014-19 w sprawie utworzenia listy pracowników (członków związku), których 

stosunek pracy podlega szczególnej ochronie. Głosowanie - uchwałę przyjęto jednomyślnie.  

W związku z Uchwałą przyjętą na Walne Zebranie-Uczelniana Konferencję Delegatów ZNP  

w UWM w Olsztynie w sprawie zmian w Statucie ZNP w UWM w Olsztynie Zarząd Uczelniany 

postanawia zawiesić wypłatę zasiłków statutowych z tytułu zgonu członka ZNP i zgonu członka 

rodziny do czasu rejestracji tych zmian przez właściwy Sąd Rejonowy.  

2. Zapomoga losowa. Do sekretariatu ZNP wpłynął wniosek członka ZNP o pomoc finansową  

w postaci zapomogi losowej bezzwrotnej. Po analizie wniosku przyznano zapomogę w kwocie 

500,00 zł. (słownie: pięćset złotych). 

3. Podsumowanie Walnego Zebrania-Uczelnianej Konferencji Delegatów ZNP w UWM  

w Olsztynie. Podczas zebrania wywiązała się dyskusja odnośnie kształtu preliminarza na 2018 rok. 

Pod dyskusję poddano głównie pozycje dotyczące wysokości środków na zakup bonów 

towarowych dla emerytów i rencistów oraz środków na organizację konferencji  

i spotkań integracyjnych. Wnioskiem, który płynie z dyskusji jest to, że należy zastanowić się nad 

kształtem preliminarza w kolejnych latach. Kolejną sprawą poruszaną na Walnym Zebraniu jest 

sprawa powstania „Domu Seniora”. Jest to problem, który został poruszany już wielokrotnie. 

Powołano komisję, w skład której weszli nasi związkowcy, która zajmowała się opracowaniem 

statut fundacji „ Dom Seniora”. Statut został napisany, ale dalsze losy tego projektu nie są nam 

znane. Nadmieniono, że jest koncepcja przedstawiona na Senacie, aby utworzyć w Collegium 

Medicum kierunek, który kształciłby specjalistów w zakresie geriatrii. Intencją osób zgłaszających 

wniosek o utworzenie domu dziennego pobytu było to, aby emeryci mieli dostęp do otwartej 

świetlicy. 



4. Sprawozdanie z działalności rocznej klubu Baccalarium. W obrębie klubu „Baccalarium” działa 

kilka sekcji. Klub działa na zasadzie udostępniania w konkretnych godzinach pomieszczeń Klubu, 

dla konkretnych sekcji. Rada Klubu oceniła funkcjonowanie klub na wysokim poziomie. 

5. Sprawozdanie z Senatu. JM Rektor przekazał informację o zmianach w ustawie 2.0 oraz 

konsekwencji zmian organizacyjnych dla UWM. Zwrócił uwagę, że to zapisy Statutu  

w dużej mierze będą decydowały o zasadach funkcjonowania poszczególnych ośrodków.  

Powołane zostały trzy zespoły mające na celu wypracowanie koncepcji, które będą podstawą 

tworzenia nowego Statutu.  

Kolejna sprawa to powstanie kierunku geriatria oraz przeniesienia kierunku pielęgniarstwo  

na ul Mariańską.  

JM Rektor przedstawił jaki jest algorytm przydzielania dotacji dla uniwersytetów. Na wysokość 

dotacji ma wpływ ilość studentów, kadra, badania naukowe oraz umiędzynarodowienie 

uniwersytetu. UWM w Olsztynie zanotował spadek o 18 700 studentów, w tym dziennych 15 300. 

Jest to bardzo duży spadek względem poprzedniego roku. Natomiast od 2013 zanotowano spadek 

liczby studentów o 7,5 tyś. studentów, a zatrudnienie spadło tylko o ok. 300 osób.  

Wraz ze spadkiem liczby studentów idzie spadek wielkości dotacji, która w tym roku jest niższa  

o 8,5 mln względem poprzedniego roku.  

Poruszona została również kwestia parametrów, które powinien spełniać pracownik, który stara się 

o awans. Ostatecznie Senat przyjął nowe kryteria. Został poddany pod głosowanie wniosek  

o całkowite wycofanie kryteriów, który nie przeszedł. Obniżono natomiast kryterium  

na stanowisko profesora, pod uwagę będą brane artykuły od 10 pkt., a nie od 14 do jak do tej pory. 


