
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 21 marca 2019 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Sprawa podwyżek na Uczelni. Na wstępie przywołano wystąpienie ministra Gowina  

w programie telewizji TVN, w którym pan minister potwierdził, że podwyżki w szkolnictwie 

wyższym wyniosą 7% w stosunku do roku 2017. W grudniu 2018r. UWM otrzymało 20 648 100 zł 

na wzmocnienie potencjału badawczego oraz 1 54 400 zł na dydaktykę. Środki te pochodzą z rezerwy 

ministra. Na podwyżki w ramach tych 7% nasza uczelnia otrzyma 17 397 970. Prezes Szczerba 

poinformował, że rektorzy wszystkich uczelni w kraju zostali poinformowani o wysokości 

przeznaczonych środków. Interpretacja rektorów, co do wysokości środków jest różna. ZNP wystąpi 

do rektora o informację na temat rozdysponowania uzyskanych środków finansowych. Jeśli jej nie 

uzyskamy, to rozpoczniemy spór zbiorowy. Jeśli chodzi o 2 mln zł netto z puli Rektora na podwyżki 

dla NNA powinny być rozdysponowane przez specjalnie powołane komisje, w skład których muszą 

wejść przedstawiciele związków zawodowych. Zapytano o to, na ile osób przysługuje ta kwota. 

Odpowiedź to 1193 osoby. Na wniosek związków zawodowych każdy z grupy NNA powinien 

otrzymać minimum 70 zł brutto. Zapytano, czy dziekani otrzymają całą kwotę, czy pomniejszoną o te 

70 złotych dla każdego. Odpowiedź -  cała kwota. 

2. Uchwała nr 87/2014-19 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. 

Głosowano przyjęcie uchwały. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie Zarządu postanowili 

przyjąć uchwałę Nr 87/2014-19. 

3. Uchwała nr 88/2014-19 w spr. zatwierdzenia preliminarza  na rok 2019. Głosowano przyjęcie 

uchwały. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie Zarządu postanowili przyjąć uchwałę  

Nr 88/2014-19. 

4. Uchwała nr 89/2014-19 w spr. trybu przeprowadzenia wyborów delegatów na Konferencję 

Sprawozdawczo-Wyborczą. Głosowano przyjęcie uchwały. W głosowaniu wszyscy obecni 

członkowie Zarządu postanowili przyjąć uchwałę Nr 89/2014-19. 

5. Kalendarz wyborów. Pomiędzy 1 a 30 kwietnia muszą odbyć zebrania sprawozdawcze i wybór 

delegatów na poszczególnych oddziałach. Do 6 maja ostateczny termin przekazania dokumentów 

z zebrań do zarządu. Do końca marca muszą się odbyć wybory w grupie emerytów. Ok. 21 maja 

zostaną rozesłane mandaty do kandydatów. 5 czerwca planowana jest konferencja 

sprawozdawczo-wyborcza. 

6. Sprawozdanie z posiedzenia RSzWiN ZNP. RSzWiN ZNP i Komisja Krajowa „Solidarności” 

porozumiały się w zakresie reprezentowania związków zawodowych. Jeśli nie będziemy mieli 



wypracowanego wspólnego stanowiska to Rektor może odstąpić od procedury konsultowania  

ze związkami zawodowymi. Do reprezentowania naszych interesów w dalszych pracach prezes 

Zbigniew Warzocha wskazał kol. Cezarego Czyżewskiego i kol. Jacka Michalaka. RSzWiN ZNP 

uchwałą nr 67/2019 wyraziła poparcie dla protestu nauczycieli. W dniu 8 kwietnia oflagujemy 

naszą siedzibę i zgodnie z decyzją członków także na wydziałach. 

7. Sprawy bieżące.  

 Prezes Zbigniew Warzocha zaproponował następujących przedstawicieli do komisji powołanych 

przez rektora: Komisja ds. Regulaminu Pracy – Jacek Michalak, Komisja Wynagradzania – 

Wojciech Kozłowski. Istnieje jeszcze jedna Komisja ds. Oceny NNA, jednak nie wskazujemy 

tam swojego przedstawiciela. 

 Zapytano o to, jak traktować istniejący w UWM związek „Prawda”, który formalnie  

jest członkiem OPZZ. Ich pozycję określamy jako zagadkową, bowiem przedstawiciele  

nie uczestniczą w spotkaniach z Rektorem.  

 Przypomniano, że zgodnie z nową Ustawą wydziały przestają istnieć. W związku z tym  

w przyszłości zmieni się również struktura związkowa.  

 Przypomniano, że przyszłości wszystkich obowiązywać będzie Prawo pracy. Zmienione zostaną 

umowy o pracę. 

 Przypomniano, że naszym obowiązkiem jest znać Prawo pracy, Ustawę o związkach 

zawodowych, Ustawę o szkolnictwie wyższym, Ustawę o rozstrzyganiu sporów zbiorowych. 

Obecny Zarząd wkrótce kończy swoją kadencję, zmienia się także reprezentacja  

w poszczególnych grupach dyscyplin naukowych.  

 W interesie pracowników jest, by szczegółowe uregulowania w zakresie praw pracowniczych 

znalazły się w regulaminach nie zaś w Statucie. Statut tylko opiniujemy, a regulaminy muszą być 

z nami konsultowane, stąd mamy wpływ na ich kształt. 

 W dyskusji podjęta została też sprawa oceny pracowników. Wszystkie oceny okresowe 

pracowników powinny być przesunięte do grudnia 2020 rok, czyli przed parametryzacją, chyba 

(przepisy przejściowe wprowadzania Ustawy 2.0 paragraf 255. punkty 1,2,3,4). Po wejściu 

ustawy 2.0 pierwsza ocena pracownika powinna odbywać się w roku 2020. Ocena następuje,  

co cztery lata. 

Na tym obrady zakończono 


