
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 14 listopada 2018 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Informacje z prac zarządu, podziękowanie za udział w konferencji delegatów. Przedstawiono 

informację o zbieraniu na poszczególnych wydziałach deklaracji o przypisaniu do poszczególnych 

dyscyplin naukowych (zgodnych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym).  

Podziękowano za udział w nadzwyczajnej konferencji delegatów w sprawie decyzji o włączeniu do 

ogólnopolskiej struktury ZNP. Przed nami starania o umocowanie prawne, rejestrację w sądzie. 

Udało się zgromadzić odpowiednią ilość delegatów, tak by konferencja miało moc prawną. Nie 

wszyscy delegaci przybyli, stąd niepokój o planowany w przyszłym roku proces wyłonienia 

nowych władz naszej organizacji. 

2. Sprawa likwidacji premii kwartalnej w grupie nienauczycieli. JM Rektor UWM na spotkaniu 

ze związkami zawodowymi przedstawił niewydolność obecnie obowiązującego systemu. 

Propozycja Rektora sprowadzała się do tego, by tę premię (łącznie ok. 700 tys. w skali roku) 

włączyć do wynagrodzenia zasadniczego. Wynegocjowano następujące warunki - pensje 

zasadnicze wzrosną o 70 zł miesięcznie osobom, które: nie mają kary porządkowej w aktach 

(według stanu na dzień 1.10.2018r.), UWM jest ich podstawowym miejscem pracy, byli 

zatrudnieni w Uczelni w dniu 31.12.2015 r. oraz ich wynagrodzenie zasadnicze w przeliczeniu na 

pełne etaty nie przekracza według stanu na 1.10.2018r. 3000,00 zł.  

3. Spotkanie w styczniu z Rektorem w sprawie podwyżek NNA w 2019. Rektor zapowiedział 

również, że po przydzieleniu podwyżek wynikających z ustawy 2.0 dla UWM w pierwszej 

kolejności podwyżki udzielone będą grupie pracowników nie będących nauczycielami. Ich 

uposażenia są żenująco nisko. W większości są to kwoty około 2,5 tys.  

4. Współpraca z „Solidarnością”. Podkreślono, że negocjacje w sprawach pracowniczych zawsze 

prowadzone są z wszystkimi związkami zawodowymi. Natomiast ZNP przyjęło zasadę, że 

upublicznia tylko ostateczne ustalenia z władzami uczeni, tak by uniknąć nieporozumień. 

Obowiązuje wzajemny szacunek stron dialogu.  

5. ZFŚS. Komisja ds. regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych rozpocznie prace nad 

zmianami w sposobie wydatkowania środków socjalnych. Prorektor Przyborowski, który 

odpowiada za organizację imprez rocznicowych UWM, zwrócił się do związków zawodowych o 

wyrażenie zgody na udostępnienie części środków ZFŚS na ten cel. Nie ma jeszcze ustaleń w tej 

kwestii, na razie przygotowywany jest preliminarz kosztów organizacji imprezy dla wszystkich 



pracowników UWM. Poproszono, by zbierać informacje o oczekiwaniach załogi, co do formy 

imprezy, specjalnych atrakcji. Rozpisano przetarg na organizację tej masowej imprezy.  

6. Wnioski o odznaczenia. Do 21 grudnia przyjmowane będą wnioski o odznaczenia państwowe i 

uczelniane. Przewodniczący oddziałów powinni zadbać o staranne przygotowanie wniosków o 

odznaczenia. Mamy możliwość wnioskowania o 5 odznaczeń. Bardzo prosimy, aby wnioski 

wpłynęły do sekretariatu ZNP do 10 grudnia. 

7. Spotkanie Zarządu. Poinformowano o spotkaniu Zarządu 28 XI 2018 o godz. 9.30. 

8. Wigilia związkowa. Spotkanie wigilijne odbędzie się 19 XII o godz. 11 w klubie „Arton”. 

 

Następnie przewodniczenie spotkania przejął kol. Cezary Czyżewski, bowiem prezes Zbigniew 

Warzocha udał się na spotkanie z Rektorem Gornowiczem. 

 

9. Wolne wnioski 

 Przedstawiono informację o pracach nad nowym statutem UWM. Dotychczas nie wiadomo, jaka 

będzie struktura uczelni. Prawnik uczelni, p. Bagińska konsultuje wstępne prace. Wydaje się, że 

zachowana zostanie struktura wydziałów utworzonych w ramach dziedzin naukowych, natomiast 

instytuty zgodnie z dyscyplinami. Reorganizacja zatem jest pewna. Będzie mniej wydziałów. 

Ograniczona zostanie grupa osób funkcyjnych. Zarząd naszej organizacja oczekuje na podpowiedzi 

i wnioski od pracowników na temat struktury. 

 Zapytano o wysokość pensum. Profesorowi przysługuje 180 godzin, warto zadbać, by prof. UWM 

miał taki wymiar pensum jak prof. zwyczajny. W odpowiedzi padła informacja, że na razie nie 

mamy żadnych ustaleń. Prof. Żróbek, przewodniczący Komisji Statutowej, jest zwolennikiem 

formy ogólnej statutu UWM, przy pozostawieniu szczegółowych ustaleń w rozporządzeniach.  

 Zapytano o zmiany w regulaminie ZFŚS. Padł wniosek, aby w komisji znalazł się przedstawiciel z 

grupy emerytów, który będzie znał potrzeby tej grupy osób korzystających z ZFŚS. Podkreślono, 

że w związku z finansowaniem z ZFŚS. należy dokładnie śledzić sprawy związane z obchodami 

jubileuszowymi Uczelni. W odpowiedzi poinformowano, że ustalono już skład Komisji Socjalnej i 

Rektor ten skład zaakceptował i podpisał. Głosem doradczym może służyć proponowany przez kol. 

Jan Stabryła. Poinformowano o Karcie Życia. Przekazano, że istnieje możliwość ponowienia 

szkolenia dla osób, które opiekują się bliskimi w starszym wieku lub obłożnie chorymi. 

Powiedziano też, że odpowiedzialny za pracę klubu „Baccalarium” pan Bogusław Woźniak, 

wydaje się nie rozumieć, jakie są oczekiwania społeczności akademickiej. 

 Wydziałowe komisje wyborcze powinny dokonać uzupełnienia do kolegium elektorów. Na 

poszczególnych wydziałach powinny pojawić już się odpowiednie ogłoszenia.  

Na kolejnym senacie 30 XI powinniśmy poznać nowego rektora ds. kadr. To bardzo ważna osoba, 

z którą związki zawodowe najściślej współpracują. 



 Podkreślono, że sprawa utworzenia ośrodka pobytu dziennego, z możliwością prowadzenia 

rehabilitacji, wymaga naszej szczególnej uwagi. Istnieją ogromne potrzeby w tej kwestii. Może 

warto poddać te zadania pod uwagę Wydziałowi Nauk Medycznych? 

 Poinformowano, że pojawiły się dyskusje o nowym wzorze składania oświadczeń w sprawie 

odliczenia podatkowego z prawami autorskimi. 

 Zabrano głos w sprawie „Baccalarium” i zasugerowano, aby Rada Programowa Klubu 

dyscyplinowała kierownika, który zdaje się nie rozumieć zadań klubu. 

 Zgłoszono wniosek, by podczas negocjacji o podwyżki, nie dzielić nie nauczycieli na poszczególne 

jednostki. W spotkaniu powinien uczestniczyć ktoś z grupy nienauczycieli. Kol. Anna 

Adamkiewicz zadeklarowała chęć współpracy z Zarządem w tej kwestii. 

 Przypomniano, że część osób działała na własną rękę i uzyskała podwyżkę, a warto się zrzeszać, bo 

ZNP ma siłę przebicia i jest skuteczny. 

 

Na tym zebranie zakończono. 


