Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 07 listopada 2013 r.

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Sprawy organizacyjne. Powiadomiono zebranych, że posiedzenia nie będą mogły odbywać się w
środy, ponieważ koliduje to z zaplanowanymi na ten semestr zajęciami członków Zarządu
Podsumowano również współpracę w ramach wczasów wymiennych, którą można uznać za
udaną. W tym roku udało nam się wzbogacić ofertę ośrodków o Poznań, Lublin i Kazimierz
Dolny. Przypomniano o stałych elementach w kalendarzu działań ZNP jakimi są organizacja
spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypłata świadczeń z tytułu wyprawki szkolnej dla
członków związku posiadających dzieci od lat 6 do ukończenia nauki w szkole średniej.
2. Rok wyborczy. Nadchodzący rok jest szczególnie ważny ponieważ jest to rok wyborczy w
strukturze naszej organizacji. Zwrócono się z prośbą o zbieranie opinii i poinformowanie
członków na poszczególnych wydziałach o konieczności przeprowadzenia wyborów delegatów na
konferencję sprawozdawczo – wyborczą. Konferencja ta będzie musiał się odbyć nie później niż
do dnia 30 czerwca 2014 roku.
3. Sprawozdanie z Senatu z okresu wrzesień-październik. Omówiono najważniejsze sprawy
poruszane na wrześniowym Senacie UWM. Przedstawiono na nim sprawozdanie z poprzedniego
roku. Podsumowano również rekrutację, która zakończyła się przyjęciem na studia 10,5 tyś. osób.
Na studia stacjonarne zostało przyjętych 8,1 tyś. osób, a na niestacjonarne 2,4 tyś. osób. Wynik
ten stanowi spadek liczby studentów, czego skutkiem jest zmniejszenie dotacji. Pani Kwestor
przedstawiła bieżącą sytuację finansową UWM, którą określiła jako umiarkowanie stabilną.
Po obradach Senatu zaproszono wszystkich na uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej
kotłowni. Senat, który odbył się w październiku dotyczył rozwoju UWM w kontekście strategii
Warmii i Maur oraz środków UE. Podjęto dyskusję o potrzebie tworzenia dużych zespołów
badawczych oraz o konieczności łączenia jednostek. Przedłożono senatorom dokument
określający kryteria zatrudnienia na stanowiskach akademickich. Senat podjął m.in. uchwałę o
samodzielności finansowej wydziałów oraz zmienił uchwałę dot. wypłat za nadgodziny za
2012/2013.
4. Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Otrzymaliśmy
z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP projekt ustawy o zmianie ustawy o Szkolnictwie
Wyższym, w którym najważniejsze elementy to:

−

dopuszczenie do kształcenia osób z doświadczeniem zawodowym minimum 5lat;

−

wyodrębnienie dwóch typów szkół: ogólnoakademickich i zawodowych;

−

pojawią się nowe definicje pracy dyplomowej;

−

nadawanie i cofanie uprawnień co do kierunków kształcenia;

−

zawiadomienia

na

stronie

internetowej

ministerstwa

o

negatywnej

ocenie

PKA

i cofaniu uprawnień;
−

uczelnie musze zgłaszać do ministerstwa wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

−

o

status

KNOW

ubiegać

się

mogą

jednostki

A+,

konsorcjum

mogą

tworzyć

2 jednostki przy czym jedna to uczelnia;
−

rozszerzona zostaje funkcja systemu POL-on;

−

likwiduje się możliwość zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego przez ministerstwo;

−

będzie istniała możliwość połączenia z systemem ZUS dla śledzenia losów absolwenta;

−

w sprawie udziału uczelni publicznej w dochodach naukowca komercjalizacja wyników badań.

5. Spotkanie z przedstawicielami „Solidarności”. Na spotkaniu poruszono kwestię zmiany
przedziałów dochodowych w tabelach przy przydzielaniu świadczeń z ZFŚS, a także zwiększenia
możliwości korzystania z różnego rodzaju działalności kulturalno – oświatowej (kino, teatr, itp.)
i sposobami ich indywidualnego rozliczania z biurem ds. socjalnych. Postawiono pytanie o stan
bazy wypoczynkowej UWM w Tomaszkowie i w Bałdach. Warunki wypoczynku w domkach
pozostawiają wiele do życzenia, zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym.
Potwierdzono, że środki na podwyżkę zaplanowaną na rok 2014 są zapewnione, a wypłata tzw. II
tury wczasów turystycznych jest wielce prawdopodobna.
6. Omówienie stanu wykorzystania środków z ZFŚS. Wprowadzenie zmian do Regulaminu ZFŚS
wymaga wznowienia prac komisji ds. regulaminu ZFŚS. ZNP reprezentować będą kol. Cezary
Czyżewski wraz z kol. Krystyna Cieślar. Wyjaśniono, że zmiany obejmą głównie załączniki do
Regulaminu, po czym przedstawiono sprawozdanie z wykorzystania środków ZFŚS na dzień
30.09.2013r.
7. Wolne wnioski.
−

Zabrano głos w sprawie wykorzystania kart benefit i zniżkowych karnetów na basen
uniwersytecki. Pracownicy coraz chętniej korzystają z tych form dofinansowania. Wypowiedziano
się również za utrzymaniem bazy wypoczynkowej UWM. Zaznaczono jednak, że przepisy prawa
nie pozwalają na inwestycje, a jedynie na modernizację obiektów. Zauważono, że jeżeli remont
klubu Baccalarium finansowany jest z pieniędzy funduszu to musi znaleźć się on w zasobach jego
majątku.

−

Zapewniono, że jak co roku studenci Wydziału Sztuki zapewnią oprawę muzyczną na spotkaniu
opłatkowym ZNP.

