Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Pożegnanie kol. Krystyny Dublaszewskiej. Poproszono zebranych o powstanie i uczczenie
chwilą ciszy kol. Krystyny Dublaszewskiej, która odeszła od nas 20 marca br. Przypomniano
sylwetkę kol. Dublaszewskiej i wyrażono wdzięczność za cały ogrom pracy jaki włożyła
w wykonywanie swoich obowiązków jako nauczyciel akademicki, Wiceprezes ZU ZNP,
członek senackiej komisji ds. dydaktycznych oraz wieloletni członek międzyzwiązkowej komisji
ds. zapomóg. Podkreślono wielkość straty jaką ponieśli wszyscy, którzy mieli szczęście Ją poznać.
2. Zmiany w Zarządzie. Przedstawiono zabranym proponowane przez Zarząd zmiany, jakie muszą
zostać dokonane, a mianowicie:
−

powołanie kol. Agnieszki Kowalskiej do prezydium ZU ZNP;

−

powołanie kol. Jolanty Brodowskiej do ZU ZNP;

−

powołanie kol. Marioli Gaber do międzyzwiązkowej komisji ds. zapomóg;

−

powołanie kol. Ireny Rudziewicz do Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.

Wszyscy uczestnicy zebrania zaaprobowali proponowane zmiany. Poinformowano, że należy
je przeprowadzić formalnie poprzez głosowanie na tegorocznej Konferencji Sprawozdawczej.
3. Konferencja

Sprawozdawcza

–

propozycja

terminu.

Podano

termin

Konferencji

Sprawozdawczej ZNP, która planowana jest na 23 maja br. Ostateczny termin wynikać jednak
będzie z możliwości zarezerwowania auli im. M. Kotera w tym czasie. Poproszono
Przewodniczących o zapoznanie się z dostarczonymi przez sekretariat listami delegatów
z poszczególnych wydziałów, oraz o dotarcie do nich i przekazanie prośby o uczestnictwo
w

konferencji.

Zwrócono

uwagę,

że

wysoka

frekwencja

delegatów jest

niezbędna

do podejmowana na zebraniu prawomocnych uchwał.
4. Sprawozdanie finansowe przyjęte przez Zarząd Uczelniany. Poinformowano zebranych
o podjętych przez Zarząd Uchwałach:
−

zatwierdzającej Sprawozdanie Finansowe ZNP za 2012 rok;

−

przyjmującej Preliminarz wydatków na 2013 rok.

Podsumowując miniony rok Zarząd zwrócił uwagę na spadek wpływów z tytułu składek
członkowskich oraz wzrost wydatków na sferę socjalną w porównaniu do 2011 roku.

Zaobserwowane

zmiany

mają

swoje

odzwierciedlenie

w

przyjętym

preliminarzu,

gdzie zaplanowano zwiększenie wydatków na zapomogi i zasiłki.
5. Realizacja wniosków o odznaczenia państwowe poprzez UWM. Przekazano, że do sekretariatu
ZNP

wpłynęły

23

wnioski

o

odznaczenia

państwowe

za

długoletnią

służbę.

Wnioski skierowane zostały do Senackiej Komisji Kadrowej. Na komisji wskazano, że według
stosunku 1 osoba na 60 członków, do odznaczenia związek mógł skierować tylko 8 wniosków.
Wniesiono postulat żeby pozostałe wnioski przekazać do ministerstwa drogą związkową poprzez
Zarząd Główny ZNP w Warszawie.
6. Sprawa adiunktów i sprzeciw ZNP. Przypomniano forsowaną przez Komisję Kadrową
i Statutową propozycję zapisów ws. zatrudnienia adiunktów. Według niej osoby zatrudnione:
−

przed 01.10.2006 roku kontynuują zatrudnienie na starych zasadach tj. 9 lat plus 3 okresy 2-u
letnie czyli razem 15 lat;

−

po 01.10.2006 roku po dniu 30.09.2013 roku dostają dodatkowe 8 lat;

−

od 01.10.2013 mają 8 lat na zrobienie habilitacji.

Poinformowano, że prawdopodobnie sprawa ta stanie do głosowania na najbliższym senacie oraz,
że przedstawiciel ZNP zabierze głos w tej sprawie. Oba Związki ZNP i „Solidarność” pisemnie
oprotestowały propozycję wprowadzenia takich zapisów, opierając swoją argumentację
dokumentem otrzymanym w tej sprawie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przekazano, że do członków Zarządu docierają niepokojące sygnały o bardzo rygorystycznym
podchodzeniu władz uczelni do kwestii czasu zatrudnienia adiunktów. Jak się okazało adiunkci,
którzy nie uzyskali habilitacji w wymaganym ustawowo czasie nie są objęci ochroną
przedemerytalną. Na pytanie o reakcję ZNP w momencie przyjęcia przez Senat niekorzystnych
przepisów odpowiedziano, że obowiązująca ustawa daje uczelni autonomię. ZNP niejednokrotnie
negatywnie opiniował proponowane zapisy, jeśli jednak zostaną one przyjęte przez Senat, osoby,
które dotknie nowa regulacja będą mogły wystąpić do Sądu.
7. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu UWM 22 i 26 marca w spr. oszczędności i dydaktyki.
Zachęcono wszystkich do zapoznania się z Uchwałami Senatu podjętymi na poprzednich
posiedzeniach, tj.:
−

Uchwała dotycząca polityki kadrowej;

−

Uchwała w sprawie polityki kształcenia na Uniwersytecie;

−

Uchwała w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni;

−

Uchwała dotycząca pensum i zasad obliczania nadgodzin.

Wszystkie Uchwały dostępne są na stroni BIP Uniwersytetu.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
−

Poproszono o zastanowienie się nad skierowaniem do prawników w Radzie Głównej
i do prawnika działającego przy Zarządzie Regionu zapytania czy jest zgodne z prawem to,

że w instytucji publicznej pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy nie wiedząc za jaką
stawkę.
−

Zapytano o podwyżki, które mają być realizowane od tego roku. Odpowiedziano,
że przy każdym możliwym spotkaniu z Rektorem ds. Kadr był poruszany temat podwyżek,
ale na razie żadne decyzje i rozmowy nie są podejmowane. Poinformowano również
zebranych o dokumencie w sprawie podwyżek jaki został przesłany do ZNP z Rady Głównej.

9. Prowizorium ZFŚS. Przedstawiono prowizorium Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Omówiono z czego wynikają poszczególne pozycje po stronie wpływów i jak planowane jest ich
wydatkowanie w 2013 roku.

