
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 13 marca 2013 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

 

Tematyka spotkania. 

1. Informacje z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uczelni. Złożono sprawozdanie  

z posiedzenia Senatu UWM. Przedstawiono 3 dokumenty, które miały moc uchwały. Wszystkie 

trzy dokumenty nie były wcześniej prezentowane i dlatego części z nich nie poddano 

procedowaniu. Szczegółowo przedstawiono sprawę ustalenia wysokości pensum. Kontrowersję 

budzi realizowanie godzin ponadwymiarowych w przypadku osób, które z różnych powodów 

mają zniżkę godzin. Druga uchwała dotyczy procesu kształcenia. Trzeba wykazać się wielką 

rozwagą przy podejmowaniu decyzji o otwieraniu nowych kierunków. Uzasadnienie musi 

lokować się zarówno w zainteresowaniu kandydatów, ale też uwzględniać potrzeby rynku pracy. 

Wielkość grup studenckich pozostaje w wymiarze 30 osób w grupie lub 12 – 16 osób w grupach 

na ćwiczenia specjalistyczne. Gospodarka finansowa uczelni prezentowana była w kontekście 

programu oszczędnościowego. W świetle tej uchwały najważniejsze wydaje się konstruowanie 

zasad naliczania godzin ponadwymiarowych. Wprowadza się limity środków finansowych 

przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną na wydziałach, 

co odpowiada dotacji ministerialnej na ten cel. Godziny ponadwymiarowe będę pokrywane z tych 

środków wydziałowych i jeśli godziny ponadwymiarowe będę nadmierne stawka za nie spadnie. 

Co oznacza, że stawka za nadgodzinę oblicza się odrębnie na każdym wydziale. Przelicznik 

stanowić będzie ilość godzin ponadwymiarowych w stosunku do otrzymanego na ten cel limitu 

środków finansowych. W roku 2012/13 za 50% godzin dydaktycznych ponadwymiarowych 

nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w decyzji  

nr 45/2012 Rektora UWM z dnia 21 września, za pozostałe zaś 50% nauczycielowi przysługuje 

prawo do wynagrodzenia wg zasad nowo sformułowanej uchwały. Zapytano, co z jednostkami 

międzywydziałowymi, jak tam będą rozliczane nadgodziny. Chodzi o SJO i SWFiS.  

W odpowiedzi padła informacja, że podczas spotkania rektorów z pracownikami SJO 

poinformowano o tym, że to studenci rzeczywiście wybierać będą przydział do grupy językowej. 

Stwierdzono, że rzetelne obliczanie ilości studentów przypadających na poszczególne specjalności 

zapobiegnie procederom zapisywania tej samej osoby na kilka różnych specjalności. Wydaje się 

zatem, że nie jest to jedyna przyczyna mnożenia godzin. Być może w tle stoi nieodpowiedzialne 

planowanie. Na niektórych wydziałach już odbywa się łączenie grup. Z dnia na dzień 



zlikwidowano grupy, a prowadzący muszą się dzielić zajęciami, tak by wypełnić pensum. 

Zdaniem członków Zarządu zapisy uchwał mają charakter szalenie ogólny i ich interpretacja 

pozostaje jeszcze w sferze przyszłości. Zauważono, że stawka za godzinę ponadwymiarową była 

w taryfikatorach i była wyliczana proporcjonalnie do wskazania najniższej obligatoryjnej. 

Wprowadzenie proponowanego systemu przeczy, być może, regułom ustalonym w Kodeksie 

Pracy. Nasi przedstawiciele powinni być szczególnie wyczuleni na te sprawy. Uchwałę w sprawie 

finansów i polityki kształcenia w uniwersytecie przyjęto, a uchwałę w sprawie pensum 

dydaktycznego odłożono na następne spotkanie Senatu. 

2. Informacje ze spotkania z Prorektorem ds. kadrowych – prof. Białuńskim. Spotkanie  

z Prorektorem Białuńskim zwołano w sprawie prolongowania spłaty należnej raty na rzecz ZFŚS. 

Było to ostatnie spotkanie w tej sprawie, bowiem postawa NSZZ „Solidarność” była nieugięta  

i w związku z tym kolegium rektorskie odstąpił od tej propozycji. 

3. Debata o edukacji. Debata na temat edukacji w natłoku zadań nie może być przygotowana 

należycie na wcześniej planowany termin czerwcowy. Zaproponowano, by połączyć debatę  

z Dniem Edukacji Narodowej, zatem ustalono wstępny termin konferencji na 11 października 

2013 roku 

4. Wnioski o odznaczenia państwowe. Złożyliśmy ponad dwadzieścia wniosków o odznaczenia,  

a zgodnie z ustaleniami w skali uczelni przysługuje nam prawo do 7 – 8 wniosków o odznaczenie. 

5. Informacje z zebrania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Kol. Przedstawiono sprawozdanie 

z posiedzenia Zarządu Głównego ZNP, które odbyło się 1 marca. Zatwierdzono wnioski o nadanie 

odznaczeń państwowych. Wnioskując o Złotą Odznakę ZNP, należy udokumentować, że przez 

dwie kadencje wnioskowana osoba była we władzach związku. Prezydium Rady Głównej 

przedstawiło sprawozdanie ze stanu finansów ZNP. Apelowano o odzew na publikowane 

dokumenty, ponieważ nie mają one wewnętrznego wsparcia. Rada będzie analizowała aktywność 

organizacji w tym względzie. W czerwcu odbędzie się posiedzenie sekcji emerytów.  

Były rozsyłane ankiety do emerytów, powinny one wrócić do Zarządu Głównego. 

Program wzrostu płac. Pieniądze przeznaczone na wzrost płac w naszym resorcie realizowana  

są z rezerwy celowej. Nie ma możliwości prawnej przekierowania tych środków na inne cele. 

Skutki podwyżek są zagwarantowane do 2015 roku, zatem rząd nie może  

od nich odstąpić. Rektorzy nie mogą się uchylać od konsultowania podwyżek ze związkami 

zawodowymi. Podjęto również kwestię ubezpieczeń zbiorowych. Związki chciałyby mieć wpływ 

na ewentualne zmiany. 

6. Wolne wnioski i zapytania. Wyznaczono spotkanie Zarządu z przewodniczącymi oddziałów na 

dzień 3 kwietnia. 


