
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 17 października 2013 r. 

 

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha. 

Tematyka spotkania. 

1. Dzień Edukacji Narodowej. Ustalono termin uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

na 11 października 2013 roku. Spotkanie odbędzie się w klubie „Arton”. Swoją obecność  

na uroczystości potwierdził prorektor ds. kadr Grzegorz Białuński, a także wiceprezes  

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Stanisław Różycki. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, 

gościć tak zacne osoby.  

2. Podwyżka 2014. Potwierdzono, że środki na podwyżkę zaplanowaną na rok 2014 są zapewnione. 

Zauważono, że należy przyjrzeć się kryteriom podziału środków w części projakościowej.  

Jak wiemy podpisanie porozumienie między związkami, a władzami przewiduje zwiększenie 

udziału części projakościowej w stosunku do części obligatoryjnej. W kolejnym roku realizacji 

podwyżek do dyspozycji dziekanów znajdzie się już 40% środków. Zwrócono również uwagę  

na to, że przyjęty w tym toku tzw. „czynnik spłaszczający” o wartości 2, mający na celu 

zniwelowanie różnic płacowych na tych samych stanowiskach, w niewielkim stopniu wpłynął  

na wysokość podwyżek. 

3. Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami „Solidarności”. Na spotkaniu poruszono 

kwestię zmiany przedziałów dochodowych w tabelach przy przydzielaniu świadczeń z ZFŚS.  

Zmiana ta powoduje potrzebę wznowienia pracy komisji zajmującej się regulaminem ZFŚS. 

Przedstawicielami ZNP w tej komisji będą kol. Cezary Czyżewski i kol. Krystyna Cieślar. 

W celu usprawnienia funkcjonowania regulaminu niezbędne będzie zebranie uwag  

i pomysłów od Pani Barbary Kaczmarskiej, a także od wszystkich osób pracujących 

w międzyzwiązkowych komisjach. Komisja miałaby się również zająć zwiększeniem możliwości 

korzystania z różnego rodzaju działalności kulturalno – oświatowej (kino, teatr, itp.) i sposobami 

ich indywidualnego rozliczania z biurem ds. socjalnych. Powrócono do niejednokrotnie 

wspominanego tematu stanu bazy wypoczynkowej UWM w Tomaszkowe i w Bałdach.  

Warunki wypoczynku w domkach pozostawiają wiele do życzenia, zarówno pod względem 

technicznym jak i wizualnym. W najbliższych dniach planowany jest przegląd bazy 

wypoczynkowej, w którym również będą uczestniczyć przedstawiciele obu związków. 

4. Kryteria zatrudnienia nauczycieli na stanowiskach uniwersyteckich. Poproszono zabranych  

o zapoznanie się z „Kryteriami zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególnych 

stanowiskach na wydziałach UWM”. Dokument ten został przedyskutowany na komisji kadrowej. 



Projekt dokumentu można nazwać przełomowym ponieważ określa minimalne kryteria awansu 

nauczycieli akademickich. Na różnych wydziałach osoby zajmujące te same stanowiska często 

wykonują pracę o różnym charakterze, przez co należy ustalić kryteria awansu na każdym z nich. 

5. Wnioski o odznaczenia. Przewodniczący przypomniał, że rozpoczęty rok akademicki  

jest dla ZNP rokiem wyborczym. W związku z tym będzie to dobry czas, żeby podziękować 

aktywnym członkom za ich poświęcenie. Będziemy starać się o Złotą Odznakę ZNP dla osób, 

które szczególnie się wyróżniały podczas obecnie trwającej kadencji.  

6. Sprawozdanie z posiedzenia RszWiN. Omówiono tematy poruszane na wyjazdowym 

posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, które odbyło się w dniach 27 – 28 września  

w Otwocku. Dużo czasu poświęcono sprawom Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej,  

która działa pod egidą ZNP. 

7. Sprawy bieżące. 

−−−− Poddano pod głosowanie 3 Uchwały dot. zatwierdzenia preliminarza na 2013 rok po zmianach,  

wysokości dofinansowania wyprawki szkolnej, zakupu bonów towarowych dla emerytów  

i rencistów. 

−−−− Przyznano 1 zapomogę losową bezzwrotną. 

−−−− Pozytywnie rozpatrzono 1 podanie emeryta o obniżenie składki członkowskiej.  

−−−− Zapytano czy planowana jest na ten rok wypłata tzw. II tury wczasów turystycznych. 

Poinformowano, że z uwagi na jeszcze trwające rozliczenia dofinansowania do wypoczynku 

organizowanego we własnym zakresie dla dzieci, nie można ustalić ile środków pozostanie  

do dyspozycji na koncie funduszu. 

−−−− Kol. Iren Rudziewicz poinformowała, że chce wycofać się z prac w OPZZ wraz z końcem 

kadencji. Prezes poprosił o reprezentowanie Szkolnictwa Wyższego w OPZZ  

kol. Jacka Michalaka, który wyraził zgodę.  

−−−− Przyznano 1 zapomogą losową bezzwrotną. 

−−−− Pozytywnie rozpatrzono 1 podanie emeryta o obniżenie składki członkowskiej.  


