
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów  

w dniu 23 stycznia 2013 r. 

 

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha. 

Tematyka spotkania. 

1. Sytuacja Uczelni oraz zatrudnienie adiunktów. Sytuacja finansowa uczelni jest zła – takie 

informacje płyną z posiedzenia Senatu UWM i komisji senackich. W związku z tym władze 

rektorskie poszukują obszarów, które pozwalają znaleźć oszczędności. Przegląd wykorzystania 

pomieszczeń dowodzi, że część z nich stoi pusta, zatem nie będzie już nowych inwestycji 

budowlanych. Potrzeba racjonalizowania zatrudnienia skutkować będzie licznymi zwolnieniami. 

W Senackiej Komisji ds. Kadrowych ustalono zasady zatrudnienia adiunktów – mimo sprzeciwu 

ZNP. Te ustalenia zostały przedstawione na Komisji Statutowej. Także podczas tych obrad 

dyskutowano zasady zatrudnienia adiunktów. Przedstawiono dokument wypracowany w tej 

sprawie, którego autorzy nie są w pełni znani. Zgodnie z tymi zapisami zatrudnienie na 

stanowisku asystenta i adiunkta będzie formułowana na czas określony i nie dłużej niż 4 lata. 

Przedłużenie nie będzie dłuższe niż na 8 lat, oznacza, że od zatrudnienia na stanowisku adiunkta 

do momentu uzyskania stopnia dra habilitowanego nie może upłynąć więcej czasu. Przypomniano, 

że istnieją już dokumenty regulujące zasady zatrudniania i nie są one zbieżne z nowymi 

propozycjami. Zarząd wystosował w imieniu naszego związku pytanie do ministerstwa w tej 

sprawie. Odpowiedzi jeszcze nie uzyskaliśmy. Wyrażono też opinię na temat niewyrazistych 

zasad oceniania pracowników.  

2. Regulamin pracy. W ośrodku w Łężanach złożona została prośba pracowników technicznych o 

zwiększenie ilości godzin nadliczbowych. Dyskutowano tę sprawę z obu związkami. Stanowisko 

ZNP jest tu jasne, popierające prośbę pracowników.  

3. Wnioski o odznaczenia i odznaki ZNP. Do sekretariatu Związku wpłynęło 20 wniosków o 

nadanie odznaczenia państwowego, jakim jest Medal za Długoletnią Służbę. Zarząd popiera 

wnioski o odznaczenia państwowe. 

4. Debata o oświacie – temat, terminy, harmonogram. Należy rozpocząć pracę nad 

przygotowaniem debaty w sprawie oświaty.. Przyjęto hasło wiodące Kultura a edukacja oraz 

powołano komitet organizacyjny.  Wstępnie ustalono termin na dzień 12 czerwca 2013 r. 

Szczegóły debaty opracuje komitet organizacyjny i przedstawi je na następnym spotkaniu. 



5. Wolne wnioski. 

−−−− Przyznano 2 zapomogi losowe bezzwrotne. 

−−−− Zapytano o decyzje w sprawie legitymacji kolejowych – niestety do przetargu nie zgłosił się 

żaden z przewoźników. 

− Poinformowano, że po raz pierwszy zbierze się Uczelniana Komisja Oceniająca. 


