Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 27 lutego 2013 r.

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Wyjazd na posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki w dn. 01.03.2013r.
W zastępstwie prezesa Warzochyy na obrady do Warszawy pojedzie kol. Cezary Czyżewski.
Prezes poinformował o programie spotkania i poziomie przygotowania naszej organizacji
do spotkania.
2. Wnioski o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP. Przedstawiono listę osób
wytypowanych do odznaki 50-lecia przynależności do ZNP.
3. Pismo do emerytów nieopłacających składek z prośbą o kontakt. Wychwycono przypadki
niepłacenia składek przez emerytów, w związku z tym wystosowano do tych osób pisma
z zapytaniem o decyzję w sprawie kontynuacji członkostwa w związku.
4. Zapomogi losowe i wnioski o obniżenie wysokości składki dla emerytów. Przyznano pomoc
finansową 4 członkom Związku. Pozytywnie rozpatrzono podania emerytów o utrzymanie
dotychczasowej miesięcznej składki na poziomie 2 złotych.
5. Sprawa adiunktów oraz polityka kadrowa Uczelni. To zagadnienie miało stanąć na obradach
Senatu UWM, ale na skutek naszej interwencji ten punkt programu zdjęto z porządku zebrania.
Nie konsultowano sprawy ze związkami. ZNP stoi na stanowisku utrzymania zasad intencji
ustawodawcy ujawnionej przez urzędników ministerstwa, zgodnie z którym okres zatrudnienia
na stanowisku adiunkta i asystenta wynosi 8 lat od momentu wejścia w życie przepisów ustawy,
czyli od 1.X.2013 roku. Wystosowaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo
z zapytaniem o możliwości różnicowania pracowników w tym w względzie, bowiem takie plany
są sformułowane w odniesieniu do pracowników UWM. Otrzymaliśmy odpowiedź zgodnie,
z którą nie ma podstaw prawnych do różnicowania warunków zatrudnienia. Zdaniem niektórych
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Zarząd będzie się jednak odwoływać i korzystać z wszelkich możliwych dróg postępowania.
Powiedziano, że znane są już naciski czynione na pracowników, którym mija okres zatrudnienia
na stanowisku adiunkta, aby przechodziły na stanowisko asystenta. Zdarza się to w odniesieniu
do osób, którym nie minęło jeszcze ustawowe 9 lat.

6. Informacje ze spotkania z Prorektorem ds. Kadrowych Grzegorzem Białuńskim
w dn. 21.02.2013r. – sprawa ZFŚS. Złożono sprawozdanie ze spotkania z prof. Białuńskim,
prorektorem ds. kadr. Odbyło także kilka rozmów telefonicznych z władzami uczelni. Głównym
tematem było odstąpienie od zasądzonych na rzecz ZFŚS kwot wynikających z błędnego
naliczenia należnej składki. Stoimy na stanowisku utrzymania regulacji prawnych.
7. Informacje ze spotkania z J.M. Rektorem Ryszardem Góreckim w dn. 26.02.2013r.
Na spotkaniu Prorektor

ds. kadrowych – prof. Białuński wypowiedział się o przyroście

zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich, jakkolwiek nie przedstawił informacji o tym, na
których wydziałach to nastąpiło. Zracjonalizowanie zatrudnienia jest koniecznością na uczelni,
która boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Podnoszona była sprawa finansowania
zatrudnienia w Łężanach. Problemem jest też Tomaszkowo, w którym od wielu lat nie
przeprowadzano inwestycji. Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju – prof. Gornowicz
przedstawił sytuację finansową w szczegółach. Przedstawiciel NSZZ „Solidarności” UWM
przedstawił stanowisko swojego związku, zgodnie z którym nie widzi on możliwości
negocjowania kwoty zasądzonej na rzecz ZFŚS. Uczestnicy spotkania powiedzieli o swoich
wrażeniach ze spotkania z kolegium rektorskim. Nie jest jasny cel spotkania, bowiem głównym
tematem były naciski związane z rezygnacją z zasądzonych na rzecz ZFŚS kwot. Uczestnicy
odnieśli wrażenie, że związki zawodowe traktowane są instrumentalnie. W najlepiej pojętym
interesie uczelni jest wspólny wysiłek wszystkich pracowników. Zatem straszenie zwolnieniami
grupowymi jest niepoważne.
8. Wolne wnioski i zapytania.
−

Podniesiono kwestię zadłużenie UWM w stosunku do ZUS. W konsekwencji niektórzy
pracownicy dostali stosowne pismo z ZUS zobowiązujące do uregulowania należnych składek.
Poinformowano, że sprawa wraca do rozpatrzenia w sądzie okręgowym w Olsztynie.

