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

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Informacje z posiedzenia Senatu w dniu 26 marca 2013r. Informacja o przelaniu środków
finansowych na trzynastą pensję. Kontynuowane są prace nad karta oceny pracownika. Zasady
punktacji dotyczą aktywności naukowej, dydaktycznej (działalność + ocena studentów),
działalności organizacyjnej. Obszar działalności organizacyjnej budzi najwięcej zastrzeżeń.
W propozycji są zadania, które wykonują nieliczni pracownicy. Młodzi pracownicy właściwie
nie mają szans, by uzyskać punkty z tego obszaru. Ocena studentów jest istotnym elementem
oceny pracownika. Dodano, że wiele wątpliwości budzi ocena nauczycieli prowadzona przez
studentów. Poinformowano, że na jednym z wydziałów w przygotowaniu jest ankieta
przedmiotowa. Dodano także, że ocena pracownika jest pośrednio oceną studenta. Jeśli student
ocenia negatywnie przedmiot to wystawia świadectwo także o własnych kompetencjach.
Zdaniem większości nie ma tu możliwości do manipulacji. Ocena studentów jest rzetelna.
Skierowane zostało pismo do Prorektora Białuńskiego w sprawie naliczania stawki za godziny
ponadwymiarowe, w którym podniesiona jest sprawa nieprawidłowości wynikających z ostatniej
uchwały Senatu UWM. Ta sprawa został skomentowana przez uczestników spotkania głosami
wspierającymi pogląd wyrażony w prezentowanym piśmie. Zmiana sposobu naliczana stawki
za godzinę ponadwymiarową w trakcie roku akademickiego zdaje się łamać wszystkie
wcześniejsze ustalenia prawne. Poinformowano, że sprawa adiunktów nie została wniesiona
pod obrady Senatu UWM.
2. Sprawozdanie finansowe ZNP w UWM. Przedstawiono sprawozdanie ze stanu finansów ZNP
w UWM. Udało się zachować nienaruszone oszczędności znajdujące się na lokatach.
Zmienia się struktura członków związku, co skutkuje trudnym do przewidzenia przychodem
ze składek. Trudno też przewidzieć zmiany wysokości składki wynikające z podwyżek płac.
Zwiększamy w planach kwoty na zasiłki statutowe i losowe dla członków związku.
Na tym samym poziomie planowane są koszty wyprawki szkolnej, bony świąteczne dla emerytów
itp. Nie zakładamy korzystania z lokaty, a jedynie spożytkowane będą odsetki od zgromadzonych
środków.
Podniesiono problem zmiany struktury członków związku. Należy się spodziewać kolejnych
przejść na emeryturę, skutkować to będzie zmniejszeniem wpływów ze składek.

Przyjęto jednogłośnie 2 uchwały dot. sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz w sprawie
zatwierdzenia preliminarza na rok 2013.
Zaproponowano kandydatury osób mogących zastąpić kol. Krystynę Dublaszewską. Jako członka
zarządu ZNP zaproponowano kol. Jolantę Brodowską, do Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych
kol Irenę Rudziewicz, do Komisji Zapomogowej ZFŚS dr Mariolę Gaber. Do Prezydium Zarządu
zaproponowano kol. Agnieszkę Kowalską. Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę dla wszystkich
kandydatur w głosowaniu jednomyślnym.
3. Prowizorium ZFŚS. Przedstawiono do dyskusji materiały zawierające informacje o wartościach
liczbowych. Niecała kwota wydatków na płace będzie podstawą naliczania 6,5% odpisu na ZFŚS.
Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie naliczane, ale z powodu podwyżek płac należy się spodziewać
podobnych wpływów. Przedstawiono szczegółowe sprawozdanie i udzielono odpowiedzi
na pytania związane z kilkoma paragrafami szczegółowymi. Zapytano, czy w przypadku bazy
socjalnej nie można przeznaczyć środków z ZFŚS na jej modernizację? Odpowiedź brzmiała,
że z ZFŚS można przeznaczyć tylko fundusze na remont, na inwestycje nie – regulują to odrębne
przepisy. Podsumowano, że plan jest zbilansowany. W tym kształcie zyskał poparcie członków
Zarządu.
4. Wolne wnioski i zapytania.
−

Przyznano 2 zapomogi losowe dla członków Związku znajdujących się w trudnej sytuacji
zdrowotnej i finansowej.

−

Zabranie z przewodniczącymi oddziałów wyznaczono na 10 IV o godz. 9.00.

−

Poinformowano, że na Uniwersytecie dochodzi do zwolnień osób, które pracują
i jednocześnie pobierają emeryturę.

−

Zapytano o zaproszenie przedstawiciela emerytów na posiedzenia Senatu. W odpowiedzi
padła informacja, że złożono pismo w tej sprawie do Rektora Góreckiego. Nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.

