Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 26 września 2013 r.

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Podsumowanie akcji „Wczasy wymienne”. Poinformowano zebranych o przebiegu współpracy
w ramach wczasów wymiennych. Tegoroczną wymianę można uznać za udaną zwłaszcza,
że udało się rozszerzyć ofertę ośrodków o Poznań, Lublin i Kazimierz Dolny.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UWM. Omówiono najważniejsze sprawy poruszane
na Senacie UWM, na którym prorektor ds. ekonomicznych Mirosław Gornowicz przedstawił
sprawozdanie z poprzedniego roku. Podsumowano również rekrutację, która zakończyła
się przyjęciem na studia 10,5 tyś. osób. Na studia stacjonarne zostało przyjętych 8,1 tyś. osób,
a na niestacjonarne 2,4 tyś. osób. Wynik ten stanowi spadek liczby studentów o 2,3 tyś.
w stosunku do roku poprzedniego. Naturalnym skutkiem niżu demograficznego jest zmniejszenie
dotacji. Analizując rok 2013 okazuje się, że UWM kształci o 6 tyś. studentów mniej niż w roku
2007, co daje spadek dotacji rzędu 40%. Wyniki rekrutacji najgorzej przedstawiają
się na wydziale nauk humanistycznych, gdzie pozostało 500 wolnych miejsc. Najwięcej studentów
przyjęto na wydziale prawa i administracji oraz na wydziale nauk ekonomicznych.
Prorektor Mirosław Gornowicz przedstawił składowe kosztów na poszczególnych wydziałach.
Zapowiedział, że od przyszłego roku każdy wydział będzie sam zarządzał swoimi finansami.
Spowodowane jest to utrudnionym kontrolowaniem wszystkich płaszczyzn działalności
przy centralnym zarządzaniu finansami. Zapowiedziano konsolidację jednostek wewnątrz UWM.
Pani Kwestor mgr Mirosława Pietrzyk przedstawiła bieżącą sytuację finansową UWM,
którą określiła jako umiarkowanie stabilną. Po obradach Senatu zaproszono wszystkich
na uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej kotłowni.
3. Rok wyborczy w strukturach ZNP. Nowo rozpoczęty rok akademicki jest dla ZNP rokiem
wyborczym, co obliguje nas do jeszcze większej aktywności. Poproszono członków Zarządu,
aby przemyśleli i zadeklarowali swoją chęć pracy w kolejnej kadencji.
4. Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Otwocku. W dniach
27 – 28 września odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.
Nasz

przedstawiciel

zabiera

na

posiedzenie

korespondencję

prowadzoną

z ministerstwem w sprawie adiunktów oraz dokumenty regulujące zatrudnienie na uczelni
(Uchwały zmieniające zapisy w Statucie UWM). Brak jest jednoznacznych zapisów

w Ustawie co spowodowało swobodę w jej interpretacji i różne zapisy w statutach uczelni,
dlatego poprosimy o opinię prawną na posiedzeniu Rady.
5. Sprawy bieżące.
−

Przyjęto 3 Uchwały finansowe dot. przeznaczenia środków na organizację spotkania z okazji
Dnia Edukacji Narodowej oraz przeznaczenia środków na wyprawkę szkolną,

−

Posiedzenia Zarządu nie będą mogły odbywać się w środy, ponieważ koliduje
to z zaplanowanymi na ten semestr zajęciami członków Zarządu. Poproszono zgromadzonych,
żeby sprawdzili swoją dyspozycyjność i informacje o dogodnych terminach przekazali
do sekretariatu.

−

Zakończono pracę nad wzorem nowej karty oceny nauczycieli. Obecnie testowana
jest elektroniczna wersja oceny. Pod przewodnictwem Prorektora Grzegorza Białuńskiego
powołano komisję ds. ustalenia kryteriów awansu. Ma to na celu pomoc w rozpatrywaniu
wniosków o awanse nauczycieli akademickich.

−

Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej postanowiono uczcić spotkaniem integracyjnym
dla członków Związku. Spotkanie ma się odbyć 11 października br. o godzinie 1730 w klubie
„Arton”.

−

Przyznano 1 zapomogą losową bezzwrotną.

−

Pozytywnie rozpatrzono 1 podanie emeryta o obniżenie składki członkowskiej.

