
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 06 lutego 2013 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Ponieważ było to pierwsze spotkanie w nowym roku, prezes złożył życzenia powodzenia w pracy  

oraz w życiu osobistym.  

Tematyka spotkania. 

1. Legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy PKP. Ogłoszenie przetargu nastąpiło 

dopiero w styczniu. Żaden z oferentów nie sprostał wymogom przetargowym.  

Prace jeszcze trwają – pracownicy zgłosili potrzeby w ilość 200 – 250 osób. Bilans finansowy 

wskazuje, że zakupić należy ok. 300 biletów. Procedura bardzo się wydłużyła.  

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z kanclerzem i działem zamówień publicznych 

nie przyniosło jeszcze zadowalających wyników.  

2. Badania okresowe i ich zakres. W tej chwili nie ma skierowań na badania laboratoryjne  

i badania okresowe są realizowane bez wymogu szczegółowych badań. Będziemy śledzić  

tę sprawę, bowiem dopuszczenie do pracy bez badań jest naruszeniem prawa. 

3. Podwyżki projako ściowe. Trwają wizyty kolegium rektorskiego na posiedzeniu rad wydziału 

poszczególnych jednostek uniwersytetu. Akcentowane są podczas spotkań procedury podnoszące 

jakość pracy. W tej chwili trudno powiedzieć, jak będzie ostatecznie wyglądał kształt oceny 

pracowników.  

4. Debata „Edukacja a kultura”.  Zarząd wyłonił spośród siebie komitet organizacyjny konferencji, 

Przedstawiono główne tezy planowanej konferencji. Poświecimy ją zależnościom między kulturą 

a edukacją. Przedstawiono niektóre tezy wybranych artykułów publicystycznych, w których 

rozważa się te zależności. Wydaje się, że tematyka konferencji jest niezwykle aktualna i trafia  

w prowadzony dyskurs społeczny na ten temat. Zachęcono, by włączyć się do społecznego ruchu 

„Obywatel Nauki”. Na stronach internetowych tej społeczności znaleźć można teksty, o których 

mówimy. Prowadzone jest tam pozapolityczna dyskusja na temat spraw polskiej edukacji. 

5. ZFŚS a potrzeby finansowe UWM. Poinformowano, że od początku kadencji nowych władz 

rektorskich docierają do nas informacje o 54-milionowym zewnętrznym zadłużeniu uczelni,  

a także 70-milionowym zadłużeniu wewnętrznym, zatem kondycja finansowa uczelni jest zła. 



Rośnie liczba godzin ponadwymiarowych, mimo iż liczba studentów spada – uczelnia poniosła 

znaczne koszty z tego tytułu. W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania rektorów  

z przedstawicielami związków zawodowych. Rektorzy podjęli rozmowy na temat zasądzonej 

wcześniej kwoty, którą co roku uczelnia wpłaca do ZFŚS jako uzupełnienie błędnie naliczonych 

kwot z lat ubiegłych. Dyskusji poddano kwotę 7 milionów. 21 lutego odbędzie się następne 

spotkanie władz rektorskich z przedstawicielami związków w tej samej sprawie.  

Sytuacja jest poważna. Uczelnia balansuje na granicy płynności finansowej.  

Uzupełniono wypowiedź stwierdzeniem, że nie wiadomo, z czego wynika dług wewnętrzny. 

Związki chciałyby poznać dokumenty finansowe. Nie wiadomo bowiem,  

co stało się z 20 mln zł uzyskanymi za sprzedaż budynku Wydziału Nauk Społecznych.  

− Z sali padło pytanie, co w związku z planowanymi podwyżkami zapowiadanymi przez 

ministerstwo. Odpowiedź brzmi – ministerstwo finansów nie uruchomiło jeszcze zapowiadanych 

środków.  

− Ponadto zapytano, dlaczego dydaktykę wycenia się tylko na 30% w ogólnej ocenie pracownika. 

Dlaczego tak duża dysproporcja w ocenie pracownika – działalność naukowa a dydaktyczna? 

− Powiedziano o powiązaniu zapisów sylabusów z oceną realizacji celów kształcenia.  

Wszystko to pojawi się finalnie w ogólnopolskim programie POL-on. Konsekwencje  

dla pracowników są daleko idące, bowiem tworząc sylabusy nie mieliśmy świadomości,  

do jakiego celu one posłużą. Wysunięto tezę, iż na tej podstawie mogą być oceniane poszczególne 

jednostki, a nawet cała uczelnia. Nikt nas o takich zależnościach nie informował.  

Dodano, że pracownik będzie musiał udowodnić, w jaki sposób weryfikowane będą zaplanowane 

efekty kształcenia. Szczególnie wątpliwe są efekty w obszarze kompetencji społecznych.  

Ponadto dodano, że system jakości kształcenia zbliżony będzie do certyfikacji systemu produkcji. 

KRK stanowi jedynie fragment szerszego systemy jakości kształcenia.  

− Postawiono problem, czy przełożyć ratę spłaty zasądzonej na ZFŚS w czasie. Ugoda w sprawie, 

którą podjęto w sądzie, nie podlega negocjacji. Tworzenie programu emerytalnego,  

który był zaplanowany znacznie wcześniej w ramach ZFŚS, wymaga oczekiwanej spłaty.  

Można ten plan odłożyć w czasie, ale nie wolno go zaniechać. Beneficjenci ZFŚS to najsłabiej 

zarabiająca grupa, zatem nie powinna ona ponosić kosztów błędnych decyzji.  

Poinformowano, że fundusz mieszkaniowy realizowany jest na bieżąco. Pieniędzy w ZFŚS 

wystarcza, zatem można udzielić zgody na przesunięcie spłaty należnego nam zadłużenia. 

Funkcjonowanie bieżących świadczeń z ZFŚS jest niezagrożone.  

Wypłaty „wczasów turystycznych” nie są zagrożone. Zebrani wyrazili aprobatę dla propozycji 

przesunięcia w czasie należnej raty.  


