
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 09 kwietnia 2014 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

 

Tematyka spotkania. 

1. Przedstawienie nowych przewodniczących oddziałów. Wybory w poszczególnych oddziałach 

odbyły się zgodnie z planem do końca marca. Poszczególni przewodniczący przedstawili krótko 

swoje charakterystyki zawodowe i aktywność związkową. Przedstawili swoje osiągnięcia 

dotychczasowe i plany na przyszłość. 

2. Wnioski i postulaty zgłoszone z poszczególnych oddziałów. Przedstawiono wnioski, które 

zapisano w protokołach powyborczych w poszczególnych oddziałach ZNP. 

− Szczególna ochrona miejsc pracy w odniesieniu do osób nie spełniających warunków oceny 

pracy. Nieoficjalnie wiadomo, że w wyniku procedury ocen, że dotyczy  

to ponad 100 osób. 

− Dyskutowano na wszystkich wydziałach na temat karty oceny pracy nauczycieli 

akademickich. Szczególnie wiele kontrowersji budzi ocena w obszarze działalności 

dydaktycznej, ocena studentów uzyskała zbyt wysoką rangę. Przypomniano,  

że te nowe karty oceny są w tej chwili testowane, a obowiązywać mają od 2015 roku. Mogą 

one być wykorzystane, ale kryteria punktowe zostały wyznaczone wcześniej  

i one są obowiązujące.  

− Wzmocnić aktywność angażującą członków związku i dążyć do pozyskania nowych osób. 

− Komisje przygotowujące regulaminy dla pracowników administracyjnych.  

Chodzi o dwie ważne sprawy. Po pierwsze, jasnego wykazu czynności przypisanych 

poszczególnym stanowiskom pracy w pionie administracji, po drugie zaś, jasnego systemu 

awansowania. 

− Ważne jest także, byśmy stosownie wcześnie zabiegali o przejrzystość kryteriów 

przyznawania podwyżki projakościowej, tak by każdy pracownik wiedział, dlaczego otrzymał 

taką a nie inną kwotę. 

− Przedstawił wnioski z zebrania wyborczego w grupie emerytowanych pracowników UWM. 

Szczególną uwagę zwrócono na działalność klubu „Baccalarium”. 



− Podjęto kwestię oceny pracownika w kontekście realizacji zadań wynikających  

ze zdobywaniem stopnia doktora habilitowanego. Odpowiedziano, że tego  

nie ma w Statucie UWM. Nie powinno to być przedmiotem dyskusji podczas oceny 

pracownika. 

− Poinformowano, że Zarząd wystosuje oficjalne informacje do dziekanów  

o nowo wybranych przewodniczących oddziałów ZNP. 

3. Dokumentacja uzupełniająca na temat członków związku – ankieta. Sekretariat przygotuje 

małe ankiety dla wszystkich członków związku, na temat  

ich aktywności związkowej. Posłuży to do uporządkowania dokumentacji,  

która w tej chwili jest niepełna.  

4. Planowanie konferencji sprawozdawczo-wyborczej. Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 

planowana jest w dniu 23 maja 2014 (piątek) w godzinach porannych w sali 306 w budynku 

Biblioteki Uniwersyteckiej. 

5. Wolne wnioski: 

− Poinformowano, że w związku z planowanymi zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym 

planowane są zmiany w systemie zatrudnienia adiunktów, system umów  

na 9 miesięcy. To bardzo niepokojące wiadomości. Nasi przedstawiciele uczestniczą w 

dyskusjach i starają się blokować tego typu pomysły.  

− Krótko podsumowano zmiany, które obserwujemy w zakresie aktywności członków związku i 

zainteresowanie nie zrzeszonych pracowników. Podziękowano za aktywność i wieloletnią 

pracę kol. Elżbiecie Januszewicz, która opłaciła to zdrowiem. Zapytano, czy kol. Warzocha 

zechce pełnić swoją funkcję w przyszłej kadencji. Prezes Warzocha odpowiedział, że będzie 

kontynuował swoją działalność związkową i jeśli taka będzie wola delegatów, to podejmie się 

funkcji prezesa. 

− Zapytano o sprawę sądową pomiędzy ZUS-em a Uczelnią w sprawie złego naliczania składki 

od umów o prawa autorskie.  

− Zwrócono uwagę na potrzebę prenumerowania miesięcznika "Służba Pracownicza: biuletyn 

Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych" przez ZNP.  

Obiecano się przyjrzeć kwestii zapotrzebowania na to czasopismo. 

− Poinformowano, że otrzymaliśmy od pani Barbary Kuczmarskiej sprawozdanie finansowe z 

wykorzystania ZFŚS w roku 2013 i w tej chwili jest ono omawiane  

i sprawdzane. 


