Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 12 lutym 2014 r.
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Tematyka spotkania.
1. Wybory na nową kadencję. Do końca miesiąca należy wyznaczyć termin zebrania wyborczego.
Do

15

kwietnia

należy

dostarczyć

dokumentację

do

sekretariatu

Zarządu.

W pierwszych dwóch tygodniach czerwca odbędzie się konferencja sprawozdawczo-wyborcza.
Terminy zebrań oddziałowych należy przekazać do sekretariatu, tak by w wyborach mogli
uczestniczyć członkowie Zarządu ZNP.
2. Opiniowanie kandydatów na kierowników katedr. Na zebraniu dyskutowano nad przyjętym
przez Senat UWM regulaminem powoływania kierowników jednostek podstawowych.
Według tego dokumentu to rada katedry lub instytutu, nie zaś zebranie pracowników (tak jak
dotychczas to było) będzie opiniowała kandydatów na kierowników. Przygotowano także
procedurę odwołania kierownika (tego wcześniej nie było). W obu uczestniczą przedstawiciele
związków, co jest zapisane w umowie z władzami uniwersytetu. Ostateczna decyzja należy jednak
do J. M. Rektora.
3. Ocena pracowników. Możliwość odwoływania się od decyzji komisji w przypadku osób, które
podlegają ocenie komisji uczelnianej. Do tej pory nie było takiej możliwości.
4. Drugie zatrudnienie – procedura. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu regulującego
procedurę umożliwiającą zatrudnienie na drugim etacie.
5. Regulamin wynagradzania pracowników UWM. Trwają prace nad ujednoliceniem reguł
przyznawania nagród dla pracowników.
6. Regulamin pracy. Regulamin pracy został przyjęty i opublikowany. Jest to efekt pracy trwającej
przez wiele lat.
7. Wybory OPZZ. Do zarządu OPZZ weszli kol. Jacek Michalak i kol. Jan Stabryła.
8. Nagrody i odznaczenia. Nasi kandydaci do odznaczeń państwowych zostali przyjęci przez
komisję kadrową bez zastrzeżeń.

9. Zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dyskutowano, czy
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Powiedziano,
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Są

sytuacje,

w których pracownicy wymagają wsparcia finansowego w trybie natychmiastowym,
zatem poproszono o poparcie dla takiej procedury. Ufamy opinii wyrażonej przez
p. Barbarę Kuczmarską, która ma z racji funkcji, znakomite rozpoznanie sytuacji życiowej
pracowników. Zasugerowano, by nie umieszczać katalogu przypadków, a raczej umieścić zapis
o charakterze ogólnym w regulaminie pracy Komisji. Postawiono także sprawę przypadków osób,
które są niewiarygodne lub niewypłacalne, a często wnioskują o pożyczki i później ich umarzanie.
10. Zmiana siedziby Zarządu ZNP. Do dyspozycji obu związków przeznaczone zostaną
pomieszczenia w budynku przy ulicy Prawocheńskiego 5. Zasygnalizowano, że jest tendencja do
eliminowania lokali związkowych z budynków pracodawców.
11. Listy aktywnych członków. Poinformowano zebranych, że porządkujemy listy członków
związku. Istnieją osoby, które widniały w ewidencji, ale nie płaciły składek. Sekretariat
przygotował listy takich osób. Zgodnie ze statutem po 6 miesiącach wzywa się członka
do uregulowania składek, a jeśli tego nie dopełni, należy daną osobę skreślić z listy członków
ZNP. Zebrani wyrazili zgodę na usuwanie nieaktywnych członków.
12. Podwyżki płac. Poinformowano o aktywności zarządu w rozmowach z władzami uczelni
w rozmowach na ten temat. Pieniędzy w tym roku będzie mniej, co wynika z decyzji
ministerialnej. Jest dostępna strona internetowa, na której można wpisywać swoje osiągnięcia,
które są brane pod uwagę podczas oceny pracownika. System pozwala obliczać uzyskaną
punktację w wyznaczonym okresie czasu. Dyskutowano na temat nowego regulaminu oceny
pracownika. Dyskutowano na temat procedury przyznawania podwyżki w części projakościowej.
Za jaki okres rozliczać osiągnięcia naukowe? Powiedziano, że biblioteka dostała najmniejszą
podwyżkę projakościową, można powiedzieć nawet symboliczną. Zabrakło także pieniędzy
na awanse w bibliotece.
Przypomniano, że nie wszyscy dziekani rygorystycznie stosowali przyjęte procedury.
Należy uściślić, za jaki okres przyjęto punktowanie.
Wyrażono

pogląd,

że

podwyżka

projakościowa

nie

oddaje

rzeczywistych

osiągnięć

w pracy naukowej. Istnieją procedury badawcze, które są długotrwałe i koniecznie należy
uwzględnić tę zmienną.
Zapytano o drugą turę wypłaty za wczasy turystyczne. Dlaczego nie po równo wszystkim?
W odpowiedzi zebrani usłyszeli, że świadczenia z ZFŚS są zależne od dochodu pracownika.
Druga tura wynika z faktu, że nie uwzględniono jeszcze programu emerytalnego.

