Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 12 marca 2014 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.

Tematyka spotkania.
1. Sprawozdanie z obrad Senatu. Przedstawiono sprawozdanie z obrad Senatu UWM, które odbyły
się w styczniu i lutym 2014 roku. Omówiono poziom zatrudnienia w stosunku do ilości studentów
na poszczególnych wydziałach. Wg przedstawionych informacji kwoty przeznaczone na godziny
ponadwymiarowe to: 4 613 tys. na stacjonarnych oraz 3 120 tys. niestacjonarne. Jednocześnie
istnieją niedobory godzin na poszczególnych wydziałach. Senat przedstawił plan uporządkowania
tej sytuacji. Podczas Senatu zauważono, że jest niewielka aktywność w zakresie aplikowania o
granty. Szczególnie niepokojący jest fakt niskiego wskaźnika aplikowania wśród doktorantów.
Mamy 741 doktorantów, a prowadzonych jest tylko 21 projektów, natomiast 59 projektów
złożono w konkursach grantowych. Ustalono również limit przyjęć w ramach rekrutacji na nowy
rak akademicki.
2. Wybory w oddziałach ZNP na poszczególnych wydziałach. Jesteśmy już w trakcie
przeprowadzania wyborów w oddziałach ZNP na poszczególnych wydziałach.
3. Sprawozdanie z obrad Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Sprawozdanie z obrad Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki przedstawili kol. Cezary Czyżewski i kol. Irena Rudziewicz.
Wybory w strukturach Rady SzWiN odbędą się na początku października. Informacja o
stanowisku ZNP w odniesieniu do zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i o podwyżkach płac
– zabezpieczone są środki na zagwarantowane, przez wcześniej ustalone porozumienia, podwyżki
płac dla pracowników uczelni wyższych. Przedstawiono swoją opinię o pracy Rady SzWiN,
podkreślając dobre zasady współpracy i skuteczność władz w rozwiązywaniu problemów
statutowych i bieżących. Dodano, że Rada SzWiN postuluje szkolenie dla nowych
przewodniczących organizacji związkowych w poszczególnych uczelniach oraz powtórzenie
szkolenia w sprawie prowadzenia finansów.
4. Uporządkowanie spraw przynależności związkowej. Nawiązano do ustaleń podjętych przez
zebranie Zarządu z Przewodniczącymi Oddziałów w dniu 12.02.2014 r. w spr. uporządkowanie
spraw kadrowych, spraw płacenia składek i ewentualnego relegowania z grona członków z
powodu zaległości finansowych. Odczytano projekt uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy
członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 47 osób. Zapytano o to,

czy konsultowano tę listę z członkami koła emerytów Powiedziano, że to była długa procedura – z
każdym emerytem prowadzono korespondencję, wymieniono 3 pisma.
Uchwałę nr 52/2010 – 14 w sprawie skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek w wyniku głosowania przyjęto: za skreśleniem głosowało 11 osób; głos
wstrzymujący – 1 osoba.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz preliminarz na rok 2014. Przedstawiono
sprawozdanie finansowe za rok 2013. Wszyscy obecni otrzymali kopie wyliczeń finansowych.
Wynika z nich, że przychody były wyższe, a wydatki niższe niż założono w preliminarzu, zatem
bilans końcowy jest dodatni. Te oszczędności planuje się przenieść na fundusz statutowy.
Omówiono szczegółowo poszczególne pozycje sprawozdania w części przychodów, kosztów,
wyników końcowych. Planuje się podniesienie funduszu nagród, głównie z powodu nagród dla
osób odchodzących z funkcji w poszczególnych oddziałach, odchodzących na emeryturę. W
związku ze zmianą lokalu możemy liczyć się z kosztami, które teraz trudno przewidzieć.
Głosowano Uchwałę nr 54/2010 – 14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2013. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Głosowano Uchwałę nr 53/2010 – 14 w sprawie zatwierdzenia preliminarza na 2014 rok. W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednomyślnie.
6. Wolne wnioski.
 Wpłynęły 2 wnioski o zapomogę losową:
−

na jeden z wniosków przyznano zapomogę losową, w drugim poproszono o uzupełnienie
dokumentów

oraz 7 wniosków o obniżenie składki:
−

5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 2 zostały odrzucone.

 Powiedziano, że pracownicy dyskutują na temat karty oceny pracy. Zastrzeżenie budzi
wysoka ranga oceny studenckiej, przy czym nie mają oni obowiązku wypełniania ankiety. W
tej kwestii Zarząd pozostaje w stałej współpracy z władzami Uczelni.
 Zapytano, dlaczego wypełniamy ocenę w nowym kształcie także za rok 2012. Przypomniano,
że uchwała regulująca taką formę oceny pracy będzie obowiązywała od 2015 roku, zatem
teraz testujemy tę formę oceny pracownika. To daje furtkę do odwołań od decyzji.
 Poinformowano, że informacje o obciążeniu dydaktycznym można czerpać z USOSa.

