
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 17 września 2014 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

 

Tematyka spotkania. 

1. Nowa siedziba ZNP. Powitanie Zarządu w nowej siedzibie Związku. Poinformowano o wniosku 

do pana Kanclerza w sprawie doposażenia biurowo-administracyjnego zajmowanych 

pomieszczeń. Trwa proces wyrabiania tablic z nazwą ZNP oraz pieczątek. 

2. Sprawy kadrowe – kwestia adiunktów i osób chronionych. Rozmawiano nt spraw kadrowych – 

adiunktów z Prorektorem ds. kadr prof. Białuńskim. Mimo różnicy rozwiązań prawnych 

(interpretacji przepisów) pan Prorektor uznał rację ZNP i Solidarności. Sprawa dotyczyła osób 

chronionych z racji piastowanych przez nich funkcji społecznych w związkach zawodowych. 

3. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i związanych z tym zmian Statutu 

UWM. Kolejna nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym wymaga zmian Statutu 

UWM. Zmiany muszą być dynamicznie wprowadzone. Pan Rektor powołał zespół  

ds. nowelizacji Statutu. Z ramienia ZNP w jego skład wejdzie kol. Cezary Czyżewski.  

Ustawa jest o tyle niekorzystna w nowej odsłonie, że autonomia uczelni została znacznie 

uszczuplona przez PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna) oraz przez MNiSzW. 

Poproszono o dookreślenie sylabusów w zakresie wymogów zaliczenia z umotywowaniem 

każdorazowej oceny studenta. Krytyka KRK i konieczność nieustannego nanoszenia przez 

nauczycieli akademickich korekt. 

Postulowano o uważne czytanie oraz uważną analizę treści znowelizowanej Ustawy Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym z uwagami rozwiązań przyszłych zapisów w Statucie UWM. 

4. Termin spotkań Zarządu. Ustalono termin spotkań Zarządu na środy, w godzinach 900-1200, co 

2-3 tygodnie lub według potrzeb. 

5. Ankieta osobowa ZNP. W przygotowaniu jest ankieta osobowa członków ZNP w celu 

zweryfikowania przebiegu członkostwa członków. Przedstawiony został wzór ankiety. 

6. Nagrody jubileuszowe dla emerytów – członków ZNP. Dyskusja nt terminu przyznawania 

emerytom nagrody jubileuszowej i ewentualnego połączenia wydawania z innymi 

okolicznościowymi spotkaniami. Postulowano, aby rozdzielić uhonorowanie dyplomem 

gratulacyjnym jubilatów od przyznania nagrody pieniężnej, która nastąpiłaby post factum w 

sekretariacie Związku. Propozycja spotkała się z akceptacją. 



7. Wyprawka szkolna. Zbliża się akcja „wyprawka szkolna”, na którą Związek ma przeznaczone 

środki. Zasady przyznawania nie ulegają zmianie (dzieci od 6 roku życia do ukończenia nauki w 

szkole średniej – po ukończeniu 16 roku życia obowiązek potwierdzenia dalszej nauki). Uchwała, 

w głosowaniu jawnym, została przyjęta jednogłośnie. 

8. Organizacja spotkania z okazji DEN. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji 

Narodowej planowane jest zorganizowanie spotkania integracyjnego członków ZNP. Termin 

spotkania to 17 października br. o godzinie 1700 w Klubie Arton w Kortowie. W głosowaniu 

jawnym Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

9. Skreślenie z listy członków osób zalegających ze składką. Wniosek formalny o skreślenie z 

listy członków 4 osób (emerytów) z powodu niewypełnienia obowiązków związkowych 

(nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej). Uchwała, w głosowaniu jawnym, 

została przyjęta jednogłośnie. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

− Przyznano zapomogę losową bezzwrotną. 

− Kwestia arkusza oceny pracowników akademickich jest w ciągłej modernizacji, co jest 

szczególnie istotne w przypadku nauczycieli Studium Języków Obcych oraz Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu. 

− Jeśli są uwagi dotyczące ugody/porozumienia w sprawie podwyżek projakościowych  

to należy je zgłaszać do końca 2014 roku. 

− Wniesiono postulat przywrócenia czynnego głosu przedstawicielowi Związku w Radzie 

Wydziału, a nie głosu doradczego. Trzeba uaktywniać przedstawicieli ZNP w zakresie postawy 

informacyjnej wobec innych pracowników wydziału. 

− Przytoczono sporną sytuację na Wydziale Humanistycznym, dotyczącą naliczania pkt za artykuły, 

które zamieszczone są w czasopismach z punktacją, ulegającą zmianie danym roku.  

− Poinformowano, że w dniach 03-05 października 2014 r. odbędzie się Konferencja Delegatów 

ZNP w Warszawie, na którą z naszego Związku wybiorą się kol. Jacek Michalak, kol. Cezary 

Czyżewski, kol. Zbigniew Warzocha, kol. Irena Rudziewicz. Jednocześnie poproszono o 

wskazywanie wszelkich zmian, niepokojących sygnałów, przemyśleń w celu ich poruszenia 

podczas Konferencji. 

− Wniesiono postulat, aby lepiej udostępniać materiały Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

członkom naszej organizacji. 

− Podniesiono problem rozdysponowania godzin dydaktycznych dla pracowników emerytowanych, 

tytularnych profesorów. Sytuacja dogodna dotychczas dla emerytowanych profesorów – zmienia 

się, ale prawnie nie jest dyskusyjna. 



− Na zakończenie zebrania zaproponowano, aby następne posiedzenie odbyło się po Konferencji w 

Warszawie, a mianowicie 08 października w siedzibie Związku o godzinie 900. Ma to być zebranie 

z Przewodniczącymi Oddziałów. 


