Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 26 listopada 2014 r.

Zebranie

rozpoczął

i

zebranych

powitał

Prezes

kol.

Zbigniew

Warzocha.

Tematyka spotkania.
1. Odznaczenia państwowe i UWM. Poproszono o zgłoszenie w terminie do piątku – 06 grudnia –
kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych rekomendowanych przez ZNP. Podczas
zebrania zgłoszono do Medalu Komisji Edukacji Narodowej kandydaturę Zbigniewa Warzochy.
2. Uchwała w spr. nagród pieniężnych za wyróżniającą się działalność na rzecz Związku.
Zebrani jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 12/2014 – 18.
3. Uchwała w spr. zakupu bonów towarowych dla emerytów i rencistów. Przegłosowano
jednogłośnie przyjęcie Uchwały nr 11/2014 – 18. Uzupełniono też informację o jednorazowym
podniesieniu kwoty wypłaty dla emerytów i rencistów do kwoty 70,00 zł.
4. Uchwała w spr. finansowania spotkania wigilijnego członków ZNP. Podtrzymano informację
nt. związkowego spotkania opłatkowego w dniu 17.12.2014 r. w Klubie Artonie, w godz.
10.00-13.00. Jednogłośnie przegłosowano Uchwałę nr 13/2014-18 w spr. finansowania spotkania
wigilijnego członków ZNP.
5. Ankieta personalna. Przedstawiono wzór kwestionariusza ankiety personalnej, która pozwoliłaby
na uporządkowanie informacji nt. aktywności związkowej poszczególnych członków. Ankieta
w najbliższych dniach zostanie rozesłana do Przewodniczących Oddziałów.
6. Uczcić w 2015 roku jubileusz ZNP w Polsce (110 lat) i w Kortowie (65 lat). Podjęto starania o
połączenie uroczystych obchodów jubileuszu ZNP (110 rocznica powstania) z konferencją/debatą
związkową, nt. współczesnych problemów rozwoju, kształcenia i kultury akademickiej
w

kontekście

uwikłania

w

przewodniczącym konferencji

mechanizmy
byłby kol.

rzeczywistości

społecznej.

Proponowanym

Zbigniew Warzocha, kol. Jacek Michalak,

kol. Renata Makarewicz. Proponowany termin i miejsce – czerwiec 2015, sala teatralna
na Wydziale Humanistycznym.
7. ZFŚS:



II tura wczasów turystycznych. Wystosowano pismo do JM Rektora UWM w sprawie
wypłacenia II transzy wczasów turystycznych.



czy zlikwidować bilety PKP? czy wprowadzić dopłaty do półkolonii? czy wprowadzić
dopłaty do krótkich wyjazdów rodzinnych (3-5 dni)? Odbyło się spotkanie z p. Barbarą
Kuczmarską z Sekcji Socjalnej. Sprawa dotyczy zakupu przez uczelnię zniżkowych
legitymacji PKP ze środków ZFŚS. Ze względu na systematyczny spadek osób
zainteresowanych jest wniosek o likwidację tego typu dodatku. Jest propozycja
dofinansowania tzw. półkolonii dla dzieci pracowników naszej uczelni. Jest również
propozycja, aby współfinansować krótsze, kilkudniowe zorganizowane formy wypoczynku,
rekreacji, itp. oraz tzw. weekendowe wyjazdy rodzinne. Pula pieniędzy jest ta sama
i wzajemnie się warunkuje, dlatego jeśli ktoś skorzysta z dofinansowania krótkookresowych
wyjazdów rodzinnych w zakresie określonej kwoty, będzie uszczuplony już o tę kwotę
z dofinansowania innych, dotychczasowych form wypoczynku dzieci, typu kolonie. Zarząd
ZNP jest przychylny dalszym rozmowom, służącym wypracowaniu rzetelnego stanowiska.

8. Propozycje Rektora:


czy możemy finansować spotkanie z okazji święta uniwersytetu ze środków ZFŚŚ?
Prorektor ds. kadr prof. Grzegorz Białuński zapytał o możliwość sfinansowania organizacji
imprezy ogólnouczelnianej, związanej z corocznymi obchodami powstania UWM. Pomysł
nie jest nowy, natomiast potrzeba stosownych zmian w zapisach regulaminu ZFŚS. Byłaby
to kwota rzędu ok. 500 000,00 zł. Sprawa ta będzie nadal przedmiotem debaty w środowisku
akademickim.



akcja „świąteczna paczka”. Poinformowano o akcji pomocy przedświątecznej „Świąteczna
paczka” dla osób najbardziej potrzebujących: pracowników i byłych pracowników UWM.



jednorazowa wypłata pieniędzy z pozostałych środków na podwyżki. W spotkaniu
z Kolegium Rektorskim uzyskano informację o wypłacie jednorazowej

nagrody

dla wszystkich pracowników pozostających na I etacie pracy, w wysokości: 620,00zł brutto.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski:


Liczba studentów w UWM w ostatnim czasie spadła o 10 000, natomiast w skali kraju jest
to w niniejszym naborze – 15%. Skutki niżu demograficznego będę ocierały się o politykę
zwolnień, chociaż na razie mamy zapewnienie władz o płynnej polityce kadrowej.
Poinformowano o tym, że w tym roku największy odsiew studentów z uniwersytetów polskich
dotyczy właśnie naszej uczelni. Przybyło natomiast przykładów zatrudnienia na II etacie.



Informacja nt. spotkania członków Zarządu ZNP i Solidarności z Kanclerzem uczelni
oraz przedstawicielami PZU, w sprawie nowych warunków zmian ubezpieczenia, od nowego

2015 r. z miesięczną karencją. Pozycje wcześniejsze zostały zachowane, ale uległy
dogodnemu

rozwinięciu.

Każdy

z

pracowników

decydowałby,

który

wariant

ubezpieczeniowo-składkowy jest dla danej osoby najkorzystniejszy. Miesięczna składka
byłaby

niewiele

większa

(6-8zł.)

dla

każdego

z

wariantów.

Dodatkowo

każdy

z ubezpieczonego mógłby otrzymać kartę członka PZU, uprawniającego do innych
dodatkowych usług/obszarów/zakresów ubezpieczenia. Inny wariant, oprócz indywidualnego
wyboru, obejmowałby wariant lekowy (dofinansowanie zakupu leków przypisanych przez
lekarza na receptę) oraz wariant ubezpieczenia grupowego z ZFŚS. Miesiąc grudzień
jest przeznaczony do społecznych konsultacji, ale ostateczną decyzję należałoby podjąć
do stycznia 2015. Jeśli ktoś przestaje być pracownikiem uczelni, zmieniają się (na mniej
korzystne) warunki ubezpieczenia. Należy jednak na miesiąc przed wygaśnięciem umowy
o pracę zgłosić ten fakt w PZU.


Wniosek o obniżenie składki członkowskiej dla członka emeryta – rozpatrzony pozytywnie.



2 wnioski o przyznanie zapomogi losowej bezzwrotnej – oba wnioski rozpatrzone
pozytywnie.

Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP
z Prezydium Oddziału Emerytów i Rencistów ZNP
w dniu 26 listopada 2014 r.

Oddział Emerytów i Rencistów zwraca się z prośbą o wsparcie współpracy w zakresie objęcia
opieką byłych pracowników uczelni (emerytów, rencistów) z MOPS w Olsztynie, a także o wsparcie
prośby skierowanej do JM Rektora UWM, dotyczącej utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy na terenie kampusu uniwersyteckiego. Prośba związana jest z bardzo niskim
uposażeniem niektórych z tej grupy osób, licznymi dysfunkcjami chorobowymi i problemami
wynikającymi z wiekiem, osamotnieniem, codziennym trudem funkcjonowania, sporządzania
posiłków, przemieszczania się, kwestią rehabilitacji, itp. Co ciekawe po analizie punktów,
które statutowo niosą pomoc osobom będących w potrzebie - w tej części miasta (tj. w Kortowie)
nie ma placówki MOPS-u, ani żadnego innego ośrodka wsparcia społecznego. Zaprzyjaźniony Dom
Pomocy Społecznej w Barczewie z racji przebywających tam pensjonariuszy w krytycznym położeniu
psychofizycznym - nie spełnia już takiej funkcji. Problem będzie przybierał na sile, gdyż mamy
do czynienie ze starzejącym się społeczeństwem, ale także z rosnącą liczbą emerytów i rencistów
bezpośrednio związanych z tym miejscem pracy (jedynym lub ostatnim), jakim był dla nich
uniwersytet. Tym samym Prezydium Oddziału Emerytów i Rencistów prosi o przychylną opinię
i ewentualną pomoc merytoryczną w przedstawieniu władzom uczelni tej prośby. W tego typu domach
samopomocy panuje kameralna, serdeczna i rodzinna atmosfera, z opieką psychologa, rehabilitanta,
animatora. Tego typu obiekt musi posiadać odpowiednio wyposażone i dostosowane dla osób
starszych sale. Podano przy tym symulację opłat za tego typu pomoc (w załączeniu).
Pytania członków Zarządu ZNP skupiały się na kwestiach lokalowych, patronackich,
finansowych, prawnych. Na razie nie wiadomo ile konkretnie osób ubiegałoby się o tego typu pomoc,
ale wydaje się, że to spora i stale rosnąca liczba. Kto jednak miałby zarządzać ośrodkiem
(już istniejącym lub nowym lokum), kto sfinansowałby zatrudnienie specjalistów, wyposażenie sal,
transportu dla osób niepełnosprawnych, administrowanie budynkiem, jak rozwiązać problem prawnie
- jest sprawą do ustalenia.
Poruszono również kwestię rozważenia zatrudnienia w trudnych sytuacjach poszczególnych
osób - opiekuna domowego, finansowanego ze środków społecznych, z budżetu państwa oraz środków
unijnych, w ramach realizacji określonych programów. Zarząd Związku jest zdania, że inicjatywa jest
cenna i wartościowa, ale aby wystąpić do władz uczelni z tego typu inicjatywą, należy dookreślić
wiążące informacje, tzn. pisemne oświadczenia dotychczasowych podmiotów pomocy społecznej
nt. poniesienia kosztów ewentualnego zatrudnienia kolejnych specjalistów i osób z obsługi
oraz ekspertyzy radców prawnych, dotyczących możliwości prawnych sformalizowania takiej
współpracy.

Zaproponowano by opracować więcej szczegółów i konkretów w tym zakresie, nie mniej
jednak jest to dość drażliwy temat, ponieważ utarło się traktować wsparcie i pomoc społeczną,
jako nieudolność życiową, słabość mentalną, brak ambicji, domniemane opuszczenie przez rodzinę
i najbliższych. Wniosek z zebrania jest następujący: Zarząd ZNP UWM w Olsztynie wyraża
zainteresowanie sprawą oraz potencjalne wsparcie, jednak prosi o więcej szczegółów.
Zarząd Oddziału Emerytów i Rencistów zakomunikował, iż obecne formy animowania
kultury oraz życia artystycznego w „Baccalarium” są niewystarczające i pozostawiające wiele
do życzenia. Brak jest nie tyle zarządcy budynku/klubu – co kreatora wydarzeń kulturalnych
i efektywnego animatora kultury. Zdaniem Prezesa ZNP należy zaprosić na posiedzenie Zarządu ZNP
z wydziałowymi kołami oraz Oddziałem Emerytów i Rencistów związku obecnego kierownika klubu
„Baccalarium” – mgr Bogusława Woźniaka, aby przedstawić swoje oczekiwania i propozycje.
Propozycja spotkała się z ogólną aprobatą. Trójstronne (Zarząd ZNP, Oddział Emerytów i Rencistów,
kierownik klubu „Baccalarium”) spotkanie zaplanowano na początek grudnia, 09.12.2014 r. w godz.
10.00-12.00.

