
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 1 lipca 2015r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania. 

1. Regulamin premiowania NNA. W zeszłym roku wszedł w życie regulamin premiowania 

nienauczycieli akademickich, w którym obowiązek gratyfikacji scedowano na dziekanów. Wg 

nowego regulaminu raz na kwartał można było wnioskować o dodatkową premię uznaniową, 

natomiast poprzedni regulamin dawał możliwość regulowania premii regulaminowej w 

comiesięcznych proporcjach. Zaistniała inicjatywa powrotu do starego regulaminu, ale w wersji 

zmodyfikowanej. Powodem miało być niezadowolenie tej grupy pracowników. Fundusz 

premiowy wynosiłby wtedy 20%, ale 5% miałoby być do dyspozycji Pana Rektora. ZNP 

negatywnie zaopiniował tę zmianę, która tylko pozornie sprzyjała pracownikom.  

Tempo zmiany decyzji było jednak błyskawiczne, w tym propozycje nowych uregulowań 

zmieniały się z dnia na dzień. Ustalono pewien konsensus w tej sprawie, tzn. 24% funduszu 

premiowy rozdzielany w comiesięcznych kwotach, w tym 2% do dyspozycji pana Rektora wg 

uznania. ZNP zabiegał i zabiega stanowczo przeciw tzw. kominom płacowym. Szczegółowe 

regulacje zostały jednak przyjęte. 

2. Regulacje dot. świadczeń wypoczynkowych. Z racji pomniejszonego odpisu (o 4 000 000,00 zł.) 

na fundusz świadczeń socjalnych, zlikwidowano przedziały dochodów (grupy o przychodach 

powyżej 3 700,00zł.), które upoważniałyby pracowników do w/w świadczeń. Dzięki tej 

oszczędności udałoby się zaoszczędzić ok. 1 000 000,00zł. Oczywiście odezwała się grupa 

niezadowolonych osób, której trzeba było tłumaczyć, iż ZFŚS nie jest roszczeniowy i skierowany 

głównie do osób najmniej uposażonych. Pod wpływem jednak ostatniej decyzji Pana Rektora, 

uwzględniono protesty pracowników, dzięki czemu I tura tych świadczeń zostanie zachowana dla 

tzw. widełek z ubiegłego roku. W związku z tym osoby, które złożą wnioski o tzw. wczasy 

turystyczne do końca lipca 2015r. otrzymają uposażenie wg regulacji ubiegłorocznych. Natomiast 

II tura, jeśli będą dogodne możliwości płacowe, miałaby zostać wypłacona  

w grudniu, ale wg nowych regulacji, tj. z obcięciem grupy uposażonych najwyżej (powyżej 

3 700,00 zł. przychodu w skali m-ca na 1 członka rodziny). 

3. Podwyżki 2015 –„grantowcy”. Na specjalnej komisji senackiej został ustalony regulamin 

premiowania za tzw. granty. Niezależnie od niewątpliwego wkładu tej grupy pracowników w 

rozwój naszego środowiska powstała pewna manipulacja informacyjna dotycząca źródła tej 



podwyżki. Wskazywała ona, że pula ta została utworzona z rezerwy pana Rektora, natomiast 

decyzją władz była ona wygenerowana z ogólnego funduszu przeznaczonego na podwyżki. 

4. Promocja związku i nabór nowych członków. Istnieje wielka potrzeba uświadamiania 

związkowców, ale także pracowników nie zrzeszonych, nt. wielkiego wkładu członków Zarządu 

ZNP w kształtowanie kultury pracy, jakości porozumień między stroną pracowników a władzami 

naszej uczelni. Należy wybrać osoby na stałe redagujące materiał informacyjny, reklamowy, itp. 

uświadamiający środowisko akademickie o złożoności naszych starań. Byłaby to stała grupa 

promocyjna naszej organizacji, która opracowałaby pewną strategię spójnych działań, 

doświadczonych w tym zakresie osób. Intencją tej grupy byłaby próba ukazania całości działań 

związku służących ogółowi pracowników.  

5. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków na 65-lecie. Podjęto Uchwałę aby wygospodarować 

adekwatną kwotę środków, którą należy zatwierdzić uchwałą Zarządu ZNP UWM w Olsztynie. 

Podczas głosowania została ona przyjęta jednomyślnie. Dodatkowo należy przeznaczyć 

jednorazową kwotę na ufundowanie „gwoździa na drzewcu do sztandaru” ogólnopolskiej 

organizacji RSWiN ZNP. Wszyscy zebrani jednomyślnie przychylili się do powyższej propozycji. 

6. Zapomogi i obniżenie składek. W sprawach członkowskich pozytywnie zaopiniowano wniosek o 

utrzymanie obniżonej składki do 2 zł. w skali miesiąca dla dwóch członków emerytów. Przyznano 

również jednorazową zapomogę losową w wysokości. 

7. Nagrody dla członków Zarządu ZNP Zarząd Uczelniany postanowił udzielić osobom 

najbardziej wyróżniającym się w pracy społecznej na rzecz ZNP okolicznościowe 

nagrody.Uchwała dotycząca łącznej wysokości nagród została podjęta jednomyślnie. 

8. Wolne wnioski i sprawy bieżące 

 Dodatkowo przedyskutowano listę gości osób zaproszonych na uroczyste obchody jubileuszu 

ZNP w naszej uczelni. Listę tę podano zarówno w formie imiennej,  

jak i poszczególnych grup organizacyjnych, w tym byłych rektorów WSP i ART w Olsztynie 

oraz obecnych dziekanów poszczególnych wydziałów (lista w załączeniu). Ogólnie 

zaproszonych osób jest łącznie - ok. 200 osób.  

 Kolejne spotkanie Zarządu ZNP zaplanowano na 26.08.2015r. z założeniem przygotowania na 

ten termin plakatów i zaproszeń.  

 Sprecyzowano także pewne wnioski po niedawnym spotkaniu integracyjnym, dotyczące mimo 

zgłoszeń nielicznej obecności członków, głównie emerytów.  

 Ponadto do informacji zgromadzonych przedstawiono kalendarium prac nad nowym Statutem 

UWM w Olsztynie. Specjalna komisja pracująca nad statutem będzie obradowała nawet w 



okresie letnim, tak aby merytorycznie i językowo dopracować jego tekst (VI działów) do 

zatwierdzenia przez Senat naszej uczelni. Kwestię tę zreferował kol.  

Cezary Czyżewski, główny nacisk kładąc na przejrzystość struktury dokumentu oraz 

unowocześnione i adekwatne do sytuacji nazewnictwo poszczególnych jednostek 

organizacyjnych. W nowej wersji statutu podano wymogi formalne, kadrowe oraz czasowe 

dla kierowników i dyrektorów (max dwukrotna kadencyjność) wobec tworzenia  

w/w jednostek. Przewidywano utworzenie nowego Wydziału Nauk o Zdrowiu,  

poza Wydziałem Nauk Medycznych, ale na razie, tj. do uzyskania uprawnień habilitacyjnych 

tego drugiego - decyzję czasowo wstrzymano. Szczegółową kwestię dotyczącą przyszłego 

Collegium Medicum przedstawił kol. Jacek Michalak.  


