
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 23 września 2015r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania. 

W zebraniu uczestniczył Prorektor ds. Kadr prof. Grzegorz Białuński. 

Głos zabrał Prorektor Białuński. 

Podziękował za wyróżnienie i odznaczenie (Złota Odznaka ZNP) wręczone podczas konferencji 

jubileuszowej. Następnie przedstawił stan prac nad nowym Statutem UWM. Podziękował za pracę nad 

tym ważnym dokumentem członkom komisji w tym Prezesowi ZNP Zbigniewowi Warzosze  

i Wiceprezesowi ZNP Cezaremu Czyżewskiemu.  

Pan Prorektor przedstawił najważniejsze zmiany w nowym Statucie. Skład Senatu UWM został 

poszerzony o dwóch przedstawicieli związku z pełnią praw senatorskich, czyli ze stanowiącym 

prawem głosu, a nie tylko jak dotychczas z głosem doradczym. Zakaz łączenia funkcji został wpisany 

do Statutu. Sposób budowania składu Rady Wydziału (paragraf 27) Colegium Medicum zostało 

wpisane do Statutu, choć formalnie jeszcze nie istnieje.  

Liczebność jednostek. Określono ile osób musi liczyć wydział jako jednostka akademicka. Wydział 

musi liczyć 24 osoby – pracowników naukowo-dydaktycznych. Muszą istnieć,  

co najmniej dwie odrębne katedry. Instytut to 16 osób – w tym dwóch profesorów tytularnych. 

Katedra, co najmniej 8 pracowników w tym, co najmniej dwóch samodzielnych (od 1 I 2019). 

Wprowadzono także kadencyjność – nie dłużej niż dwie kolejne kadencje. 

Wybory rektora według nowych zasad wyborczych. Elektorami będą senatorowie. Zdaniem pana 

rektora, jest to słuszna ścieżka decydowania o wyborze najważniejszej osoby w Uniwersytecie. 

Senatorowie mają najlepsze rozpoznanie spraw uczelni, bowiem w trakcie kadencji decydują o 

najważniejszych sprawach społeczności akademickiej.  

Możliwe zatrudnienia na zastępstwo – podczas dłuższej nieobecności nauczyciela akademickiego. 

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można pracować nie dłużej niż 8 lat. Nie będzie możliwości 

przedłużenia pracy na tym etacie, konieczne będzie przesunięcie na stanowisko adiunkta. Dotyczy to 

osób, które będę nabywały nowe prawa po dniu wejścia w życie Statutu. 



Zgłoszono uwagę dotyczącą wymogu jednego wypromowanego doktora - jednego otwartego 

przewodu doktorskiego. Zdaniem niektórych to wąskie gardło utrudniające proces awansowania. 

Rektor Białuński przypomniał, że jest to warunek konieczny ubiegania się o profesurę tytularną. „Solą 

uczelni są adiunkci!” Tendencja jest taka, że z habilitacją będzie związane zatrudnienie na stanowisku 

adiunkta. 

Podjęto żywą dyskusję z Prorektorem na temat zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Upomniano się o tych pracowników samodzielnych, którzy z braku kandydatów nie mają możliwości 

prowadzenia prac doktorskich. 

Zabrano głos w sprawie utrudniania ścieżki awansu. Zdaniem niektórych kadra zarządzająca buduje 

dodatkowe utrudnienia. Postuluje się zniesienie stanowiska profesora nadzwyczajnego. Wprowadzenie 

ograniczeń czasowych stanowi utrudnienie. 

Podniesiono dwie sprawy. Należy oddzielić kwestie ambicjonalne awansu na stanowisko profesorskie 

od kwestii finansowych – wyższego uposażenia. Druga sprawa dotyczy zatrudniania na stanowiska 

dydaktyczne. 

Pan Prorektor przypomniał, że osoby zatrudnione na stanowiska dydaktyczne (wykładowcy, starsi 

wykładowcy), uzyskują zatrudnienie na czas określony, do czasu uzyskania stopnia naukowego. 

Zapytano o załącznik nr 9 – powoduje on utrudnienia w zatrudnieniu osób o specjalności naukowej o 

charakterze interdyscyplinarnym. Zmiany w organizacji struktury uczelni – łączenie wydziałów - 

spowoduje konieczność zmiany statutu. 

Odpowiedział, że załącznik można łatwiej zmienić niż wprowadzić zmianę w Statucie. 

Poproszono o zwrócenie uwagi na zapisy dotyczące studium języków obcych i studium wychowania 

fizycznego i sportu.  

Pan Prorektor wskazał, że wprowadzono zapisy, które uporządkowały wymagania na poszczególne 

stanowiska, tak by obowiązywały takie same w całej uczelni. 

Przedstawiono stanowisko pracowników studium wychowanie fizycznego i sportu – procedurę 

awansowania w nowym Statucie – załącznik 9. Zapytano też o radę wydziału dla jednostek 

międzywydziałowych. Pan Rektor odpowiedział, że dla jednostek międzywydziałowych funkcję tę 

pełni Senat uczelni. 

Zapytano skąd wzięła się gradacja punktów między dyscyplinami naukowymi? 

Pan Prorektor odpowiedział, że powstało to po konsultacji z przedstawicielami z poszczególnych 

wydziałów, w Senackiej Komisji Dydaktycznej kierowano się także punktacją obowiązującą w 

Centralnej Komisji Stopni Naukowych i Tytułów. 



Wskazano na jakość dydaktyki gdy zajęcia prowadzone są przez doktorantów pierwszego roku. Pan 

Prorektor odpowiedział, że kwestie te są rozwiązywane na poziomie wydziałów. 

Zapytano, czy dziekani wchodzą w skład Senatu. Jeśli tak, to dlaczego kierownicy katedr nie wchodzą 

z klucza do rady wydziału? 

Pan Prorektor odpowiedział, że tradycja akademicka była tu niejednoznaczna i zanotował  

tę uwagę do dalszej dyskusji. 

Wyrażono pogląd, że przedstawiciele związków w Radzie Wydziału powinni mieć prawo głosu. 

Wyrażono pogląd, że takie uprawnienia stanowią też pewne niebezpieczeństwo, bowiem wytrąca to z 

rąk mechanizm oprotestowania decyzji kolegialnych. 

Poinformowano, że wszystkie kwestie sporne mogą być oprotestowane podczas obrad poprzez 

publiczne zgłoszenie głosu odrębnego. 

Zgłoszono postulat, by w Statucie była zapisana formuła o sytuacjach szczególnych, która daje 

możliwość reagowania stosownie do sytuacji. 

Zapytano dlaczego jest tak mało w-f dla studentów, bo tylko 30 godzin w cyklu kształcenia. Zdrowie 

studenta powinno być najważniejsze. 

Upomniano się o sprawę podwyżki projakościowej dla koleżanki o wybitnych publikacjach, która 

przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Sprawa jest znana władzom i dyskutowana jest kwestia 

prawna rozwiązania tego problemu.  

Głos zabrał Prorektor Białuński, który ocenił spotkanie jako owocne i podziękował za wyrażone 

opinie. 

Poinformowano, że 9 X 2015 odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela. Prosił o 

zgłoszenia imienne osób chcących uczestniczyć w tym spotkaniu. 

 


