
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 26 sierpnia 2015r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania. 

1. Informacje o zaawansowaniu praca nad Statutem UWM. W maju i czerwcu 2015r. Zarząd 

ZNP bardzo intensywnie pracował (5 spotkań) nad ZFŚS oraz nad Statutem UWM. W pracach 

nad Statutem UWM, uczelnię reprezentował prorektor ds. kadr prof. G . Białuński (z ramienia 

ZNP do komisji roboczej należał prezes kol. Z. Warzocha i wiceprezes kol. C. Czyżewski). 

Dokument jest w tej chwili opiniowany przez prawników, a do końca listopada mają się 

zakończyć wszelkie prace nad projektem. Jest jedynie prośba o uczulenie naszych członków, 

przewodniczących ognisk wydziałowych ZNP naszej uczelni, aby śledzić strony internetowe 

UWM. 

2. Rok wyboru Rektorów i Dziekanów. Kolejny rok akademicki obfitować będzie w ważne 

wydarzenia akademickie, dotyczące wyboru nowych władz uczelni. W związku z powyższym 

musimy, szczególnie jako przedstawiciele związków zawodowych na wydziałach, śledzić nowe 

procedury wyborcze i zapoznać się z ich przebiegiem. 

3. Sprawozdanie z przygotowań do zaplanowanych uroczystości rocznicowych i konferencji.  

W czerwcu w Wiadomościach Uniwersyteckich, w wersji elektronicznej ukazał się artykuł nt. 

bogatej historii ZNP, 110 rocznicy istnienia Związku i 60 rocznicy organizacji  

w olsztyńskim środowisku akademickim. Natomiast kolejne artykuły będą ukazywały się tuż 

przez uroczystą konferencją, a także w listopadowym numerze WU. Zaproszenia zostały już 

wysłane do delegatów ZNP naszej uczelni, do RSzWiN ZNP w Warszawie i przedstawicieli ZNP 

innych uczelni wyższych z Białegostoku, Oddziału OPZZ, ZNP Oświata, wszystkich członków 

zarządu koła emerytów, władz naszej uczelni, tj. Rektorów oraz Dziekanów wszystkich 

wydziałów. Łącznie imiennie wysłano ok. 200 zaproszeń. Uroczysta konferencja jest zaplanowana 

na 16.09.2015r. i będzie składać się z II części – oficjalnej, w której miejsce będą miały 

przemówienia, a także odznaczenia wnioskowanych osób (wszystkie odznaczenia znajdują się już 

w siedzibie ZNP UWM) oraz otwartej debaty, dotyczącej sytuacji organizacji związkowych na 

uczelniach polskich.Tu zaplanowano wystąpienie przedstawiciela JM Rektora UWM – prof. dr. 

hab. G. Białuńskiego, jako przedstawiciela pracodawców nauczycieli akademickich, 

przedstawiciela RSzWiN ZNP oraz kol. R. Makarewicz - jako moderatora dyskusji. Obie części 

przedzielone zostaną przerwą kawową. Bardzo ważne jest, aby sprawnie rozpropagować plakaty, 



informatory i ulotki na poszczególnych wydziałach, dotyczące konferencji odpowiednio wcześniej 

przed uroczystością. Jest także prośba, aby zaangażować się w sprawy organizacyjno-techniczne, 

które wynikną tuż przed i po konferencji. Bardzo ważne, aby oprócz formalnego zaproszenia 

wszystkich Dziekanów uprzejmie dopytać o ich uczestnictwo. Ważne jest także potwierdzenie 

uczestnictwa osobistego na uroczystości osób odznaczonych z poszczególnych wydziałów. Jest 

również prośba o zgłoszenie się trzech osób do wniesienia Pocztu Sztandarowego ZNP (jedna 

kobieta i dwóch mężczyzn) oraz 2-3 osób do pomocy na dzień przed uroczystością.. 

4. Sprawy organizacyjne prowadzone w poszczególnych oddziałach.  

 Przykra jedynie była niska frekwencja uczestnictwa w Ognisku Związkowym w czerwcu tego 

roku. Nieodpowiedzialną postawą niestety wykazują się niektórzy członkowie związku. 

  Ze strony Prezydium ZNP UWM jest nowa propozycja spotkań związkowych w roku 

akademickim 2015/16, ustalonych na piątek w godz. 8.00-10.00. Taki wariant uprościłby 

pracę organizacyjną osób najbardziej zaangażowanych w strawy uczelni z ramienia związku. 

Wszyscy zebrani wyrazili na te propozycję jednomyślną zgodę. 

 Ważna informacja dotyczy także stanu prac nad rejestracją nowego Statutu ZNP  

w Sądzie. Na tym etapie są jeszcze drobne zapytania ze strony przedstawicieli administracji, 

ale jest nadzieja, że stan prawny będzie niebawem zatwierdzony. 

 Zachęcono wszystkich członków do śledzenia ogólnopolskich debat nt. sensu członkowstwa z 

organizacjach związkowych. Wg specjalistów, nawet tzw. twardych ekonomistów i 

matematyków (prof. Balcerowicz, prof. Blikle) związki zawodowe są konieczną formą 

tworzenia wspólnoty i tzw. dobrostanu w kulturze pracy. To nieodłączny kapitał społeczny i 

kulturowy, warunkujący wszelki społeczny rozwój. Filozofia dialogu jest jedyną drogą do 

rozwoju i współpracy. Szacunek wobec pracownika i wysokiego jego wartościowania jest 

warunkiem dialogu, porozumienia i w konsekwencji lepszej atmosfery pracy.  

  Warto powrócić do sprawy zmniejszenia obowiązującego pensum na naszej uczelni, gdyż jest 

on najwyższy w Polsce. 

  Natomiast nasze środowisko akademickie może poszczycić się najlepszym sposobem 

rozwiązywania problemów płacowych oraz regulacji podwyżek projakościowych w Polsce. 

Żaden związek w uczelni wyższej nie wypracował takich standardów współpracy w tym 

sektorze, jak to ma miejsce w naszej uczelni.  

  Wg ostatniego raportu GUS-u, jako nauczyciele jesteśmy trzecią pod względem liczebności 

organizacją w Polsce i grupą zawodową w sensie uzwiązkowienia. Spośród 1 700 000 osób 

przynależących do ZNP jesteśmy jedną z najliczniejszych grup. 


