Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 27 listopada 2015r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Statut UWM. Treść statutu ma być procedowana na grudniowym posiedzeniu Senatu.
2. Informacje ze spotkań z władzami Uczelni. Zarząd ZNP w ostatnim czasie bardzo aktywnie
uczestniczył w spotkaniach z władzami uczelni w ramach różnych dyskusji oraz prac
koncepcyjno-organizacyjnych. Trzy spotkania odbyły się z panem Prorektorem ds. Kadr - prof. dr
hab. Grzegorzem Białuńskim, głównie w sprawie Statutu, kolejne spotkanie odbyło się z
Oddziałem Emerytów i Rencistów ZNP. Podejmowany był również problem awansu zawodowego
wśród nauczycieli zatrudnionych w Studium Języków Obcych w części dotyczącej wymogu
publikowania. Mimo starań, zachowany został 8-letni okres przeznaczony na awans z lektora na
wyższe stanowisko, tj. wykładowcę, a następnie na starszego wykładowcę.
3. Podwyżki 2015. Inne prace dotyczyły ugody dotyczącej podniesienia płac osób najmniej
uposażonych w naszej uczelni. Zarezerwowano kwotę 300 000,00 zł. na wypłatę podwyżek dla
osób najsłabiej zarabiających. W wyniku porozumienia pomiędzy Rektorem UWM a wszystkimi
związkami zawodowymi w uczelni pomocą miałyby zostać objęte osoby w III grupach. Grupa
pierwsza obejmie osoby, których staż pracy na Uczelni mieści się w zakresie 5-15 lat
i uposażeniu poniżej 2 050, 00zł. Druga grupa obejmowałaby osoby ze stażem pracy powyżej 25
lat i uposażeniu do 2 200,00zł. Trzecia grupa osób – to zatrudnieni powyżej 35 lat
i uposażeniu od 2201 do 2 500,00zł oraz asystenci. Dzięki staraniom związków i przychylności
władz Uniwersytetu udało się

przeznaczyć dla tej grupy dodatkowe 200 000,00zł. Wszyscy

pracownicy w grudniu otrzymają dodatkowy zastrzyk środków finansowych w wysokości
386,00zł. brutto na pełen etat, niezależnie od stanowiska i rodzaju pracy. Kwota ta wynika z
pozostałości środków na podwyżki w 2015 roku.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dysponuje kwotą 1300000,00zł., w związku z powyższym II grudniowa transza wczasów
turystycznych nie może mieć miejsca, tak jak to było w latach ubiegłych. Są przewidywania, iż
taki niekorzystny odpis środków na cele socjalne, który miał być jedynie przejściowy, zostanie
podtrzymany w latach kolejnych i uznany jako standard przez ustawodawcę.
5. Bony dla emerytów i rencistów ZNP. Została zwiększona kwota bonów świątecznych dla
emerytów i rencistów członków ZNP do wartości 80,00zł.

6. Wigilia ZNP. Podobnie jak w ubiegłych latach, ZNP planuje zorganizować spotkanie świąteczne
naszych członków. W tym roku Związkowe Spotkanie Wigilijne przypada 16.XII.2015r. w Klubie
Artonie (godz. 10.00-12.00 i dalej). Zaproszenia są już gotowe i przekazane, a listę chętnych do
udziału osób należy podać do 8.XII.2015r. Dobrym przykładem jest osobisty kontakt
przewodniczących kół związkowych na wydziałach z pozostałymi członkami, tytułem przekazania
informacji i zaproszenia.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski


W tym roku po raz pierwszy zaplanowano ufundowanie paczek dla dzieci członków ZNP,
obejmujących dzieci od momentu urodzenia do 16 roku życia w pełnym roku kalendarzowym.
Pomysł spotkał się z pełną aprobatą i został uchwalony przez Zarząd ZNP.



W styczniu 2016r. należałoby zgłaszać osoby zasługujące na odznaczenia państwowe
z

ramienia

związku

ZNP.

Najczęściej

przyznaje

się

odznaczenia

za

długoletnią

i wyróżniającą się pracę zawodową. Nieco trudniej wnioskuje się o Krzyże Zasługi,
w których to jako kryteria przyjmuje się znaczącą działalność społeczną na rzecz danego
środowiska. Przyjmuje się stałą zasadę w zakresie liczby przyjmowanych wniosków:
1 wniosek na 60 pracowników. Ustalona pula nagród z naszego środowiska, to zatem
6-7 zgłoszeń, o które można wnioskować. Związek ma dwie drogi wnioskowania: przez Uczelnię
oraz Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.


Inną ważną kwestią jest dyskusja nad formami zachęcania do wstępowania w szeregi ZNP,
promowania działalności naszego związku oraz uświadamianie potrzeby zorganizowanej
współpracy i współdziałania. Dotychczasowa formuła ogniska integracyjnego się raczej wypaliła.
Wśród zgłoszonych na zebraniu propozycji znajdują się rajdy rowerowe z przewodnikiem,
wyjazdy

do

renomowanych

instytucji

kultury,

spływy

kajakowe,

zorganizowanie

międzywydziałowego balu karnawałowego.


Na prośbę Prezydium ZNP przekazało szczegółowe informacje z prac nad nowym Statutem
UWM. Upadł np. pomysł ograniczonej kadencyjności jednoosobowych kierowników jednostek
organizacyjnych (do dwóch kadencji). Natomiast został utrzymany ściśle określony skład
osobowy poszczególnych typów jednostek. Katedra to minimum 5 osób z 1 pracownikiem
samodzielnym. W projekcie nowego Statutu - Rady Wydziałów otrzymują większą samodzielność
w zakresie określania ilości członków rad wydziałów, w tym do 90% liczebności pracowników
samodzielnych. W pewnej części wydziałów na uczelni nie uzupełnia się tych składów, tytułem
awansu na stanowisko samodzielne pracownika w trakcie trwania kadencji, w innych natomiast
każdy pracownik uzyskując stopień dr hab. – automatycznie wchodzi w skład Rady Wydziału.



Poruszono kwestię nagród i wyróżnień zasługujących w opinii wydziałowych przewodniczących
kół ZNP – osób, z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okoliczności.



Zapytano także o ograniczenia korzystania z ubezpieczenia grupowego PZU, w przypadku osób
po 65 roku życia. Przyjęto wniosek , aby dokładnie dowiedzieć się o tych zasadach. Zgłoszono
również utrudniony czasowo kontakt petentów z pracownikami Działu Płac UWM, wynikający
z zawężenia ich czasu pracy dla interesantów.

