Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 5 lutego 2016 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Bal Karnawałowy – 30.01.2016. Przekazano bezpośrednią informację dotyczącą niedawnego
balu karnawałowego ZNP. Bal cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził sporą liczbę
uczestników, którzy się świetnie bawili
2. Wiadomości Uniwersyteckie – artykuł o ZNP. W styczniowym wydaniu Wiadomości
Uniwersyteckich pojawił się kolejny artykuł nt historii ZNP (1905-2015). Od czerwca to już
czwarty artykuł poświęcony tożsamości związkowej.
3. Odznaczenia państwowe. Zarząd ZNP wystąpił o dwa odznaczenia państwowe dla zasłużonych
członków ZNP. Do tej pory natomiast nie otrzymaliśmy informacji o odznaczeniach za 2015 rok.
4. Dom opieki dla osób starszych na terenie miasteczka uniwersyteckiego. Władze Uczelni
zainteresowane są przeznaczeniem pomieszczeń parterowych, odpowiednio wyposażonych pod
względem sprzętu rehabilitacyjnego, dla emerytów i rencistów naszej uczelni.
5. Podania o zapomogi oraz wnioski o obniżenie składki członkowskiej. Rozpatrzono 4 podania
o zapomogę losową. 3 wnioskujące osoby zostały taką pomocą obdarowane. Rozpatrzono również
4 podania o obniżenie składki dla członków emerytów, w 3 przypadkach Zarząd uznał za
stosowne przychylić się do prośby wnioskujących.
6. Wspólne posiedzenie delegatów wszystkich związków zawodowych w celu wyboru
2 elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Wyrażono nadzieję włączenia się członków
ZNP w tok kalendarza wyborczego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należałoby sformułować
wniosek dotyczący spotkań przedwyborczych kandydatów na Rektora na kadencję 2016-2020
ze społecznością akademicką. Przypomniano, że w nowej procedurze wyborczej wskazanych
zostało 120 elektorów, tj. stary skład senatu + 40 osób z wyboru, w tym dwóch przedstawicieli
związków zawodowych. Ze składów prezydiów każdego związku powinny zostać łącznie
wybrane dwie osoby reprezentujące wszystkie związki w uczelni. Wspólne posiedzenie delegatów
związków zawodowych odbędzie się 18 lutego o godzinie 11.00 w auli 37 Wydziału
Humanistycznego.

7. Wolne wnioski.


Przekazano informacje z ostatniego posiedzenie Senatu UWM. 29.01.2015r. odbyło
się posiedzenie Senatu, na którym JM Rektor przekazał informację dotyczącą finansów
uczelni. Dotacja dla studentów w bieżącym roku kalendarzowym będzie zmniejszona
o kolejne kilka mln. zł. W związku z tym dotacja na kształcenie nie pokryje potrzeb
związanych z wynagrodzeniem pracowników UWM. Aby zamknąć budżet uczelnia musi
pozyskać 120 mln zł. z działalności własnej. Pan Rektor przypomniał, że nadal są wydziały,
które nagminnie są dofinansowywane z ogólnouczelnianych wspólnych środków, typu:
Wydział Humanistyczny, Wydział Sztuki, itp.



Wśród uniwersytetów, nasza uczelnia zajmuje 5 miejsce, jeżeli chodzi o udział w wysokości
dotacji, a 7, jeśli chodzi o dotację kadrową. Wśród mankamentów UWM, wg wypełnionych
ankiet studenckich i wśród przedsiębiorców zatrudniających absolwentów naszej uczelni,
na pierwsze miejsce wysuwa się brak odpowiedzialności za wykonywaną pracę, a także brak
odpowiednich

kompetencji

dotyczących

umiejętności

współpracy

i

komunikacji

interpersonalnej.


o Spotkaniu u prorektora ds. kadr prof. dr hab. Grzegorza Białuńskiego poinformował kol.
Cezary Czyżewski. Pojawiła się nowa kategoria piśmiennictwa naukowego, typu abstrakty
zrecenzowane, spełniające warunki publikacji naukowej. Zdaniem pana prorektora, należy
stworzyć możliwość wskazywania również takich materiałów, co ma bezpośrednie
odniesienie dla funduszu motywacyjnego i tzw. podwyżek projakościowych w kolejnych
latach. Być może trzeba pozostawić tę kwestię do decyzji poszczególnych wydziałów.
Zaleceniem jest, aby publikacje indywidualne oceniać wyżej, niż te które mają kilku autorów.
Kolejną kwestią jest podwyższenie kryterium awansu i zatrudniania na stanowisko profesora
zwyczajnego, tak aby twórczy dorobek naukowy był jednocześnie wysoko oceniany w liczbie
cytowań. Spotkanie odbyło się celem określenia zakresu pracy powołanej przez prof.
Grzegorza Białuńskiego kilkunastoosobowej komisji, dotyczącej kadr i podsumowania
arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich.



Zreferowano spotkanie Komisji ds. Nauki, a dokładnie temat przygotowywania raportu
o stanie wydziałów na potrzebę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wniosek jest następujący,
wykroczenia w zakresie wykazywania efektów wartości naukowej swojej pracy są olbrzymie.
Podstawą są arkusze PBN, w których liczą się abstrakty.



Ponadto

przekazano Zarządowi informacje o nowych ustaleniach dotyczących stanu

zabezpieczeń i przygotowań do sezonu wypoczynkowego bazy pracowniczej ośrodków
w Tomaszkowie, Sząbruku-Sile oraz Bałdach. Zmieniają się zasady opłat za wypożyczenie

sprzętu, wydatki inwestycyjne na obiekty socjalne są olbrzymie, ale w większych proporcjach
będą w nich partycypować władze uczelni i środki ogólnouczelniane.


Z wielu napływających do Związku informacji wynika, że ze względu na deficyt szkół
wyższych w Polsce docelowo może zniknąć pula środków na ZFŚS



Zwrócono się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu kursu obsługi programów komputerowych
oraz dofinansowania koncertu okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet. Zarząd Związku ZNP
jednak proponuje zorganizować takie szkolenie dzięki uprzejmości koleżanek z Biblioteki
Głównej UWM, natomiast koncert wiosenny może być bezpłatnie wykonany przez
pracowników i studentów Wydziału Sztuki.



Ostatnim tematem poruszanym na zebraniu było uszczegółowienie sytuacji finansowej
26 osób na uczelni, których uposażenie jest najniższe i którym należało podnieść uposażenie
podstawowe do pewnej stałej kwoty, zgodnie z decyzjami podjętymi w grudniu 2015 r.
Pan prorektor Grzegorz Białuński wskazał ponownie zasady Aneksu nr z dnia 6 listopada
2015 r. do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie honorowanego przez wszystkie związki
zawodowe wg zapisów kwotowych i stażu pracy na uczelni, a odejścia od nich nie przewiduje
się. Ewentualne wnioski o podwyższenie podstawowego wynagrodzenia wg innego
przelicznika niż przewiduje powyższe porozumienie należy wnosić indywidualnie,
a nie zbiorowo. W związku z czym ZNP UWM nie poprze takich wniosków.



Przekazano informacje ze spotkania władz ZNP z Podsekretarzem Stanu MNiSW w celu
wypracowania wspólnych dobrych praktyk uprawiania nauki w Polsce. W wyniku dyskusji
doszło do skonstruowania pewnych rzeczowych wniosków, nt usprawnienia resortu
i warunków pracy w środowisku akademickim. Efektem tego spotkania była reakcja Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w formie pisma wystosowanego
do Konferencji Rektorów, Rady Studentów i innych gremiów deklarująca pracę
nad odbiurokratyzowaniem uczelni wyższych, a także ulepszeniem jakości pracy nauczycieli
akademickich.

