
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 7 września 2016 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Komisje Senackie i Ogólnouczelniane. Została przekazana informacja, że pierwsze 

posiedzenie Senatu UWM w Olsztynie w nowej kadencji, odbędzie się w dniu 

20.09.2016r. Do tego czasu należy złożyć propozycje ZNP, dotyczące  przedstawicieli 

naszego związku w komisjach ogólnouczelnianych oraz komisjach senackich. W trakcie 

zebrania zarządu zgłoszono nazwiska następujących osób:   

– Senacka Komisja ds. Rozwoju uczelni i Finansów – kol. Jacek Michalak 

– Senacka Komisja. ds. Dydaktycznych – kol. Alicja Tupieka-Buszmak 

– Senacka Komisja ds. Kadrowych – kol. Zbigniew Warzocha 

– Senacka Komisja ds. Nauki – kol. Renata Makarewicz 

– Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej – kol. Wojciech Kozłowski 

– Senacka Komisja Statutowa – kol. Regina Frączek 

– Uczelniania Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich – kol. Cezary Czyżewski 

– Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – kol. Grażyna Furgała – 

Selezniow 

– Rada Biblioteczka – kol. Magdalena Malanowicz. 

– Komisja Etyki – kol. Anna Sośnierz-Ogrodzińska 

Wszystkie propozycje spotkały się z akceptacją wnioskowanych osób i zostały 

pozytywnie przegłosowane. 

2. Wydziałowe Komisje Oceniające. Przekazano także Panu Rektorowi listę z nazwiskami 

członków ZNP z poszczególnych jednostek organizacyjnych/wydziałów, którzy wejdą  

w skład Wydziałowych Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich.  

3. Dodatki dla Społecznych Inspektorów Pracy. Następna poruszona kwestia dotyczyła 

propozycji pana Rektora ws. obniżenia dodatków dla SIP, z kwoty 400,00zł. do 200,00zł. 

dla uczelnianego SIP, a dla wydziałowych SIP z 300,00zł. do 100,00zł. w wymiarze 



miesięcznym. Zabieg ten wiąże się z programem oszczędnościowym oraz dobrowolnością 

władz uczelni w zakresie honorowania pracy społecznej. Pan Rektor poprosił o opinię  

w tej sprawie Zarządy Związków Zawodowych funkcjonujących w naszej uczelni. 

Zaproponowano rozwiązanie, aby pozostawić tę decyzję w rękach pana Rektora, 

argumentując, że związki zawodowe mogą prawo o taki dodatek wnioskować lecz o jego 

wysokości decyduje pracodawca.  W dalszej części wypowiedzi członków zarządu 

zaproponowano spotkanie związkowców z Uczelnianym SIP na początku nowego roku 

akademickiego.  

4. Karta Oceny Kierowników jednostek pionu administracji i obsługi. Zwrócono  

się w imieniu pana Rektora z prośbą do członków zarządu o zaproponowanie obszarów  

i kryteriów oceny osób piastujących funkcje kierownicze. Propozycje można przekazywać 

do sekretariatu ZNP do końca września.  

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poinformowano, że złożono poprawki  

w Regulaminie ZFSS i jest zapewnienie pana Rektora o przyznaniu świadczeń/wczasy  

z FŚS, dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, które zostały wyłączone w 

zapisach regulaminu spośród grupy pracowników urlopowanych. 

6. Wyprawka szkolna. Została przedstawiona Uchwała nr 39/2014–2019,  

nt. przeznaczenia środków na tzw. wyprawkę szkolną. Od chwili poinformowania 

członków ZNP przez miesiąc będzie trwał okres składania wniosków. Świadczenie  

to obejmuje dzieci członków związku, w wieku edukacji szkolnej, z tym że po ukończeniu 

16 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuacji nauki.  

7. Dzień Edukacji Narodowej. Została przedstawiona Uchwała nr 40/2014–2019, 

dotycząca zorganizowania uroczystego spotkania z okazji Komisji Edukacji Narodowej, 

które przypada dokładnie w dniu tego święta, tj. 14.10.2016r. w Klubie Arton. Od połowy 

września należy rozpocząć akcję informacyjną oraz podać terminy zgłaszania się osób 

chętnych na tę imprezę.  

8. Wolne wnioski.  

– Przyznano jednorazowe wsparcie finansowe w postaci zapomogi losowej.  

– Zdecydowano o terminie pierwszego w tym roku akademickim zebrania Zarządu 

Uczelnianego ZNP z przewodniczącymi Kół Wydziałowych, który przypadł  

na 28.09.2016r. 



– Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją na temat reformy systemu oświaty oraz 

tegorocznego naboru na naszą uczelnię co ściśle wiąże się z sytuacją finansową 

uczelni.  

– Zwrócono uwagę, aby stworzyć żywszą, bardziej interaktywną stronę internetową. 

Obecna związkowa strona internetowa jest czytelna i uzupełniana na bieżąco, ale być 

może wymaga jeszcze dynamizacji. 

– Zaproponowano, aby w bieżącym roku zorganizować Forum Młodych Związkowców 

ZNP celem przedyskutowania problemów ich dotyczących oraz poszukiwania nowych 

form pracy całego związku.  Propozycja spotkała się z uwagą i życzliwością. 


