Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 18 listopada 2016 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Informacje o ostatnich spotkaniach członków Związku. Poinformowano o ostatnim spotkaniu
integracyjnym członków ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło
się 14 października w Klubie Arton i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem członków.
Ponadto przekazano informację, że na dwóch wydziałach odbyły się wybory uzupełniające.
Na Wydziale Nauk Społecznych nowym przewodniczącym został kol. Tomasz Nowakowski
a na Wydziale Humanistycznym przeprowadzono wybory uzupełniające skład Zarządu Oddziału.
W wyniku tych wyborów skład Zarządu został uzupełniony o osobę koleżanki Joanny Nawackiej.
2. Informacje z posiedzenia Zarządu (28.10.2016). Ostatnie posiedzenie Zarządu Uczelnianego
odbyło się 28 października 2016 r. Tematyka spotkania dotyczyła następujących kwestii.
–

Przyjęto uchwałę o zmianie preliminarza (przesunięto kwotę 500,00 zł z pozycji koszty narad
Zarządu na pozycję wyprawka szkolna).

–

Przyjęto uchwałę o wysokości wyprawki szkolnej (kwota netto to 130,00 zł).

–

Przyjęto uchwałę o realizacji paczki świątecznej dla dzieci członków Związku (koszt paczki
wyniesie do 35,00 zł za paczkę).

–

Przyjęto uchwałę o zakupie bonów dla emerytów i rencistów członków ZNP (bony zakupiono
za kwotę 18000,00 zł).

–

Odbyło się spotkanie związkowców z Kanclerzem UWM (13.10.2016) w sprawie Klubu
Baccalarium). Klub Baccalarium pozostanie w zasobach Uczelni nie ZFŚS, ale będzie
możliwość jego finansowania ze środków ZFŚS. W związku z tym należy powołać
Radę Klubu, która będzie nadzorowała wydatkowanie środków oraz opracuje plan działania
Klubu. W tej chwili Rada nie została jeszcze powołana, natomiast pan Bogusław Woźniak
przedstawił

program

pracy

Baccalarium.

Proponowany

program

został

rozesłany

do Przewodniczących Oddziałów z prośbą o opinię. Zapytano o kandydatów do Rady Klubu.
Ze

strony sekcji

emerytów

i

rencistów padła propozycja

kol.

Haliny Płochy,

która został zaakceptowana. Ze strony pracowników zaproponowano kol. Jana Stabryłę,
który ma się zastanowić nad tą nominacją.

–

Odniesiono się także do powstałego Klubu Seniora ZNP. Przypomniano, że bardzo cieszy
aktywność sekcji emerytów i rencistów, co również było chwalone podczas zebrania RSzWiN
w Warszawie. Jednakże ze względów organizacyjnych prosimy aby materiały o naszym
Związku publikowane w prasie były wcześniej uzgadniane z sekretariatem Związku.

–

Przypomniano, że istnieje możliwość korzystania ze środków finansowych Związku w celu
organizacji spotkań integracyjnych na wydziale. Forma takich spotkań nie może polegać
na zorganizowaniu paczki dla członków Związku. Jeżeli istnieje potrzeba spotkania należy
zgłosić się do sekretariatu. Panie z sekretariatu zakupią odpowiednie produkty na fakturę
i przekażą je na wydział.

–

Przypomniano o inicjatywie kol. Pawła Merło dot. powołania Forum Młodych Związkowców.
Przedstawiono

stan

zaawansowania

przygotowań

oraz

koncepcję

spotkania.

Nadal poszukiwane są osoby chętne do pracy w komitecie organizacyjnym.
–

Przedstawiono terminarz najbliższych spotkań członków ZNP: Wigilia związkowa –
14.12.2016 o godzinie 11.00 w Klubie Arton oraz Bal Karnawałowy – 21.01.2017 r. również
w Klubie Arton (koszt spotkania to 75,00 zł od osoby).

4. Informacje bieżące.
–

Krótko omówiono materiały otrzymane z RSzWiN, które zostały rozesłane na adresy mailowe
Przewodniczących Oddziałów, jak również umieszczone na naszej stronie internetowej.

–

Przedstawiono informacje z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Kadr. Przedmiotem dyskusji
członków Komisji była treść dokumentu o nazwie Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dokument ten ma regulować przyjęcia
do pracy, rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji etc. Podczas posiedzenia Komisji
zwrócono uwagę, że w świetle obecnego systemu nauczania potrzeba jest, aby nasza Uczelnia
wyspecjalizowała się, musi być ona unikatowa. W drugiej części zebrania uczestniczył
Prorektor Gornowicz, który poinformował, że od nowego roku nastąpi samofinansowanie
się wydziałów. Od 3 lat prezentowano sytuację finansową poszczególnych wydziałów.
W tej chwili jest czas, aby zacząć realizować politykę samofinansowania. W związku z tym
to dziekani będą ponosić pełną odpowiedzialność za rozdysponowania środków. W przypadku
deficytu Rektor może nakazać opracowanie i

wdrożenie programu naprawczego.

W przypadku nieskuteczności może dojść do restrukturyzacji, a w ostateczności likwidacji
wydziału.
–

Poinformowano, że na naszej stronie internetowej znajdują się materiały otrzymane
z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dot. reformy oświaty. OPZZ uważa, że reforma
oświaty

jest

potrzebna

ale

nie

w

postaci

zaproponowanej

Zakwestionowano także tempo przeprowadzenia reformy.

przez

Ministerstwo.

–

Przekazano także informacje o zakończeniu prac nad Statutem UWM. Dokument przesłano
dziekanom. Prawdopodobnie nowy Statut UWM zostanie przedstawiony na posiedzeniu
Senatu w przyszłym roku (styczeń/luty).

–

W związku z powyższym w trakcie posiedzenia zapytano czy w nowym Statucie UWM
są ujęte przepisy nowej ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym) dot. wieku emerytalnego.
W odpowiedzi: nie ma zapisu wskazującego konkretny wiek emerytalny, jest jedynie
informacja, że pracownik nabywa prawa emerytalne. Nabycie praw emerytalnych nie oznacza
dla pracownika konieczności odejścia z pracy. Nowy Statut mówi tylko o wieku emerytalnym
w przypadku ordynacji wyborczej.

4. Wolne wnioski
–

Odniesiono się do programu Klubu Baccalarium. Zarząd sekcji emerytów i rencistów zgadza
się na powołanie Rady Klubu i rekomenduje ze swojego grona kol. Halinę Płochę. Zwrócono
uwagę, że propozycja programowa przedstawiona przez pana Woźniaka jest zbyt ogólna.
Brak w niej informacji o stałych dniach tygodnia i godzinach spotkań, brak informacji
o osobach, które będą organizować spotkania, brak informacji o terminach planowanych
imprez. Zwrócono również uwagę na brak kawy, herbaty i ciasta w Klubie. Sekcja emerytów
i rencistów wnioskuje również o zakupienie księgi wpisów do Klubu.

–

Zadano pytanie w sprawie rozdysponowywania środków na nagrody. Na jednym z wydziałów
dziekan zdecydował, że środki na nagrody zostaną rozdzielone na poszczególne katedry
w wysokości wynikającej z liczby pracowników danej katedry i to kierownicy katedr
zdecydują o przyznaniu nagrody. Czy w związku z tym nie jest łamane prawo pracownicze,
jeśli np. najlepszy pracownik małej katedry dostanie niższą nagrodę niż najlepszy pracownik
większej katedry? W odpowiedzi: organem decydującym o zasadach podziału na wydziale
jest Rada Wydziału. Można wnieść protest na posiedzeniu Rady Wydziału ale decyzja
ostateczna należy do Rady.

