Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 28 września 2016 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Złożenie gratulacji Uczelnianemu Społ. Insp. Pracy z okazji wyboru na kadencję 2016-2020.

W gronie zebranych serdecznie została powitana nowo wybrana Uczelniana Społ. Insp. Pracy –
pani Marzena Śmiech oraz pan prof. Wojciech Kozłowski reprezentujący ZNP w Komisji ds.
Współpracy Międzynarodowej (obecnie ponowna kadencja). Obydwoje goście zabrali głos
wyjaśniający specyfikę swojej funkcji.
2. Przedstawiciele ZNP w komisjach senackich. Złożono gratulacje przedstawicielom ZNP
zgłoszonym do komisji senackich. Wszystkie osoby zgłoszone przez Zarząd do poszczególnych
Komisji Senackich oraz Uczelnianych przez ZNP zostały pozytywnie zaaprobowane. Są to
następujące osoby:
–

Senacka Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów - dr inż. Jacek Michalak;

–

Senacka Komisja ds. Dydaktycznych - dr Alicja Tupieka – Buszmak;

–

Senacka Komisja ds. Kadrowych - dr inż. Zbigniew Warzocha;

–

Senacka Komisja ds. Nauki - dr Renata Makarewicz;

–

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Wojciech Kozłowski;

–

Senacka Komisja Statutowa - dr Regina Frączek;

–

Uczelniana Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich - dr inż. Cezary Czyżewski;

–

Rada Biblioteczna - mgr Magdalena Malanowicz;

–

Komisja Etyki - dr inż. Anna Sośnierz – Ogrodzińska.

3. Koncepcja „Forum Młodych Związkowców”. Przedstawiono koncepcję zorganizowania z
inicjatywy ZNP „Forum Młodych Pracowników”. W tym celu zawiązała się grupa inicjatywna,
której przewodniczy kol. Paweł Merło (pozostałe osoby grupy roboczej kol. PieńkowskaKamieniecka, kol. Stanowicka i kol. Bogdański). Celem grupy jest zorganizowanie spotkania
młodszych wiekiem członków ZNP aby omówić ich problemy zawodowe i socjalne. Paweł Merło
mówił o potrzebie przybliżenia roli i funkcji związku w ośrodku akademickich oraz o sposobach
rozwiązywania przez związek spraw grupowych i indywidualnych. Istotne byłoby przedstawienie
młodszym kolegom misji związku i wartości, na których opiera się jego działalność. Kol. Merło
mówił o pomyśle zorganizowania szerokiego spotkania w formie konferencji, być może w czasie

przerwy międzysemestralnej w tym roku akademickim, na które zostaliby zaproszeni minister, ew.
sekretarz stanu resortu MSWiN, władze uczelni, członkowie związku, pracownicy uniwersytetu.
Obecni na zebraniu członkowie ZNP pochlebnie odebrali niniejszą inicjatywę.
4. Posiedzenie Zarządu ZNP – 07.09.2016. Z posiedzenia ZU ZNP z 7 września 2016.
Poinformowano zebranych o podjętych krokach w zakresie poszerzenia możliwości korzystania z
ZFŚS i poprawieniu niektórych zapisów regulaminu tego funduszu. Jeden z najważniejszych
zapisów dotyczył osób przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem. Osoby te będą
mogły korzystać z zasobów FŚS na takich samych warunkach, jak czynni zawodowo pracownicy.
Decyzją Zarządu ZNP ponownie została uruchomiona akcja dotycząca wyprawki szkolnej.
Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać do 7 października. Wyprawka obejmie
dzieci w wieku od 6 roku życia do ukończenia nauki w szkole średniej, przy czym po ukończeniu
16 roku życia należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające kontynuacje nauki. Podjęto
również uchwałę o organizacji uroczystości Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji
odbędzie się spotkanie członków związku w dniu 14 października o godzinie 17 w klubie Arton.
5. Posiedzenia Senatu UWM – 20.09.2016.
–

Zostały zatwierdzone składy poszczególnych komisji senackich.

–

Bardzo istotna informacja, która została przedstawiona przez dziekana WNM dotyczyła
wzrostu liczny studentów zagranicznych oraz nowej inicjatywy inwestycyjnej na WNMed.
Mówiono także o zbyt niskiej dotacji dla Szpitala Klinicznego.

–

Poinformowano iż został przeprowadzony audyt Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia. W
wyniku kontroli stwierdzono, że należy przeprowadzić gruntowną restrukturyzację straży
uniwersyteckiej (m.in. pojawiła się inicjatywa bezosobowej obsługi obiektów uczelnianych karty, chip).

–

Ujednoliceniu mają podlegać wszystkie objęte prawami autorskimi logotypy, znaki i symbole,
zebrane w tzw. księdze znaków. Ujednoliceniu mają także ulec wszystkie strony internetowe
poszczególnych wydziałów.

–

Od 1.01.2017r. wszystkie wydziały mają przejść na samo-finansowanie.

–

Podwyżki projakościowe. Z końcem tego roku kończą się dodatki w postaci podwyżek
projakościowych. Do przyznania podwyżek projakościowych na kolejne 2 lata posłużą
arkusze oceny za okres rozliczeniowy 2015-2016r. Należy dopilnować, aby kryteria nie
zostały zmienione wstecz, tzn. aby ubiegły okres rozliczeniowy mógł być oceniony na
znanych zasadach, natomiast jakiekolwiek nowe ustalenia zasad miałyby obowiązywać
dopiero przy następnym rozdaniu podwyżek tj. za dwa lata.

–

Ma się zmienić algorytm przydziału środków ministerialnych dla uczelni. Jest również
zapowiedź ministerialna podziału wszystkich uczelni akademickich na ośrodki badawcze
(naukowe), naukowo-zawodowe i zawodowe, czyli zajmujące się jedynie dydaktyką. Za tym
podziałem pójdą też zmiany finansowania i możliwości aplikowania o granty naukowe

6. APEL - Związkowcy powinni być widoczni na uczelni i na swoich wydziałach. Dobrze
byłoby, aby związkowcy byli bardziej widoczna na uczelni i na swoich wydziałach, np. poprzez:
–

uczestniczenie na inauguracjach wydziałowych oraz w komisjach senackich i wydziałowych
ze znaczkiem ZNP;

–

związkowcy są zawsze obecni na komisjach , a w razie nieobecności w dniu posiedzenia
komisji należy zgłaszać zastępstwo.

7. Zebrani apelowali o większą dostępność do informacji płynących z resortu MNiSW, Głównej
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz z posiedzeń Senatu UWM w Olsztynie, nie tylko
na tablicach ogłoszeń, ale również drogą mailową, na portalach społecznościowych, w toku
bezpośrednich spotkań i dyskusji.
8. Program działań na 2016/2017 nakreślony na konferencji ZNP w UWM. Podczas posiedzenia
został ponadto przedstawiony program działań na rok akademicki 2016/2017 nakreślony na
konferencji ZNP w UWM. Podkreślono raz jeszcze potrzebę lepszego przepływu informacji
wewnątrz związku i całej uczelni: typu spotkania z przewodniczącymi oddziałów ZNP o
charakterze otwartym, rozpowszechnianie materiałów z posiedzenia zarządu, możliwości
przeznaczania na ten cel niewielkich, środków finansowych, przeznaczonych na zakup kawy,
herbaty, słodkiego poczęstunku, w rocznym przydziale środków 150,00zł. - 300,00zł., w
zależności od liczebności koła.
9. Wolne wnioski. Po głównej części spotkania rozgorzała otwarta dyskusja nt. lepszych uregulowań
i jasności zasad wyceny godzin nadliczbowych, ponadwymiarowych, sposobów procedowania
ustaleń w regulaminie podziału ZFŚS.

