Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 28 października 2016 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Uchwała nr 41 w spr. zakupu bonów towarowych dla emerytów i rencistów członków ZNP.
Przedstawiono projekt uchwały nr 41 w spr. zakupu bonów towarowych dla emerytów i rencistów
członków ZNP, który poddano pod dyskusję. W wyniku głosowania wyżej wymieniona uchwała
została przyjęta jednomyślnie.
2. Uchwała nr 42 w spr. zatwierdzenia preliminarza na rok 2016 po zmianach. Przedstawiono
projekt uchwały nr 42 w spr. zatwierdzenia preliminarza na rok 2016 po zmianach. Zmiana
dotyczy przesunięcia kwoty 500 złotych z kosztów administracyjnych (punkt 5 preliminarza) na
dofinansowanie wyprawki szkolnej (punkt 6 preliminarza). W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta jednomyślnie
3. Uchwała nr 43 w spr. wysokości wyprawki szkolnej. W związku z powyższym punktem kwota
przeznaczona na dofinansowanie wyprawki szkolnej na każde zgłoszone dziecko może wynieść
130,00zł. Przedstawiono projekt uchwały nr 43 w spr. wysokości wyprawki szkolnej. W wyniku
głosowania uchwała została przyjęta jednomyślnie.
4. Uchwała nr 44 w spr. przeznaczenia środków na zakup paczek świątecznych dla dzieci
członków ZNP. Przedstawiono projekt uchwały nr 44 w spr. przeznaczenia środków na zakup
paczek świątecznych dla dzieci członków ZNP. Kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 6100,00
zł niezależnie od ilości zgłoszonych dzieci.
5. Rada Klubu Baccalarium. Istnieje pilna potrzeba stworzenia rady Klubu Baccalarium, która
zajmie się funkcjonowaniem, programem, dostępnością do pomieszczeń oraz wydatkowaniem
środków na cele programowe Klubu Baccalarium. Rada byłaby organem sprawującym patronat i
kontrolę. W jej skład weszliby członkowie związków ZNP (2 osoby) oraz Solidarności (2 osoby),
kanclerz uczelni, kierownik Klubu Baccalarium. Na tym etapie szukamy osób, które podjęłyby się
tego zadania.
6. Klub Seniora ZNP. Wskazano na potrzebę wspólnego ustalania treści inicjatyw zgłaszanych
przez Klub Seniora funkcjonujący pod patronatem ZNP, a przekazywanych w uczelnianych
środkach przekazu. Pomimo słusznych obszarów aktywności Klubu Seniora należy zadbać o
spójną treść informacji i wzajemną komunikacją z Zarządem Związku.
7. Wolne wnioski.

–

Członek emeryt zwrócił się z prośbą o obniżenie składki członkowskiej. Zarząd wyraził zgodę
na obniżenie składki członkowskiej do kwoty 1,00zł/m-ąc w wymiarze miesięcznym od
kolejnego miesiąca, tzn. listopada.

–

Zaproponowano, aby kameralne spotkania integracyjne członków ZNP na poszczególnych
wydziałach i związana z tym potrzeba zakupu produktów spożywczych były zgłaszane do
sekretariatu ZNP UWM.

–

Zaprezentowano rozwiniętą postać projektu konferencji/sympozjum ZNP Forum Młodych
Członków ZNP UWM o roboczej nazwie: „Rola młodych pracowników w kształtowaniu
polityki ZNP UWM w Olsztynie”. Planowany termin luty 2017 r. Zgłoszono następujące
problemy, które byłyby przedmiotem sympozjum/konferencji: „Koncepcja rozwoju polskiego
szkolnictwa wyższego z udziałem doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów – pana Michała
Wypija”, „ZNP jako partner społeczny kształtowania ustroju nauki i szkolnictwa wyższego”,
„Działania ZNP w kształtowania polityki UWM w Olsztynie”, „Rola młodych pracowników
nauki w kształtowaniu polityki ZNP UWM w Olsztynie”, „Dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań
młodych członków ZNP w świetle istniejących regulacji prawnych i siły związków
zawodowych ”.

–

Zarząd ZNP planuje zorganizowanie dwóch imprez integracyjnych (Klub Arton) dla członków
i pracowników związku: 14.12.2016r. – Wigilia Związkowa oraz 21.01.2017r. – Związkowy
Bal Karnawałowy (w wysokości 70,00zł – 80,00zł. za osobę).

–

Spłynęła informacja z RSzWiN ZNP nt. obligatoryjnych uregulowań prawnych w wymiarze
1,8% najniższego uposażenia wobec minimalnej stawki wynagrodzenia za zrealizowanie
godzin ponadwymiarowych dla poszczególnych grup nauczycieli. Ustawa weszłaby w życie w
następnym roku kalendarzowym i jednocześnie rozliczeniowym.

–

Istnieje inicjatywa zrównania wymiaru czasowego kadencji władzy uczelni wraz ze
stanowiskiem kierownika poszczególnej jednostki organizacyjnej. Zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego jest na okres 33 miesięcy, 2 umowa może być przedłużona pod
pewnymi warunkami, 3 umowa może być podpisana tylko pod warunkiem uzyskaniem tytułu
profesora belwederskiego. Sposób ten ma zachęcić osoby ubiegające się o awans zawodowy
do dynamicznego rozwoju i podjęcia bardzo konkretnych, ukierunkowanych działań w tym
zakresie.

–

Nowy algorytm finansowania uczelni państwowych zmniejsza się do 50% kwoty
gwarantowanej z poprzedniego roku kalendarzowego (było 65%). Znika dofinansowanie idące
za liczbą studenta na wydziale, natomiast istotne wydają się proporcje przeliczania liczby
nauczycieli akademickich do liczby studentów [11/12/13 studentów na pracownika
naukowego]. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od zdobytej kategorii/pozycji w
kategoryzacji oraz od tzw. czynnika kadrowego. Wygasa natomiast czynnik uzyskanych przez

jednostkę uprawnień. Zmiany te pociągają niejawną, ale stopniową reformę szkolnictwa
wyższego, skutkującą bezpośrednimi zmianami warunków zatrudnienia w naszym
środowisku.

