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Szanowni Państwo

Temat mojego wystąpienia zatytułowany „Działania ZNP w
UWM w Olsztynie w procesie współtworzenia polityki
uniwersytetu” jest odpowiedzią na pytanie zadawane przez
wielu pracowników uczelni. Cytuję „zapraszasz mnie do
współpracy, do działania, a jaki ja mam wpływ na to, co
dzieje się w uczelni skoro nawet i wy związkowcy niewiele
moŜecie zrobić?”



ZNP działa zgodnie z przepisami:

�Konstytucji RP

�Ustawy o związkach zawodowych

�Prawo o szkolnictwie wyŜszym

�Umów międzynarodowych zawartych przez RP

�Statutu UWM

�Statutu ZNP



Uprawnienia  ZNP w świetle prawa

Uzgodnienia pracodawcy ze związkami zawodowymi dotyczą:
� regulaminu pracy i płacy
�podziału środków na podwyŜki
� regulaminu ZFŚS oraz nadzór nad podziałem i dysponowaniem 

środkami funduszu
� regulaminu nagród i odznaczeń
�konkursów na stanowiska nauczycielskie 
� rozwiązywania umów o pracę
�nadzoru nad respektowaniem przepisów BHP
�procesu wyłaniania społecznych insp. pracy oraz wszelkich zmian 

w Statucie Uczelni



Źródła i okoliczności wpływające na potrzebę zmian  
wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów uczelni

�Zmiany w prawie

� Inicjatywa Rektora lub Prorektorów

�Wyroki sądów powszechnych i sądów pracy

� Inicjatywa związków zawodowych

�Na wniosek inspektorów PIP lub słuŜb BHP

�Są to takŜe sytuacje, problemy i indywidualne 
przypadki spraw pracowniczych, których 
rozstrzygnięcie nie jest moŜliwe ze względu na 
wadliwość/ułomność lub niejednoznaczność zapisów 
w aktach czy regulaminach wewnętrznych



Formy procedowania ze związkami zawodowymi
� Rektor/Prorektorzy zwracają się do nas w formie pisemnej z 

prośba o opinię w sprawie.
� Rektor/Prorektorzy zwracają się do nas w formie pisemnej z 

prośba o stanowisko w sprawie lub wyraŜenie zgodę na coś.
� Kolejna forma to postawienie zagadnienia, problemu na 

posiedzeniach komisji, podczas których kaŜdy ma prawo do 
przedstawienia swojej opinii lub stanowiska. Składane 
propozycje są przyjmowane lub odrzucane w głosowaniu. 

� Drogą negocjacji dochodzimy do wspólnego stanowiska w 
przypadku spraw płacowych, spraw związanych z  ZFSS czy teŜ 
nowych regulacji dot. szeroko rozumianych spraw 
pracowniczych.

� W wielu przypadkach kiedy wersja dokumentu, zapisy, 
regulacje budzą kontrowersje, redagujemy własną wersję i 
przedkładamy pracodawcy.



W roku 2010/11 z inicjatywy ZNP nagłośniono 
niekorzystne propozycje zmian w ustawie o SW

1. ukazało się kilka artykułów w prasie oraz udzieliliśmy wiele wywiadów na ten temat

2. rozkolportowaliśmy przygotowane przez RSzWiN listy z apelem do Parlamentarzystów.

3. przesłaliśmy na ręce Marszałka Sejmu pismo w odpowiedzi na uchwałę Senatu UŚ
dot. zwiększenia finansowania SW (grudzień 2010).

4. w lutym 2011r. zorganizowaliśmy debatę dotycząca zmian w ustawie o SW., w której
uczestniczyli: Górniewicz Józef (Rektor UWM), Rawa Tadeusz (Prorektor UWM), Stanisław
RóŜycki (W-ce prezes RSzWiN), Julian Srebrny (KSN NSZZ „Solidarność”)oraz
parlamentarzyści.

5. Wysłaliśmy po odbytej debacie listy (wnioski i postulaty z debaty) do posłów Sejmu RP
(17.02.2011).

6. wystosowaliśmy pisma do Senatorów reprezentujących W-M w sprawie poprawek do
Ustawy o SW (22.02.2011);



w kolejnym roku akademickim 2011-2012:

1. poparliśmy wniosek prac. biblioteki, dotyczący przywrócenia
uprawnień urlopowych dla kustoszy. W dniu 12.11.11r. złoŜyliśmy
wniosek do Rektora z prośbą o podjęcia rozmów z
pracownikami biblioteki ws. warunków ugody. W ich wyniku w
grudniu doszło do porozumienia w tej sprawie,

2. ZNP złoŜył na ręce Rektora (kadencja 2008-2012) wniosek o
utworzenie stanowiska docenta w UWM, jeszcze przed
wejściem w Ŝycie nowej ustawy, która je znosiła lecz nie
naruszała praw nabytych. Opiniując kolejne wersje projektu
Statutu UWM w związku ze zmianami w ustawie o SW (2011r.),
negatywnie odnieśliśmy się do zapisów dot. okresu zatrudnienia
adiunktów,



2011-2012 cd:

3. ponadto przedłoŜyliśmy Rektorowi swoją propozycję zmian w
projekcie Statutu UWM odnośnie okresu zatrudnienia adiunktów
oraz utworzenia stanowiska docenta lub prof. nadz. bez
uprawnień habilitacyjnych dla osób posiadających znaczący
dorobek (11.11.11r.). W tej sprawie odbyliśmy dwa spotkania z
Rektorem i Przew. Komisji Statutowej.

4. w październiku 2011r. przedłoŜyliśmy Rektorowi propozycję
stworzenia pakietu „usług” dla pracowników UWM
finansowanych z ZFSS w związku z tworzeniem nowego
regulaminu ZFSS, a od listopada 2011 do marca 2012 trwały
ustalenia i negocjacje z władzami UWM oraz Solidarnością dot.
poszczególnych zapisów w projekcie regulaminu ZFSS. Nowy
regulamin został podpisany przez Rektora w lutym 2012r.



ROK AKADEMICKI 2012/2013
1. przedstawiciel ZNP został powołany w skład zespołu opracowującego 
nowy regulamin pracy,

2. z inicjatywy członków ZNP w SJO oraz ZU ZNP doszło do spotkania 
pracowników jednostki  z prorektorami ws. warunków pracy oraz oceny 
pracy  kierownictwa SJO, co zaowocowało zmianą kierownictwa w 
trakcie kolejnych wyborów,

3. w roku akad. 2012/2013 Rektor ds. Kadr powołał komisję ds. zasad 
oceny nauczycieli i co warto podkreślić, związkowcy aktywnie 
uczestniczyli w jej pracach przez co mieli wpływ na ostateczny kształt 
regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników oraz 
zakresu ocenianych aktywności,

4. w tym samym okresie otrzymywaliśmy kolejne wersje statutu UWM i w 
kaŜdej naszej opinii negatywnie odnosiliśmy się w sprawie zmian okresu 
zatrudnienia adiunktów.



ROK AKADEMICKI 2012/2013 cd.

5. w związku z decyzjami Rządu dot. podwyŜek w SW, wystąpiliśmy do Rektora 
ws. udziału związków zawodowych w podziale środków na podwyŜki w latach 
2013-2015. W efekcie  związkowcy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach 
komisji ds. podwyŜki oraz opracowania zasad podziału środków,

6. w/w sprawie skierowaliśmy pisma do Dziekanów o włączenie przedstawicieli 
ZNP do komisji  opracowujących wydziałowe kryteria oceny nauczycieli oraz 
podziału środków na podwyŜki z tzw. części projakościowe,

7. w końcowej fazie prac nad Statutem UWM, ponownie przedłoŜyliśmy 
Rektorowi negatywną opinię związków zawodowych ws. nie skorzystania z 
moŜliwości „resetu” dotychczasowego okresu zatrudnienia  adiunktów w myśl 
interpretacji MNiSzW,



ROK AKADEMICKI  2013/2014
1. W roku akademickim 2013-2014 kontynuowaliśmy  prace w zespole 
opracowującym zasady i kryteria awansu na kolejne na stanowiska 
akademickie uwzględniające specyfikę wydziałów.
2. Przed okresem urlopowym zakończone zostały negocjacje ws. podwyŜek. 
Wszystkie strony zgodnie podpisały porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń w 
latach 2013-2015, w którym określone zostały równieŜ zasady podziału części 
projakościowej.
3. W grudniu 2013 r. zakończono prace (z naszym udziałem) nad nowym 
Regulaminem Pracy.
4. Zainicjowaliśmy rozmowy z Kanclerzem ws. rozszerzenia pakietu 
ubezpieczenia zbiorowego oraz ws. wymagań na stanowiskach pracy i ścieŜek 
karier w administracji oraz oceny pracy (w 2017 r. prace zostaną sfinalizowane).
5. Wiosną 2014 r. wspólnie z Kanclerzem uczestniczyliśmy w przeglądzie obiektu 
wypoczynkowego w Bałdach.

6. W zawiązku z podwyŜkami wynagrodzeń zmieniono progi dochodowe w ZFSS.



ROK AKADEMICKI 2014/2015
1. Po roku doświadczeń ponownie zebrała się komisji ds. kryteriów oceny 

(arkusza oceny). ZNP po zebraniu opinii i wniosków od pracowników ws. 
rozszerzenia aktywności nauczycieli akademickich rejestrowanych w 
arkuszu  oceny, postulował aby je wprowadzić do wersji obowiązującej w 
roku 2014/2015. Dzięki tej inicjatywie katalog aktywności pracowników 
został rozszerzony.

2. Kol. Jacek Michalak powołany został do składu zespołu ds. regulaminu i 
zasad awansu oraz wynagrodzeń w grupie NNA.

3. W roku 2015 pojawiła się inicjatywa WPiA dot. zmian w ordynacji wyborczej 
organów jednoosobowych na UWM. W związku z kontrowersjami w tej 
sprawie zorganizowaliśmy spotkanie prorektora Białuńskiego z członkami 
ZNP, po którym wydaliśmy negatywną opinię ws. proponowanych zmian w 
ordynacji wyborczej.

4. Kol. Z. Warzocha i  kol. C. CzyŜewski zostali powołani w skład zespołu  
koordynującego prace nad nowym Statutem UWM, przy czym kol. Cezary 
CzyŜewski pracował dodatkowo w zespole roboczym opracowującym 
nowy Statut  UWM.



ROK AKADEMICKI  2014/2015 cd.

5. Z inicjatywy związków zawodowych wprowadzono do ordynacji 
wyborczej zapis gwarantujący  dwa miejsca dla przedstawicieli 
największych związków zawodowych w kolegium elektorów do wyboru 
rektora.

6. Prezes i W-ce Prezes ZNP uczestniczyli w pracach dotyczących aneksu 
do ugody w sprawie podwyŜek 2014 i 2015.

7. W roku 2015 odbyło się spotkanie członków związku z prorektorami 
prof. Białuńskim i prof. Gornowiczem , na którym prorektorzy 
przedstawili nowe zasady naliczania odpisu na ZFŚS.

8. Wyraziliśmy zgodę na zaangaŜowanie środków ZFŚS na poprawę 
estetyki i nowe wyposaŜenie ośrodka w Bałdach oraz na zakup 
domków w Sile. 



ROK AKADEMICKI 2015/2016
1. W związku z licznymi sygnałami od pań przebywających na urlopach
macierzyńskich, Ŝe w tym okresie zawieszono im wypłatę części
projakościowej, aneksem do ugody ws. podwyŜek wprowadziliśmy zasadę,
Ŝe część projakościowa podwyŜek, w przypadku kobiet przebywającym na
urlopach macierzyńskim, będzie im za ten okres wypłacona po powrocie do
pracy.

2. Negocjowaliśmy z władzami uczelni sposób podziału nagród dla osób
realizujących granty badawcze.

3. Ze względu na mniejszy odpis na ZFSS, od 1 sierpnia 2015 r. ograniczono
dostęp do środków ZFŚS, osób z przychodami powyŜej 3,7 tys. zł./osobę

4. W roku 2015 uczestniczyliśmy w podziale ostatniej tury podwyŜek na rok
2015, w której na wniosek JM Rektora, poparty przez związki, uwzględniono
potrzeby osób o najniŜszych zarobkach (w tym asystentów), wydzielając na
ten cel 500 tys. zł. Powołana komisja w składzie, której byli związkowcy,
ustaliła zasady i kryteria podziału tej kwoty.



ROK AKADEMICKI 2015/2016 cd.

5. Na początku 2015 roku zgłosiliśmy Rektorowi ds. Kadr oraz
Kanclerzowi potrzebę modernizacji i rozwoju bazy w
Tomaszkowie. Władze uczelni wyraziły zgodę na
wydatkowanie na ten cel z własnych środków, kwoty 900 tys. zł
(domki, plac zabaw, siłownia zewn., rowery wodne). Związki
zgodziły się natomiast na pokrycie kosztów zakupu
wyposaŜenia domków z ZFŚS.

6. Wiosną 2016r. rozpoczęliśmy prace dot. zmian w regulaminie 
ZFŚS m.in.: ujednolicono wymagania w zakresie wymaganych 
dokumentów, przywrócono uprawnienia osobom na urlopach 
bezpłatnych (macierzyński, wychowawczy) 



ROK AKADEMICKI 2015/2016 cd.

7. W styczniu 2016r. uczelnia wystąpiła z roszczeniami 
wobec fundusz na kwotę ponad 2 mln. Dzięki duŜemu 
zaangaŜowaniu kol. Cz. CzyŜewskiego, przy wsparciu 
merytorycznym kol. J. Michalaka ustalono faktyczny 
stan funduszu oraz kwotę zobowiązań powstałych 
jeszcze w 2013 r.  Ostatecznie wynegocjowano sposób 
i termin spłaty zobowiązania na kwotę 830 tyś.

8. W styczniu 2017r. podjęliśmy inicjatywę dotyczącą 
przeglądu arkusza ocen nauczycieli oraz kryteriów 
przyznawania podwyŜek projakościowych, tak aby 
przygotować system do ich rozdysponowania za 
dorobek 2017-2018. 



Naszą dewizą jest „być obecnym wszędzie tam, 
gdzie wymaga tego interes uczelni, jej 
pracowników i naszej organizacji”

Przykłady codziennej aktywności ZU ZNP



ZaangaŜowanie Prezydium w roku akad. 2015/16 
� Braliśmy udział w comiesięcznych posiedzeniach Senatu i w

posiedzeniach Komisji Senackich

� Uczestniczyliśmy w 22 spotkaniach u Prorektora prof. G. Białuńskiego
w ramach komisji statutowej, ds. podwyŜek, oceny pracowników
oraz ZFSS

� Odbyliśmy z Rektorem prof. R. Góreckim dwa spotkania dot. odpisu
na ZFSS oraz utworzenia Domu Seniora w Kortowie

� Czterokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z Solidarności

� ZU ZNP zorganizował 10 zebrań, plus cztery spotkania integracyjne

� Braliśmy udział w spotkaniu kandydata na Rektora z elektorami

� Prezes ZU ZNP był elektorem do wyboru Rektora i uczestniczył w
wyborze

� Braliśmy udział w zebraniu członków sprawozdawczym PKZP

� Uruchomiliśmy i nadzorowaliśmy proces wyboru SIP na wydziałach
oraz w uczelni.



Przykłady codziennej pracy Prezydium ZU ZNP w okresie wrzesień-
listopad w kadencji 2016/2017

Członkowie Prezydium w okresie od września do listopada 2016 uczestniczyli w 23 
spotkaniach i róŜnego typu wydarzeniach na uczelni i w samym związku. Były to :

� Wystawy i wernisaŜe organizowane w Kortowie

� Spotkania z emerytami

� Uroczyste obchody DEN

� Zebrania ZU ZNP

� Udział w wyborach uzupełniających do zarządów kół wydziałowych

� Uczestnictwo w posiedzeniach Senatu i komisji senackich

� Robocze spotkania z Prorektorem ds. Kadr

� Udział w posiedzeniu Woj. Kom. Dial. Społ.

� Udział w posiedzeniu RSzWiN



PODSUMOWANIE - TRUDNE SPRAWY
�Kontynuowanie rozmów z pracodawcą ws. sposobu zwrotu 

środków do zasobów ZFŚS, których sposób naliczenia w 
latach poprzednich był niekorzystny dla pracowników oraz 
egzekwowanie od pracodawcy realizacji tych zobowiązań 
wobec funduszu.

�W kadencji władz uczelni 2008-2012 złoŜyliśmy sprzeciw 
wobec próby wydzielenia kwoty 500 tys. zł. z ZFŚS do 
wyłącznej dyspozycji Rektora

�Szukanie „sojuszników” oraz poparcia dla naszego wniosku 
(2011r.) ws. utworzenia stanowiska docenta, przed 
wejściem nowej ustawy o SW.

�Organizacyjne zaangaŜowanie ZNP w protest przeciwko 
ustawie 2011



PODSUMOWANIE - TRUDNE SPRAWY
�Twarde stanowisko ZNP ws. nowego okresu 

zatrudnienia adiunktów

�Sprzeciw ZNP w pierwszej fazie dyskusji ws. arkusza 
oceny w stosunku do propozycji ograniczenia zakresu 
oceny nauczycieli tylko do dorobku naukowego

�Zgłoszenie przez związki zastrzeŜeń wobec propozycji 
nowej ordynacji wyborczej

�Przedstawienie pracodawcy konsekwencji i 
negatywnych skutków dla niektórych grup 
pracowniczych w wyniku wprowadzenia w Ŝycie 
nowych zasad naliczania odpisu na ZFŚS.



PODSUMOWANIE - SUKCESY

�W przypadku okresu zatrudnienia adiunktów 
wypracowano na uczelni rozwiązanie gwarantujące 
osobom z długim staŜem pracy, zachowanie praw 
nabytych.

�Związki zawodowe opracowały regulamin ZFŚS, który 
tworzy czytelny i szczelny system przyznawania 
świadczeń



PODSUMOWANIE - SUKCESY

�Rozdział środków na podwyŜki 2013-2015 
dokonany został przy udziale związków 
zawodowych i przebiegał w sposób 
transparentny. W konsekwencji:
• blisko 100% środków na podwyŜki trafiło do 

pracowników

• wynegocjowano chyba jedyny w Polsce system 
podziału środków na podwyŜki z uwzględnieniem 
dorobku indywidualnego(część projakościowa)

• w trzeciej turze przeznaczono 500 tys. zł na podwyŜki dla 
osób o najniŜszych zarobkach (objęła ona równieŜ 
asystentów).



PODSUMOWANIE – SUKCESY cd.

�Wynegocjowanie wyŜszego odpisu na ZFŚS w roku 
2016, w stosunku do odpisu w roku 2015

�Związki zawodowe wniosły znaczący wkład w kształt 
nowego Statutu UWM (niestety nie został przyjęty 
przez Senat).

�Związki zawodowe działające w UWM, korzystają ze 
wszystkich swoich uprawnień 

�Pracodawca traktuje związki zawodowe jako 
waŜnego partnera społecznego



PODSUMOWANIE – SUKCESY cd.

�ZNP konsekwentnie i z duŜą skutecznością składa na 
ręce JM Rektora wnioski o odznaczenia państwowe 
oraz uczelniane dla swoich działaczy

�W latach 2012-2017, ZNP w UWM zorganizował cztery 
duŜe przedsięwzięcia,  w tym: dwie debaty, obchody 
z okazji 65-lecia związku oraz dzisiejsze sympozjum, w 
których swoją obecnością zaszczycili nas swoją 
obecnością: JM Rektor i Prorektorzy oraz Prezes/w-ce 
Prezes RSzWiN

�Za zgodą pracodawcy, ZNP korzysta nieodpłatnie z 
infrastruktury uczelni oraz ma dostęp do uczelnianych 
mediów za pośrednictwem, których szeroko informuje 
o swojej działalności. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


