Notatka ze spotkania związków zawodowych z Księdzem Rektorem w dniu 03.09.2018r. o godz.
11.30
Obecni na spotkaniu:
1. Jego Magnificencja ks. Rektor prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Ze strony związkowej:
NSZZ „Solidarność” UKSW
1. Jolanta Białkowska
2. Małgorzata Wrześniak
3.Anna Siniarska-Wolińska
4. Tadeusz Kamiński
5. Jolanta Wierzbicka
NZZP UKSW
1. Marcin Krygier
2. Łukasz Kowalski
3. Joanna Kandzia

Omawiane sprawy:
1.
Restrukturyzacja jednostek uczelnianych w związku z wejściem w życie nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym.
W związku ze zmianą ustawy na uczelni muszą zostać wprowadzone zmiany dostosowujące UKSW
do wymagań ustawowych. Związki zawodowe działające w UKSW zadały pytanie: Jak będą
wyglądać zmiany na UKSW?
Ksiądz Rektor odpowiedział, że nowe brzmienie ustawy daje Rektorowi do ręki narzędzia, które
pozwalają na większą samodzielność w podejmowaniu decyzji przez rektora uczelni. Wyjaśnił,
że nowe zapisy zobowiązują władze uczelni do:
- zmiany struktury uczelni, gdzie będzie podział na dyscypliny, tworzenie kolegiów lub instytutów,
w których dyscypliny będą funkcjonować,
-uczelnia nie może pozwolić sobie na utrzymywanie słabych dyscyplin, w związku z czym nastąpią
przesunięcia kadrowe w ramach dyscyplin,
-ocena pracowników naukowych zostaje na razie bez zmian, gdyż brak w tej chwili kryteriów,
wg których można byłoby wdrożyć nowe zasady,

-znika minimum kadrowe, dzięki czemu Rektor będzie miał większą swobodę w zarządzaniu polityką
kadrową, Ks. Rektor podkreślił, że zapis ten pozwala na nie zatrudnianie emerytów lub osób,
które nie starały się i nie chciały prowadzić badań naukowych, a miały zatrudnienie ze względu na
minimum kadrowe,
- Jego Magnificencja podkreślił, że przy restrukturyzacji nie planuje zwolnień pracowników
administracji, ale będą to raczej przesunięcia do innych jednostek,
- na pytanie, kto pokrywa koszty doktoratów i habilitacji, Ks. Rektor odpowiedział, że uczelnia.,
Ksiądz Rektor złożył na ręce związków deklarację, że będą one miały udział z głosem doradczym
w tworzeniu projektów restrukturyzacyjnych w UKSW.

2.

Pracowniczy Plan Kapitałowy

Związku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych związki
zawodowe przekazały pismo dotyczące zabezpieczenia w budżecie uczelni środków finansowych na
ten cel. Rektor wyraził zgodę i poinformował, że sprawę przekaże Pani Kwestor.
3. Zmiany w Regulaminie premiowania
Związki zawodowe zaproponowały wprowadzenie do Regulaminu Premiowania UKSW
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zapisu dotyczącego przyznawania
większych premii dla wyróżniających się pracowników. Ksiądz Rektor przychylił do propozycji
związków. W obecnym brzmieniu regulaminu, nie ma w ogóle zapisu o przyznaniu większej premii,
ze względu na trudna sytuację finansową uczelni, ale nie znaczy to, że takiego zapisu nie można
wprowadzić, bo jeśli znajdą się środki, to takie rozwiązanie można zastosować.
4. Likwidacja kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Ksiądz Rektor poinformował związki, że podjęto decyzję o likwidacji kierunku inżynieria
środowiska. Część studentów przeszła na ochronę środowiska na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej.
5. Przedstawiciel związków zawodowych w Komisji Etyki i Bioetyki.
Związki zawodowe zwróciły, uwagę, że mimo pism ze wskazaniem przedstawiciela do w/w Komisji nie
jest on zapraszany na jej obrady. Ksiądz Rektor poprosił, o przekazanie tej informacji na piśmie.
6. Porozumienie w/s wynagradzania pracowników w wieku przedemerytalnym.
Związki zawodowe zwróciły się z propozycją , aby wypracować na piśmie zasady przechodzenia
pracowników na emeryturę. zachęty dla przechodzących na emeryturę ( wyższa płaca za podpisanie
deklaracji od przejściu na emeryturę lub praca bez podwyższonych świadczeń, jeśli pracownik po
osiągnięciu wieku emerytalnego zechce dalej pracować). Argumentacje te nie przekonała Rektora,
który uważa iż zarobki są wysokie, i nie ma takiej potrzeby.
Spotkanie zakończono ok. godz. 13.00

