Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 15 listopada 2017 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Uchwała nr 62/2014-2019 w sprawie zakupu bonów towarowych dla emerytów
i rencistów członków ZNP. Przedstawiono propozycję przeznaczenia na zakup bonów
towarowych SODEXO dla emerytów i rencistów kwotę 15 000,00zł. Uchwała została
przegłosowana i przyjęta jednomyślnie
2. Uchwała nr 63/2014-2019 w sprawie przeznaczenia środków na zakup paczek świątecznych
dla dzieci członków Związku. Przedstawiono propozycję przeznaczenia kwoty 6 000,00 zł na
wskazany cel. Uchwała została przegłosowana i przyjęta jednomyślnie.
3. Uchwała nr 64/2014-2019 w sprawie finansowania spotkania wigilijnego członków ZNP.
Tradycyjnie organizujemy okolicznościowe spotkanie wigilijne, które zaplanowano 20.XII.2017.
ok. godz. 11.00, w Klubie Arton. Przedstawiono propozycję przeznaczenia kwoty 6 500,00 zł na
ten cel. Uchwała została przegłosowana i przyjęta jednomyślnie.
4. Uchwała nr 65/2014-2019 w sprawie nagród pieniężnych za wyróżniającą się działalność na
rzecz Związku, wg załączonej listy. Łączna kwota przeznaczona na nagrody opiewa na sumę
7 500,00 zł. Uchwała została przegłosowana i przyjęta jednogłośnie.
5. Sprawy bieżące.


Informacja pilna dotyczy przyłączenia się do akcji OPZZ i wystosowaniu wniosku do
v-ce premiera Morawieckiego, dotyczącego ustawy okołobudżetowej na 2018r., regulujących
odpis na zakładowy fundusz socjalny. Stanowisko ZNP sprzeciwia się pomniejszeniu nakładów.



Przedstawiono sprawę sporu, który na razie jest nierozstrzygnięty, a dotyczy odmowy
pracodawcy

wobec

podwyższenia

uposażenia

pracownika

UWM

po

habilitacji.

Zarząd Związku wystosował pilne zapytanie w tej kwestii.


Posiedzenie Senatu w całości było przeznaczone ostatniej parametryzacji i niekorzystnej sytuacji
spadku nadania niektórym wydziałom niższych kategorii. To niedobra sytuacja dla naszego
środowiska, zarówno w aspekcie prestiżu, jak i skutków finansowania (szacuje się, iż kwota
dotacji zostanie pomniejszona nawet o ok. 11 000 000,00 zł..



Istnieje

też potrzeba

zwołania

zebrania

przewodniczących

kół

wydziałowych

ZNP,

za dwa tygodnie, od dzisiejszego spotkania.


Poruszono kwestię organizacji balu karnawałowego w styczniu 2018r., która to impreza cieszyła
się w poprzednich latach sporym zainteresowaniem. Planowany termin to 27.01.2018r. w Klubie
„Arton”.



W związku z przejściem na emeryturę kol. Anny Sośnierz–Ogrodzińskiej, która do tej pory
reprezentowała związek w Komisji Etyki UWM, w kadencji 2016-2020, należy zaproponować
inną osobę ze związku. Po rozmowie przyjęto jednomyślnie kandydaturę kol. Renaty
Makarewicz, która zgodziła się na pełnienie tej funkcji.



Do Zarządu ZNP wpłynęło pismo członka ZNP, który w najbliższym czasie przebywa na urlopie
bezpłatnym, lecz chciałaby nadal pozostawać pełnoprawnym członkiem związku i opłacać
składki. Zarząd wyznaczył symboliczną opłatę pomniejszonej składki na 2,00 zł w skali miesiąca
za okres przebywania na urlopie bezpłatnym.



Pod koniec zebrania głos zabrał kol. Cezary Czyżewski, przedstawiciel ZNP w powołanej przez
pana Rektora Komisji ds. Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przedstawił proces
prac nad jego zasadniczymi zmianami. Zmiany te są potrzebne i polegają na doprecyzowaniu
określonych zapisów, zasiłków, warunków uzyskania świadczeń, znowelizowania i ujednolicenia
formularzy określonych załączników/wniosków, itp. Szczegóły propozycji zostaną przedstawione
z chwilą ich ostatecznego opracowania.

Na tym zebranie zakończono.

