Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
z Przewodniczącymi Oddziałów
w dniu 20 stycznia 2017 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Sympozjum. Przekazano informację o planowanym w dniu 15 lutym 2017 roku Sympozjum pt.
Oczekiwania i możliwości działania młodych pracowników na rzecz społeczności akademickiej
i rozwoju uczelni w świetle zmian w szkolnictwie wyższym. Po raz kolejny poproszono
o zachęcenie do przyjścia zarówno członków Związku, jak i osób zainteresowanych.
Poinformowano, z Zarząd przyjął jednomyślnie Uchwałę nr 48/2014-2019 w spr. przeznaczenia
środków na organizację Sympozjum.
2. Podwyżki projakościowe. Na wszystkich wydziałach zostały już rozdysponowane środki na
podwyżki projakościowe. Pojawiły się sygnały z niektórych wydziałów o nieprawidłowościach
przy rozdzielaniu środków. W związku z tą sytuacją Pan Prorektor ds. kadr podjął decyzję o
stworzeniu jednolitego dokumentu, opisującego procedury powoływania członków komisji oraz
zasady przyznawania dodatku motywacyjnego.
3. Ustawa 2.0. Poinformowano, że członkowie RSzWiN są w stałym kontakcie z Ministerstwem w
sprawie zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Sekretariat Rady rozsyła do
wszystkich organizacji zrzeszonych dokumenty, z którymi mogą się Państwo zapoznać na naszej
stronie internetowej. Wszystkie materiały otrzymują Państwo również mailowo z prośbą o ich
zaopiniowanie.
4. Sprawy bieżące:


Do sekretariatu ZNP wpłynęły cztery pisemne wnioski o bezzwrotną pomoc finansową. 3
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, jedna prośba o pomoc finansową nie spełniała kryterium
zapomogi losowej.



Do sekretariatu ZNP wpłynęły 3 wnioski o obniżenie składki od członków emerytów, które
zostały rozpatrzone pozytywnie.



Przypomniano o organizacji Balu Karnawałowego w dniu 21 stycznia 2017 roku. Bal cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem.



Poinformowano, że w grudniu JM Rektor powoła decyzją zespół, w skład którego weszły 2 osoby
z Zarządu, który miał na celu przygotowanie statutu Domu Seniora UWM. Pan Rektor przychylił
się do potrzeby utworzenia fundacji, która zajęłaby się tym obszarem działalności społecznej.

Należy nadmienić, że jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, jednakże sama idea jest
niezwykle potrzebna.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum przedstawił założenia i merytoryczną
strukturę organizacji Sympozjum w dniu 15 lutego. Należy nadmienić, że samo spotkanie cieszy
się sporym zainteresowaniem, zarówno ze strony pracowników naszej uczelni, jak i pracowników
z innych ośrodków akademickich. Jednakże wśród zebranych padło kilka krytycznych uwag,
które zostały przyjęte ze zrozumieniem
kolejnych tego typu spotkań.

i na pewno będą uwzględnione przy organizacji

