Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 05 grudnia 2013 r.

Zebraniu przewodniczył Prezes ZU ZNP kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.
1. Odznaczenia dla osób zasłużonych. Powiadomiono zgromadzonych o inicjatywie złożenia
wniosków dla osób zasłużonych dla związku. Zostaną skierowane Wnioski o Złote Odznaki ZNP
dla 3 osób oraz 2 wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
2. Wybory w OPZZ. Poinformowano,

otrzymaliśmy

że

pismo

z

OPZZ

z

prośbą

o wybór dwóch delegatów na wybory władz wojewódzkiej rady OPZZ. W głosowaniu
jednogłośnym

zarząd

zdecydował,

delegatami

że

zostaną

kol.

Jacek

Michalak

Senatu

UWM

prorektor

i kol. Jan Stabryła, na co zainteresowani wyrazili zgodę.
3. Sprawozdanie

z

Senatu.

Na

listopadowym

posiedzeniu

ds. ekonomicznych i rozwoju przedstawił dokument o aktualnym stanie polskich uniwersytetów
i

miejscu

jakie

zajmuje

UWM

na

tle

innych

uczelni.

Mówił

głównie

o stałym problemie zbilansowania przychodów i rozchodów. Drugim problemem jest stale
zmniejszający się nabór co bezpośrednio przekłada się na wysokość dotacji z ministerstwa.
Pani Kwestor poinformowała o stabilnej kondycji UWM i o braku zagrożenia dla zobowiązań
grudniowych. Senat. przyjął m.in uchwałę w sprawie kryteriów oceny kandydatów
przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach
UWM oraz w jednostkach wydziałowych.
4. Jednorazowy dodatek do grudniowych pensji. Omówiono przebieg spotkań dotyczący
rozdysponowania środków pozostałych z podwyżki 2013r. Negocjacje z władzami odbyły
się dwukrotnie. Związki zostały powiadomione o pozostałych środkach z podwyżki 2013r.
Jest to kwota 3 200 tyś. zł, kwota ta wynika głównie z niedoszacowania środków, odejść na
emeryturę oraz oszczędności w premiowaniu. Związki optowały aby przyznana kwota miała
skutki na koleje miesiące. Pod głosowanie zostały poddane różne warianty, jednak nie można
było uzyskać satysfakcjonującego dla wszystkich stron konsensusu. Po trudnych rozmowach
zgodzono się na jednorazowy dodatek dla każdego etatu w wysokości 805,00 zł brutto.
J. M. Rektor nie wyraził zgody na to, żeby pieniądze zostały przekazane dla pracowników
ze skutkami przechodzącymi.
5. Przyjęto następujące Uchwały:
−

Nr 48/2010-14 w sprawie nagród pieniężnych za wyróżniającą się działalność na rzecz związku;

−

Nr 49/2010-14 w sprawie finansowania spotkania wigilijnego członków ZNP;

−

Nr 50/2010-14 w sprawie wniosku do Zarządu Głównego ZNP o przyznanie tytułu Honorowego
Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

6. Wolne wnioski.
−

Rozpatrzono prośbę członka emeryta o utrzymanie składki na poziomie 2zł/ m-ąc – Zarząd
Uczelniany

z

uwagi

na

trudną

w wysokości 2 zł/ m-ąc bezterminowo.

sytuację

finansową

postanawia

utrzymać

składkę

