Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM
w dniu 18 października 2017 r.

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.
Tematyka spotkania.

1. Wybory delegatów do OPZZ. W związku z przyszłorocznymi wyborami do Rady
Województwa OPZZ zostaliśmy poinformowani o konieczności wyboru delegatów
na zebranie branżowe celem wyboru członków rady OPZZ Województwa WarmińskoMazurskiego z branży Oświata i Nauka. Na zebraniu zarządu przedstawiono 2
kandydatury: kol. Jacka Michalaka i kol. Katarzyny Turemko. Nie zgłoszono innych
kandydatur. Osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie. Po czym przystąpiono do
głosowania i wybrano:
- kol. Jacka Michalaka w głosowaniu jawnym jednomyślnie,
- kol. Katarzynę Turemko w głosowaniu jawnym jednomyślnie.
2. Dofinansowanie wyprawki szkolnej – Przyjęto Uchwałę w sprawie wypłaty wysokości
wyprawki szkolnej. Od 23 października (poniedziałek) ruszają wypłaty dofinansowania
wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży w wysokości 120,00 zł (netto) na dziecko.
3. Collegium Medicum – W związku ze zmianami organizacyjnymi w UWM
i przekształceniem Wydziału Nauk Medycznych w Collegium Medicum Zarząd
Uczelniany ZNP podjął Uchwałę o zniesieniu Oddziału na Wydziale Nauk Medycznych
i powołaniu Oddziału przy Collegium Medicum.
4. Lista osób chronionych – W związku z przejściem na emeryturę jednego z członków
Zarządu, Zarząd podjął nową Uchwałę w sprawie listy pracowników, których stosunek
pracy podlega szczególnej ochronie.
5. Klub Seniora ZNP. Klub Seniora został powołany decyzją oddziału emerytów
i rencistów w 2015 roku. Inicjatywa oddziału emerytów nie jest formalnie wiążąca ZNP.
Docierają do nas informacje o podejmowaniu różnego rodzaju form aktywności Klubu
Seniora ZNP przy UWM w Olsztynie, przy czym Zarząd Uczelniany ZNP nigdy
nie powołał do życia takiej instytucji. Wszystkie inicjatywy emerytów i rencistów
w ramach Klubu Seniora są w podejmowane nieformalnie, ponieważ klub nie jest
umocowany w strukturze ZNP. Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o niezwłocznym
sprostowaniu zaistniałej sytuacji.

6. Kwestia ponownego wstąpienia do ZNP. Były członek wyraził chęć ponownego
wstąpienia do ZNP. Po zasięgnięciu opinii w Radzie Głównej SzWiN ZNP wynika,
że taki powrót jest możliwy. ZU ZNP wyraził zgodę na powrót byłego członka ZNP
w szeregi ZNP w UWM w Olsztynie. Zainteresowana osoba musi na nowo złożyć
deklarację wstąpienia i od tego momentu opłacać regularnie składki członkowskie według
obowiązujących zasad.
7. Zapomoga losowa. Wpłynęło podanie o pomoc finansową w postaci zapomogi losowej
Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie.
8. Spotkanie Związków z Prorektorem ds. Kadr. prof. dr hab. Grzegorzem Białuńskim.
Prorektor poinformował Związki o wynikach audytu w Sekcji Socjalnej. Wyniki okazały
się

niezadowalające.

Audyt
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z

nich

jest treść i funkcjonowanie Regulaminu ZFŚS. Związki zostały poinformowane
o konieczności powołania zespołu, który zajmie się zmianami w regulaminie.
Do prac w tym zespole z ramienia ZNP został skierowany kol. Cezary Czyżewski.
Druga kwestia poruszana na spotkaniu dotyczyła remontu obiektu w Bałdach, będącego
zasobem Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obiekt ten wymaga ocieplenia, wymiany
instalacji, ocieplenia stropu i wielu innych prac remontowo-budowlanych. Renowacja
miałaby również dotyczyć funkcjonalności tego obiektu. Planowane jest również
przekształcenie pierwszego piętra na 2 apartamenty. Szacowany koszt takiej inwestycji to
ok. 300 tyś. zł. Kwota ta miałaby być pokryta ze środków ZFŚS. Z informacji
przekazanych przez pracownika Sekcji Socjalnej podczas spotkania wynika, że rośnie
zainteresowanie ofertą kulturalno-sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne, a zatem istnieje
potrzeba zaplanowania wyższych wydatków. Przewidywane wydatki w tym obszarze
mogą wzrosnąć o 300 tyś zł. Przedstawiciele związków zawodowych, uczestniczący
w zebraniu, wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.
9. Wolne wnioski.
 Poruszono problem utrudnionej dostępności do korzystania z basenu uniwersyteckiego.
Często wyłączone są z użytkowania tory, na których odbywają się prywatne zajęcia.
Informacje o takich wyłączeniach nie są nigdzie publikowane.
 Niska frekwencja członków związku po raz kolejny świadczy o niskim zaangażowaniu
w życie organizacji.
Na tym zebranie zakończono.

