
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

w dniu 3 października 2018 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Przyjęcie Uchwał: Uchwała Nr 80/2014-19 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Delegatów ZNP w UWM w Olsztynie. Poinformowano zebranych, iż dotarła  

do naszego Związku pozytywna informacja, że wstępny wniosek ZNP w UWM, nt. włączenia  

do struktur ogólnopolskiego ZNP został pozytywnie rozpatrzony przez ZNP. Teraz tylko potrzeba 

ostatecznej decyzji w tej sprawie naszych członków – uprawnionych delegatów uczelnianego ZNP. 

Następnie przystąpiono do odczytywania treści Uchwały. Zarząd Uczelniany ZNP UWM 

postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, umożliwiające przegłosowanie wniosku  

o włączenie naszego Związku w struktury ogólnopolskiej organizacji ZNP. Zebranie zaplanowano 

na 7.11.2018r. na godz. 10.00, w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego.  

Uchwała Nr 80/2014-19 w tej sprawie została podjęta jednomyślnie 

2. Uchwała Nr 81/2014-19 w sprawie wysokości dofinansowania wyprawki szkolnej dzieci 

członków ZNP w UWM w Olsztynie. Na podstawie złożonych wniosków oraz ogólnej kwoty 

przeznaczonej w celu przyznania tzw. wyprawki szkolnej dla dzieci członków ZNP, ustalono 

wysokość jednostkowego świadczenia w kwocie 140,00 zł. Wypłata nastąpi od 8.10.2018r. 

Uchwała Nr 81/2014-19 w sprawie wysokości dofinansowania wyprawki szkolnej została 

przegłosowana jednomyślnie  

3. Zapomogi losowe. Do sekretariatu Związku wpłynęły 3 wnioski o pomoc finansową od członków 

naszej organizacji. Zarząd rozpatrzył wnioski pozytywnie i przyznał zapomogi losowe. 

4. Szkolenie OPZZ dla SIP. Do Związku wpłynęła propozycja z Wojewódzkiego Zarządu OPZZ,  

nt. organizacji kursu w zakresie szkolenia społecznych inspektorów pracy. Koszt dwudniowego 

kursu dla dwóch osób wynosi 500,00 zł. Na w/w szkolenie SIP oraz RODO, wyznaczono z naszej 

organizacji dwie osoby. Zarząd Związku podjął jednomyślną decyzję, aby opłacić powyższe 

szkolenie, z zaznaczeniem aby po odbytym kursie osoby te przedstawiły najważniejsze informacje 

naszym członkom. 

5. RODO – oświadczenia, druki. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych RODO, 

Związek powinien stworzyć szczegółowe procedury bezpieczeństwa, spójne z polityką 

bezpieczeństwa naszej uczelni nt. zarządzania danymi członków związku. ZNP w UWM zamierza 

przystąpić do prac we wskazanym zakresie. 



6. Sprawy bieżące. 

 Z prośbą o wsparcie finansowe inicjatywy kulturalnej zgłosił się prezes Stowarzyszenia 

Artystyczna Rezerwa Twórcza. Zaproponowano na ten cel kwotę ok. 150,00zł., a Zarząd 

Związku jednomyślnie poparł i przegłosował tę inicjatywę.  

 Spotkano się z Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w celu ponownego rozpatrzenia  

i uregulowania Regulaminu ZFŚS. Wstępne zebranie w tej sprawie zaplanowano na 10.10.2018 r. 

w siedzibie związków. 

 Pojawiają się liczne sygnały, że nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym wymaga nowelizacji.  

Taką potrzebę zgłaszają m.in. związki zawodowe. Najprawdopodobniej w listopadzie 2018 r. 

będzie miała miejsce ta modyfikacja, dlatego też teraz prosimy o pisemne wskazywanie 

ewentualnych luk lub niekorzystnych zapisów, które należałoby zmienić w zakresie uregulowań 

spraw kadrowych. Te z kolei zostaną przekazane Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego ZNP,  

do dalszego procedowania i doskonalenia Ustawy 2.0.  

 Na Zebraniu Zarządu pochylono się również nad wadliwym w naszej uczelni systemem 

motywacyjnym dla nauczycieli akademickich, którym przyznawane są nagrody za szczególne 

osiągnięcia naukowe. Wada polega m.in. na nierównomiernym, kilkuźródłowym i nieczytelnym 

systemie motywowania pracowników na poszczególnych wydziałach. Przedstawiciele ZNP  

w UWM usiłują wpłynąć na racjonalną zmianę tego systemu, chociaż zdajemy sobie sprawę,  

że związki zawodowe mają ograniczone, wyznaczone ustawą o związkach zawodowych 

możliwości prawne. 

 Przypomniano o organizowanym spotkaniu związkowym z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

które zaplanowano na 12.10.2018 r. 

Na tym zebranie zakończono. 


