
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 22 stycznia 2020 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Jacek Michalak. 

Tematyka spotkania: 

1. Podziękowania Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM dla osób, które zakończyły pracę 

w komisjach uczelnianych z ramienia ZNP.  

2. Przedstawienie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zmianie uległy między innymi 

progi dochodowe, dzięki czemu obecnie z dofinansowania wypoczynku organizowanego 

we własnym zakresie mogą korzystać wszyscy pracownicy UWM w Olsztynie. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Zarządzeniu  Nr 2 Rektora UWM w Olsztynie 

z dnia 10 stycznia 2020 roku. 

3. Remont Ośrodka Wypoczynkowego UWM w Bałdach. Ze względu na zły stan 

techniczny ośrodka wypoczynkowego UWM w Bałdach rozważany jest jego remont. 

Koszt remontu na dzień dzisiejszy będzie wynosił ponad 1 mln. zł. W chwili obecnej trwają 

prace nad dokładnym kosztorysem i terminarzem prac. W związku z tym, iż budynek 

wymaga kompleksowego remontu powstaje pytanie o „sensowność” takiej inwestycji 

i dalszego utrzymywania obiektu. W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto, iż ZNP 

w UWM w dalszym ciągu jest zainteresowany kontynuacją działalności ośrodka. 

4. Potrzeba powołania Inspektora Danych Osobowych, który będzie nadzorował 

wdrażanie RODO z ramienia ZNP. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wymaga 

powołania inspektora, który będzie odpowiedzialny za administrowanie danymi członków 

Związku i będzie nadzorował kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wynikające 

z  RODO. Ustalono, że kandydatury będą zgłaszane do końca bieżącego tygodnia do 

Prezesa kol. Jacka Michalaka. 

5. Piknik rodzinny dla pracowników UWM. Kolejną dyskutowaną sprawą była kwestia 

finansowego współuczestnictwa ZNP w UWM w organizacji czerwcowego pikniku 

rodzinnego organizowanego przez UWM w Olsztynie. W wyniku głosowania  zebranych 

osób (17 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące) zadecydowano, iż Związek 

przyłączy się do współorganizowania pikniku. 



6. Problem utraty zdolności do uzyskania pożyczki. Coraz częściej zgłaszają się osoby, 

które twierdzą, że nie mają zdolności do uzyskania pożyczki, ponieważ potencjalni żyranci 

nie mają zdolności finansowej do żyrowania pożyczki. Ustalono, że dyskusja w celu 

wypracowania rozwiązania powyższego problemu będzie kontynuowana w przyszłości. 

7. Określanie zadań pracowników w związku z funkcjonowaniem nowego Regulaminu 

pracy. Wkrótce pracownikom przedstawione zostaną zmiany dotyczące określania zadań 

do realizacji zgodnie z funkcjonującym Regulaminem pracy. W trakcie dyskusji zwrócono 

uwagę, że w zakresie obowiązków pracownika nie powinno się pojawiać określenie „inne”. 

8. Minimalna składka dla emerytowanych członków związku. Przekazano informację, że 

zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna składka dla emerytowanych członków 

naszego związku wynosi 5 zł, a członek, który przez 3 miesiące nie płaci składek powinien 

być skreślony z listy członków związku. 

9. Zmiany w Regulaminie przyznawania zasiłków i zapomóg losowych członkom ZNP 

w UWM w Olsztynie. Z ramienia Zarządu ZNP w UWM kol. Sylwester Czaplicki i kol. 

Krystyna Cieślar przedstawili przygotowane zmiany w Regulaminie przyznawania 

zasiłków i zapomóg losowych członkom ZNP w UWM w Olsztynie. W wyniku głosowania 

nowy Regulamin przyznawania zasiłków i zapomóg losowych członkom ZNP w UWM 

w Olsztynie został jednomyślnie przyjęty przez wszystkich obecnych na zebraniu 

członków zarządu ZNP. 

10. Pismo Rektora Przybylińskiego o przesłanie listy osób do odznaczeń resortowych 

i państwowych. Przekazano informację, iż Związek może wystosować jeszcze trzy 

wnioski o odznaczenia. 

11. Informacje z ostatniej Rady Prezydium Szkolnictwa Wyższego. Kol. Cezary 

Czyżewski przedstawił informacje z posiedzenia Rady Prezydium Szkolnictwa Wyższego 

odnoszące się do negatywnego zaopiniowania  poselskiego projektu KP-PSL-Kukiz15 

dotyczącego zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (zaniechanie 

stosowania wobec rektorów I kadencji kryterium wiekowego w wyborach na kadencję 

2020/2024). 

12. Wolne wnioski.  
- Przedstawiono prośbę, aby protokoły ze spotkań Zarządu ZNP w UWM szybciej 

zamieszczać na stronie internetowej 

- Przedstawiono informację o toczących się z Rektorem rozmowach na temat wzrostu 

wynagrodzeń. 


