
Wyciąg z Protokołu z zebrania Zarządu Uczelnianego  

ZNP w UWM z dnia 11 marca 2020 r. 

 

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 i preliminarza na rok 2020. 

Przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które obejmuje bilans, rachunek zysków 

i strat oraz dodatkowe informacje. Wynik finansowy działalności za poprzedni rok wykazał 

nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 11715,68 zł. Przedstawiono również 

preliminarz na 2020 rok, który w porównaniu do poprzedniego roku przewiduje podobny 

poziom wpływów jak w roku ubiegłym. Zwrócono jednak uwagę na fakt, iż będzie to możliwe 

dzięki rosnącym wynagrodzeniom członków, a nie zwiększeniu się ich liczby. Koszty w 2020 

r. planowane są na poziomie wykonania 2019 roku. Wprowadzona została pozycja rezerw, 

która umożliwi i ułatwi płynne realizowanie zamierzonych wydatków.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z posiedzenia Komisji, które odbyło 

się 2 marca 2020 roku. Komisja stwierdziła, że rachunek zysków i strat za rok 2019 wykazał 

nadwyżkę przychodów nad kosztami, a preliminarz na rok 2020 jest realny do wykonania. 

Przystąpiono do głosowania nad Uchwałami: 

- Uchwała Nr 14/2019/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2019 z dnia 11 marca 2020 r. - uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

- Uchwała Nr 15/2019/24 w sprawie przeniesienia wyniku finansowego za rok 2019 na 

fundusz statutowy - uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

- Uchwała Nr 16/2019/24 w sprawie zatwierdzenia preliminarza za rok 2020 - uchwałę 
przyjęto jednomyślnie. 

-  
2. Wnioski o zapomogi 

Wpłynęły dwa wnioski z prośbą o przyznanie zapomogi. Po przeanalizowaniu dokumentów 

przychylono się do obu wniosków i przyznano zapomogi losowe bezzwrotne w kwocie 1000,00 

zł i jedna 300 zł druga.  

 

3. Sprawozdanie okresowe z gospodarowania środkami ZFŚS 

Przedstawiono Sprawozdanie finansowe z gospodarowania środkami ZFŚS za miesiące I-VI 

2019 roku. Zwrócono uwagę na fakt, iż rozliczenie to nie informuje o faktycznym stanie 

środków finansowych. Dokument został przyjęty przez Zarząd Związku  

 



4. Informacje dotyczące wyborów Rektora 

W wyniku wyborów elektorów biorących udział w wyborach Rektora UWM w Olsztynie 

z ramienia związków zawodowych wybrane zostały dwie osoby: Maciej Neugebauer, Jacek 

Michalak. 

5. Informacje dotyczące prac nad Regulaminem wynagradzania pracowników UWM 

w Olsztynie 

Otrzymany 28 lutego 2020 roku podczas spotkania związków zawodowych z Rektorem UWM 

w Olsztynie projekt regulaminu został przesłany członkom związków do konsultacji. Zebrano 

szereg uwag, które zostały przekazane Rektorowi w dniu 10 marca 2020 roku i będą 

konsultowane w trakcie najbliższego spotkania ze związkami zawodowymi. Wyniki różnych 

dyskusji pokazują, że procedowany Regulamin wynagradzania nie rozwiązuje wielu ważnych 

problemów, m. in. związanych z brakiem ścieżek awansu, rozwiązań w zakresie systemu 

motywacyjnego, czy też zaszeregowania stanowisk pracy, dlatego też powinien mieć jedynie 

formę przejściową i zgodnie z opinią związków po wyborach nowych władz rektorskich 

powinny rozpocząć się prace nad tworzeniem nowego regulaminu wynagradzania. 

 

6. Informacje z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 

dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII 

Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Od tej pory wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa 

Polskiego mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu 

nadanym przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 23 listopada 2019 roku. 

Związek rozpoczął również zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie 

godnych płac, zgodnie z którą płace nauczycieli muszą rosnąć razem z wynagrodzeniami 

w gospodarce. Aby projekt trafił do Sejmu potrzeba 100 tys. podpisów.  

 

7. Wolne wnioski 

- Pojawiła się propozycja, aby w systemie ubezpieczeń dla pracowników UWM 

wprowadzić dobrowolne ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu działań pracownika. 

- Prośba o rozpropagowanie wśród członków związku środowych spotkań przy kawie, na 

których będą oni mogli zgłaszać problemy oraz własne propozycje i inicjatywy dalszych 

działań podejmowanych przez ZNP w UWM. 

 


