
Zebranie Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM 

z Przewodniczącymi Oddziałów 

w dniu 13 maja 2016 r. 

 

Zebranie rozpoczął i zebranych powitał Prezes kol. Zbigniew Warzocha.  

Tematyka spotkania.  

1. Uchwała nr 37/2014-2018 w spr. przeznaczenia środków na zakup paczek z okazji Dnia 

Dziecka dla członków Związku. W preliminarzu wydatków ZNP na rok 2016 na zakup 

świadczeń rzeczowych przeznaczono kwotę 12 000,00zł, z czego 6 000,00 zł ma zostać 

rozdysponowane na najbliższe obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. W zależności od ilości 

dzieci koszt pojedynczej paczki zostanie dookreślony w kolejnym czasie. II transza w tej samej 

kwocie została przeznaczona na zakup okolicznościowych paczek w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 37/2014-2018 w spr. przeznaczenia środków na 

zakup paczek z okazji Dnia Dziecka dla członków Związku. Uchwała została przegłosowała 

jednomyślnie. 

2. Uchwała nr 36/2014-2018 w spr. przeznaczenia środków na organizację spotkania 

integracyjnego członków ZNP. Przyjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków finansowych 

w kwocie 7 000,00 zł. na zbliżające się, a zaplanowane na 3.06.2016r. spotkanie integracyjne 

członków ZNP, czyli tzw. ognisko związkowe. Kwota ta pozwala na zorganizowanie imprezy  

dla 150 uczestników, zgłoszenia są jeszcze w toku, ale wskazano na konieczność doprecyzowania 

do dwóch dni przed imprezą – konkretnej ilości osób, deklarujących swój udział w imprezie. 

Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 36/2014-2018 w spr. przeznaczenia środków na organizację 

spotkania integracyjnego członków ZNP. Uchwała została przegłosowała jednomyślnie. 

3. Podania o zapomogi. Do sekretariatu Związku wpłynęły dwa podania o udzielenie pomocy 

finansowej. Oba podania zostały rozpatrzone pozytywnie.  

4. ZFŚS. Poinformowano zebranych, iż do tej pory nie można rozliczyć wydatków zakładowego 

funduszu środków socjalnych z ubiegłego roku. Zdaniem pani kwestor więcej wydano,  

niż otrzymano, czego - bez formalnej argumentacji i powołania się na konkretne dowody – nie 

akceptują związki zawodowe. Oczywiście sytuacja mogła się wydarzyć, ale sprawę należy 

formalnie przedstawić i ustalić, co było powodem takiej pomyłki rozliczeniowej. W związku  

z tym istniała propozycja pokrycia swoistego deficytu w wysokości 500 000,00zł. z tegorocznego 

budżetu ZFŚS. ZNP i pozostałe związki, działające na uczelni, nie mogły pozytywnie odnieść  

się do niniejszej propozycji obcięcia o wskazaną kwotę tegorocznego, i tak uszczuplonego, odpisu 

na ZFŚS. Po debacie z Prorektorem ds. kadrowych prof. Białuńskim, związki zawodowe naszej 



uczelni przekonały władze o podtrzymaniu wcześniej uzgodnionej kwoty, przeznaczonej  

na wydatki ZFŚS w wysokości 6 500 000,00zł. Niemniej jednak zarysowanie problemu 

deficytowej sytuacji funkcjonowania naszej uczelni w bieżącym roku i latach kolejnych  

jest bardzo ważne i aktualne. Być może przyszedł najwyższy czas na głęboką reformę 

wydatkowania środków finansowych uczelni, gdyż problemy ekonomiczno-demograficzne będą 

raczej narastać, a nie zmniejszać się. 

Następnie przedstawiono informacje z prac nad regulaminem ZFŚS. W paragrafie 4,  

ustęp 5 Regulaminu korzystania z ZFŚS zostanie wykreślony zapis, dotyczący składu komisji 

zakładowych związkowych, co oznacza mniejszy nacisk na większą rotacyjność poszczególnych 

gremiów. Uszczegółowieniu będzie podlegać zakres i czasokres składania wniosków o zapomogi 

oraz inne formy wsparcia obecnych, a także byłych pracowników UWM, bezpośrednich ich 

spadkobierców, itp. Zmiany będą dotyczyły również paragrafu 7 tegoż regulaminu, w zakresie 

dookreślenia formalnych warunków ubiegania się do korzystania z form sportowo-rekreacyjnych. 

Doprecyzowaniu podlegają również zapisy dotyczące składania wniosków o udzielenie świadczeń 

z tytułu zgonu pracownika bądź byłego pracownika, po okazaniu oryginałów faktur poniesionych 

kosztów pochówku lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Paragraf 11 w ustępie  

5 z kolei został dookreślony w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie 

wypoczynku letniego, korzystania z bazy rekreacyjnej uczelni, itp. Wypłata świadczeń  

na zorganizowany wypoczynek dzieci ma nastąpić w okresie maksymalnie 30 dni po dostarczeniu 

faktury, również dostarczonej maksymalnie do 30 dni po zakończeniu imprezy. Generalnie  

w zmianach tych przywiązuje się większą uwagę do doprecyzowania warunków, zasad  

oraz okresu przyznawania środków socjalnych z tytułu poszczególnych form pomocy finansowej 

oraz udzielania pożyczek, przewidzianych regulaminem ZFŚS, gdyż wcześniejsze zapisy były 

niekompletne, a w niektórych przypadkach nawet dysfunkcyjne i niespójne. 

5. Wolne wnioski. 

– Przedstawiono obecną sytuację dotyczącą zarejestrowania nowego Statutu ZNP w UWM.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu znowelizowanego Statutu ZNP UWM w Olsztynie,  

na wniosek sędziny Sądu Administracyjnego, dokumentacja ta została czasowo wycofana, 

tytułem zmiany niektórych niespójnych zapisów. Doprecyzowaniu ma być objęte m.in. 

zmiana adresu siedziby ZNP w UWM w Olsztynie, zmiana pieczątki, zmiana okresu 

kadencyjnego z 4 na 5 lat, dookreślenia nazewnictwa w zakresie składu poszerzonego Zarządu 

ZNP w UWM. 

– Przedstawiono również sytuację, dotyczącą wyboru Uczelnianego Społecznego Inspektora 

Pracy, po wyborze wydziałowych SIP. Wybory uczelnianego inspektora odbędą  

się na początku czerwca 2016. 

– Poinformowano o terminie corocznej konferencji sprawozdawczo-rozliczeniowej ZNP  

w UWM, planowanej na 15.06.2016r. 


