Załącznik r 23 do Reg. ZFŚS

Ramowy regulamin prac komisji
I.

Organizacja

§1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie funkcjonuje Komisja ……………………
……………………… zwana dalej Komisją, powołana przez Rektora UWM zgodnie z przepisami
§ 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UWM w Olsztynie, zwanego dalej
Regulaminem ZFŚS.
§2
Zadania Komisji i zakres spraw należących do jej właściwości określa Regulamin ZFŚS.
§3
Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach wynikających z ustalonego na okres roku
akademickiego terminarza posiedzeń, który jest ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4
Czynny udział w pracach Komisji mogą brać tylko jej powołani członkowie. Nie jest możliwe
zastąpienie nieobecnego członka Komisji przez inną osobę. Jedynie w sytuacji przewidywanej
długotrwałej nieobecności powołanego członka Komisji może on być zastąpiony na pisemny
wniosek związku zawodowego przez inną osobę – za zgodą Rektora. We wniosku należy określić
czasookres takiego zastępstwa.
§5
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca
Przewodniczącego Komisji. Tryb wyboru przewodniczącego i jego zastępcy określa § 4 ust. 5
Regulaminu ZFŚS.
Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności
– Zastępca Przewodniczącego Komisji.
§6
W posiedzeniach Komisji uczestniczą pracownicy Biura ds. Socjalnych, którzy zapewniają
członkom Komisji obsługę administracyjną, dostarczają i weryfikują niezbędne informacje,
materiały i dokumenty oraz sporządzają protokół z posiedzenia Komisji. Załącznikiem do
protokołu jest lista obecności. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują: przewodniczący
posiedzenia Komisji i protokołujący. Członkowie Komisji mogą przeglądać protokoły w Biurze
ds. Socjalnych.
§7
Posiedzenia Komisji są niejawne. Członkowie Komisji są zobowiązani do nieujawniania
uzyskanych w trakcie pracy w Komisji danych osobowych (w tym w szczególności – danych
wrażliwych). Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości odpowiedzialności regulaminowej
i służbowej w tym zakresie, rozpoczynając kadencję, składa każdy członek Komisji na ręce
Przewodniczącego Komisji.

II.

Zasady podejmowania decyzji

§8
Kworum wymagane do odbycia ważnego posiedzenia Komisji stanowią trzej członkowie Komisji
– po jednym reprezentancie co najmniej dwóch związków zawodowych oraz Przewodniczący
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Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji. Kworum musi być utrzymane przez cały czas
trwania posiedzenia Komisji.
§9
Głosowanie poszczególnych spraw odbywa się jawnie, zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów „za” i „przeciw” przyjmuje się, że głosowany wniosek upadł. Przegłosowani
członkowie Komisji mogą złożyć oświadczenie do protokołu.

III.

Przepis końcowy
§ 10

Regulamin obowiązuje od dnia ……………. r.

Ramowy regulamin prac komisji uzgodniono:
Związki Zawodowe:

Akceptuję:
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