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Infcrmuję" ze w dniach 28 - 29 stycznta br. odb_vło się posiedzenie Frezydiwm Zarządu

§].-,iltLego. iitol,ega zakres o]re_jniował zagadrńenta dotyeząee biczącej pracy Związku, \Ą/ trakcie

ol_-l.ad i;odjęto sz€reg ustaleń, w t3rnr przyjęte rórvniez przezPrezydiurn wlltyezne do raalizacjlP\ZęZ

ir_o ł a t3I enoi,;e, kiore przeeistawi art ponizej ;

1. pre zl eiiuili podjęło Uehlłlałę 1rTr i i/F/20i9 w sprawie przyznania doflnansowalria łv kwoeie

500 zł sztandaru dlaZtrd i{-oronowo"

(Koło skierorł,ało pisernną prośbę da ZG, inforr,nująe jednoeześnlę" iż ze skłaCek ezłcnkÓ""'

l<oŁaprzezmaczyŁa na ten eeX 2000 zł,),

ż. omówione złstńy łrloki tematlczne zagadnlen, związanych z prc.jekto\Ą/aną na r:riesiąe

rą,rzesień br. kont-erencją natlkolł,ą }]n. ,,Barwy jesieni życia, Seniorzy w przestrzeni dziŃuń

spcłeczno-edukac;zjnyeh", które3 11a3z Zwlązek ma byc ił,spółorganizatarela \\Tra:Ł

z Akaderyrią lgna,tia-nLl'trL 7,K-rakorłla, (zarys temat;,ki w zaŁączeniu), Wstępne rozffiow,v

przewodtlic zącega Zlwiązkw i Frzedstawieiela Ai<aden.ii z Ki,erorł'nietwem Słuzb,v

_ lv zakresie p6rnoey w jej organtzaeji - zostńy przeprowadzone w końetl stYcznia br.

3" praeownie}z Eiura ZG przedstarvili aletualny stan prae nad przygotowaniem, lł'sPÓinie

z plaeowl1ikami UMI{ w Torunir_l i Atr w Krakowie, lłole.jnego tottlu wspótnej publikac,ji

o działalności ezłonków naszego Zrłliązku pod ro"boczyim tytlrłenr ,, ĄPeĘrt na ŻYcle,

.Ąnir.nacja jako zrodło inspirac.ji i aktywizacji przestrzeni seniorów", \M pubtrileaeji zostaną

rqzkorzystane materiały przesłane dotychczas ptzez rwszych człoŃÓląl, a nie wrykorzYstane

z vwaglna ternatykę wr wydanej pierrvszej publikacji pt. ",Fejzaze (nie)eodziennoŚci" N4ikro-

tristoric i mikro_śrł:laty rvięzlermileow"" Stąd ponau,iarny proŚ'lrę 0 rozFn"oPagolł'anie



ń.

zagadnnicnia wśród ezłonków kół tcrenowyeh i nadsYłailie do Bitłra ZG i<olejnYetl

mlateriałów tyrn łra-rd-zi ej, że plancwany iII tortr z eyklu ma r.losiĆ rohoezY t5Ąnrł ,'Arelreciogia

par.łięei, Topo grafi a wspcntrlien'",

Ctmórł,ione zostało Rozptrrzątlzenic Tt4itristr,łr §trłl,atłiettlirłielśai r t"trt-t[łt 23 iistopaela 2fi'lE fc}krl

w sprarłie irrnduszu soejalnego emcryĄów i nenoistów słuzby \Ąiięzien_ne.j oraz ezłoŃow ieh

rodzin (Dz" {J. Z2aI8 r., poz. 2ż9g}. Zgodnic z tlstalcniarni z Biurerrł En,leryĄa}nynm §W

kwostie Z\t{Ią:.aftę z zakrescrn .jego obo,łriązywar,la, ujednolieeni,a pnooeeitlr itp, zostaną

omóu,ione w trakcie posiedzenia zarządu Głównego w maju br, i w ramaeh wspolnłe

wypracowanego z BE SW stanowiska, przekazame w forrnre w3,,tyeznyeh do konrórek

kadrowyeh w .jednostkaenr.

ornówione zostało zagadnierti e zuliązane z we.iśeienr w zyeie przepisów Unii EuroPejskiej

dotyeząe3,eh ocirrony d-anych osobow,veh tzw" RODO, Opraeowany pTzęz Biuro ZG wzór

deklaraeji oraz zapisy niezbędne, a wrynikające z RoDo w zŃąf'zewiu, Jednoeześnie

wyjaśniarn, iz dia novr'o przyjmcwanyeh ezłonkóv; zvłlązkll stosti.jemy dekia,rację

dwustronną, zaś osoby będące .juz ezłoŃami koł terenowyeh winny zapaznaó się z treśeią

}-giel strony i ńażyó pcdpis.

6. Skarbnik Zwirykuprzedstawiła stan fllnansou,y Zwiry,xll i oniówiła,oilans zarck 2018,

.L;tóry zcstan te przedlłżon;,- Głównej Kor"nisji Rerviz}łnej na majoi.^rym Posiedzentu 7 aruąól:

Głównego.

7. Przewodni C,Zący ZG omówił problenr przepłyrn,ł.r infonrraa,ji między Zarządern Głównyrn,

aezłoŃanrikółterenowyclr,Ł<tarzynieposiada.jąpełnyehinfonłraajiodziałatrności

zxviązkll,Fo kazdynr posiedzeniu zarządul Główłlego i Frezydiurm, pł"zesyłane są pisma do

przew-odrrieząeych koł z prośb ą a przekazanie zawaite.j w nieh trcśei zarząd,atm i ezłoŃom

Z,,viękuna zeł:raniaeh ogolnych. Z doeierająeyeir sygnałó"w w3,nika, że yńe za\łłsze jest to

realizowane, a nasi ezłoŃowie nie nrają wiedzy o zŃażeńaclr i praeaeh, które podejmuje

7,wiązek. Ma;ąe ]:1ow_-vz§ze na trwadze taz:ważana.jest propozyoja orgairizac,ji spotkań

roboezych przedstawieieli koł terenowych z wdziŃęrn koordyrlatorów_ i praeow-n'llioąi Biura

ZG w ranrach np. okręgów, (zostante ona przedstawiona Zatządawi Głórł,nemu łra

najbliźszyirr po siedzeniu).

E" Inłre propozyeje i rł,nioski, p0 t}szozęgółowieniu, zCIstan,ą przedstalł,ione na Zarcądzie

Głównyniprze}<azanedokołn*,*xlguł3lcłxpoiehzatrvierdzeniu'

5"


