Działanie w ramach struktur ZNP daje każdemu członkowi możliwość
zgłaszania własnych inicjatyw oraz brania udziału w realizacji ciekawych
pomysłów.
Działania podjęte przez ZU ZNP z inicjatywy naszych członków:
1.W związku z nasilającymi się głosami płynącymi od pracowników UWM, w tym od
naszych członków, o tym, że proponowane zmiany w ustawie o SW (2011r) dotyczące okresu
zatrudnienia na stanowiskach są zbyt drastyczne, podjęliśmy ogólnopolską akcje
protestacyjną. Pierwotna wersja mówiła o ośmioletnim okresie zatrudnienia na stanowisku z
wliczeniem dotychczasowych lat pracy, co doprowadziłoby do masowych zwolnień na
uczelniach.
Nasze działania:
1.1. w roku 2010 i 2011 wielokrotnie apelowaliśmy do Parlamentarzystów i Senatorów RP o
wycofanie niekorzystnych zmian w ustawie o SW, która miała obowiązywać od października
2011r.
1.2. rozkolportowaliśmy przygotowane przez RSzWiN listy z apelem do Parlamentarzystów.
1.3. z inicjatywy adiunktów/doktorów UWM i UMK powstał dokument w sprawie ustawy,
który został rozesłany drogą mailową do pracowników akademickich w całym kraju.
1.4. przesłaliśmy na ręce Marszałka Sejmu pismo w odpowiedzi na uchwałę Senatu UŚ dot.
zwiększenia finansowania SW (grudzień 2010).
1.5. wysłaliśmy po odbytej debacie listy (wnioski i postulaty z debaty) do posłów Sejmu RP
(17.02.2011).
1.6. wystosowaliśmy pisma do Senatorów reprezentujących Warmię i Mazury, aby
zablokowali zamiar przywrócenia propozycji Pani Minister polegający na zaliczeniu do
ośmioletniego okresu zatrudnienia dotychczasowych lat pracy (22.02.2011);
1.7. wysłaliśmy list protestacyjny do Parlamentarzystów po niekorzystnych zmianach
dokonanych przez Senat RP. Senatorowie przywrócili propozycję Pani Minister-zaliczenie do
ośmioletniego okresu zatrudnienia dotychczasowych lat pracy (15.03.2011);

2. Z inicjatywy członków ZU ZNP, w lutym 2011r. zorganizowaliśmy ogólnouczelnianą
debatę dotycząca zmian w ustawie o SW., w której uczestniczyli: Zbigniew Babalski (Poseł
PiS), Janusz Cichoń (Poseł PO), Kazimierz Janiak (były Poseł RP), Tadeusz Iwiński (Poseł L
i D), Andrzej Orzechowski (Poseł PO), Gorczyca Stanisław (Senator PO), Józef Górniewicz
(Rektor UWM), Tadeusz Rawa (Prorektor UWM), Stanisław Różycki (W-ce prezes
RSzWiN), Julian Srebrny (KSN NSZZ „Solidarność”),

3. W roku 2011 z inicjatywy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej zrzeszonych w
związku Solidarność i ZNP, złożyliśmy wniosek do JM Rektora z prośbą o podjęcia rozmów
z pracownikami biblioteki ws. przywrócenia wymiaru urlopów dla osób na stanowiskach
nauczycielskich (kustosze). W ich wyniku w grudniu doszło do porozumienia w tej sprawie

4. Z inicjatywy koleżanek i kolegów z WNH i WNSW roku 2012, zorganizowaliśmy
konferencje pt. „Debata o polskiej edukacji. Problemy, perspektywy, rekomendacje”.

5. W roku 2013 z inicjatywy członków ZNP pracujących w SJO doszło do spotkania
pracowników jednostki z prorektorami ds. kształcenia i ds. kadr celem przedstawienia opinii
pracowników dotyczących warunków pracy oraz oceny pracy kierownictwa SJO,

6. Na podstawie zebranych opinii i wniosków złożonych przez naszych członków, ZU ZNP
przedstawił Prorektorowi ds. Kadr wniosek o rozszerzenie aktywności nauczycieli
akademickich rejestrowanych w arkuszu oceny w wersji obowiązującej w roku 2014/2015.
Dzięki tej inicjatywie katalog aktywności pracowników został rozszerzony.

7. Dzięki dużemu zaangażowaniu członków ZNP w tym także emerytowanych pracowników
UWM, przez blisko dziewięć miesięcy 2015 roku trwały prace związane z przygotowaniami
do uroczystych obchodów 110 rocznicy powstania ZNP oraz 65 rocznicy utworzenia
organizacji związkowej nauczycieli akademickich w Kortowie. W zorganizowanej z tej okazji
konferencji udział wzięli : Rektor UWM profesor Ryszard Górecki, Prorektorzy: profesor
Mirosław Gornowicz, profesor Grzegorz Białuński, profesor Janusz Piechocki, profesor Jerzy
Jaroszewski oraz Kanclerz UWM dr Aleksander Socha. Uroczystość naszą zaszczycili
koledzy z RSzWiN w tym: prezes Janusz Rak, w-ce prezesi Janusz Szczerba, Dariusz Sala,
członek prezydium Cezary Czyżewski. Z przyjemnością gościliśmy reprezentacje ZNP
Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Białostockiego. Byli to koledzy: Przewodniczący
RU PB: Jan Czerniawski, w-ce przewodniczący Stanisław Słowikowski, w-ce
przewodniczący Mariusz Adamski, sekretarz Nina Stelmaszuk. Prezes RU UB Maciej
Karczewski w-ce prezes - Anna Pieńczykowska, sekretarz - Dariusz Kużelewski oraz
członkowie Klara Janglajew, Janusz Jurga, Krzysztof Rutkowski, Adam Sadowski, Roman
Sakowski.

8. W lutym 2017r. z inicjatywy młodszych kolegów i koleżanek naszej organizacji
zorganizowaliśmy sympozjum pt. „Oczekiwania i możliwości działania młodych
pracowników na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju uczelni w świetle zmian w
szkolnictwie wyższym”

9. Z inicjatywy członków ZNP, od 2012 roku, corocznie uroczyście obchodzimy święto Dnia
Edukacji Narodowej

