
Kim jesteśmy? 

Związek Nauczycielstwa Polskiego należy do najliczniejszych i najstarszych organizacji 

zawodowych w Polsce. 

Historia ZNP sięga 1905 r., kiedy to nauczyciele polscy założyli pierwszy związek.  

Po ich aresztowaniu i rozwiązaniu związku, kolejne organizacje nauczycieli powstały dopiero 

w latach 1918/1919. 

W lipcu 1930 r. odbył się Zjazd połączeniowy organizacji nauczycielskich, tworząc Związek 

Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).  

W października 1939 roku ZNP powołuje do życia Tajną Organizację Nauczycielską. 

Spośród licznego grona nauczycieli w okresie okupacji niemieckiej życie straciło 10 tys. 

osób. 

Po wojnie nauczyciele z ZNP wzięli na siebie ciężar walki z analfabetyzmem oraz edukację 

młodzieży, która straciła możliwość uczenia się w czasie wojny. 

Polscy nauczyciele włączyli się w proces integracji różnych społeczności, które spotkały się 

w wyniku przesiedleń. 

Pierwsza organizacja związkowa nauczycieli akademickich w Olsztynie powstała w Wyższej 

Szkoły Rolniczej w 1950 r. 

Druga organizacja ZNP akademików powstała w Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969 r 

(później WSP). 

Proces integracji obydwu organizacji w UWM trwał od 2001 do 2005 roku. 

Dla kogo jesteśmy? 

Praca związkowców zrzeszonych w ZNP jest misją na rzecz całej społeczności akademickiej. 

Każdy pracownik powinien być doceniony nie za tytuł czy stopień naukowy, ale za 

aktywność, doświadczenie i dorobek zawodowy. 

Członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM może zostać każdy pracownik 

Uniwersytetu bez względu na zajmowane stanowisko. 

  



Co robimy? 

Dążymy do poprawy sytuacji materialnej i socjalnej pracowników i emerytów, udzielamy 

pomocy w dochodzeniu należnych uprawnień i świadczeń. 

Działamy na rzecz poprawy warunków pracy, stanu bhp, kierujemy społeczną inspekcją pracy 

oraz pracami komisji ZFŚS. 

Współpracujemy z pracodawcą i innymi związkami w zakresie polityki kadrowej.  

Działamy na rzecz czytelnych zasad awansu zawodowego i wynagradzania. 

Udzielamy pomocy materialnej członkom związku. 

Dla naszych członków mamy świadczenia statutowe, bony świąteczne, paczki i wyprawkę 

szkolną dla dzieci. 

Organizujemy Dzień Edukacji Narodowej, wspólne ognisko oraz spotkanie opłatkowe. 

Dajemy możliwość społecznego zaangażowania w sprawy uczelni. 

Nasza misja 

Jesteśmy związkiem nauczycieli i posiadamy potencjał intelektualny dzięki, któremu 

realizujemy zarówno cele związku zawodowego jak i angażujemy się w rozwój uniwersytetu 

oraz jego kadr. Słuchając innych, rozmawiając, negocjując szukamy sposobów rozwiązania 

problemów. Zachowując w pamięci historię ZNP, dążymy do modernizacji związku  

aby reagował na zmiany w otoczeniu i był atrakcyjny dla młodych pracowników uczelni. 

Reprezentujemy pracowników 

Mamy swoich przedstawicieli w Senacie, w Radach Wydziału, Komisjach senackich  

i wydziałowych oraz w komisjach ZFŚS. 

Opiniujemy zmiany w Statucie oraz przedkładane nam przez pracodawcę inne regulacje 

wewnętrzne. 

Jesteśmy w komisjach regulujących zasady awansu i oceny okresowej pracowników. 

Planujemy podział środków z ZFŚS oraz kontrolujemy ich wydatkowanie. 

  



Co dotychczas zrobiliśmy? 

W latach 2010-2011 procedowaliśmy zasady zwrotu środków do zasobów ZFŚS. 

W 2012 r. złożyliśmy sprzeciw wobec próby wydzielenia środków z ZFŚS do wyłącznej 

dyspozycji Rektora. 

W 2011 r. wnioskowaliśmy w sprawie utworzenia stanowiska docenta. 

W 2011 r. organizacyjnie angażowaliśmy się w protest przeciwko ustawie o szkołach 

wyższych. 

W 2012 r. wyraziliśmy twarde stanowisko wobec wprowadzenia ośmioletniego okresu 

zatrudnienia adiunktów. 

Sprzeciwiliśmy się ograniczeniu zakresu oceny nauczycieli tylko do dorobku naukowego. 

Zgłosiliśmy zastrzeżenia wobec propozycji nowej ordynacji wyboru Rektora. 

Przedstawiliśmy pracodawcy skutki wprowadzenia nowych niekorzystnych zasad naliczania 

odpisu na ZFŚS.  

W przypadku zatrudnienia adiunktów wypracowaliśmy rozwiązanie gwarantujące osobom  

z długim stażem pracy, zachowanie praw nabytych. 

Związki zawodowe opracowały regulamin ZFŚS, który tworzy czytelny i szczelny system 

przyznawania świadczeń. 

Rozdział środków na podwyżki 2013-2015 dokonany został przy udziale związków 

zawodowych i przebiegał w sposób transparentny. W konsekwencji blisko 100% środków  

na podwyżki trafiło do pracowników, wynegocjowano chyba jedyny w Polsce system 

podziału środków na podwyżki z uwzględnieniem dorobku indywidualnego. 

Związki zawodowe działające w UWM, korzystają ze wszystkich swoich uprawnień.  

Pracodawca traktuje związki zawodowe jako ważnego partnera społecznego. 

Z dużą skutecznością składamy wnioski o odznaczenia państwowe oraz uczelniane dla swoich 

działaczy. 

Korzystamy nieodpłatnie z infrastruktury uczelni oraz mamy dostęp do uczelnianych mediów.  



Nasza nadrzędna jednostka, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP walczyła o prawa 

nabyte dla adiunktów oraz o zniesienie habilitacji w okresie tworzenia nowej ustawy  

(2010-2012). 

RSzWiN ZNP wywalczyła dla nas podwyżki na lata 2013-2015 oraz oprotestowała nowy 

sposób naliczania ZFŚS. 

W 2016 roku RSzWiN doprowadziła do złagodzenia algorytmu podziału środków  

na szkolnictwo wyższe oraz wymogła przywrócenie dawnego sposobu rozliczania nadgodzin. 

Na wniosek ZNP, Minister SzWiN zgodził się wprowadzić do nowej ustawy (2018) zasadę 

ustalania wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym w odniesieniu do średniego wynagrodzenia  

w Polsce. 

Na wniosek ZNP w nowym projekcie ustawy (2018) znosi się okres zatrudnienia na 

stanowisku oraz obowiązek habilitacji. 

Jak to robimy? 

Działamy w ramach uprawnień związków zawodowych, zatem pracodawca zobowiązany 

jest uzgadniać ze związkami następujące kwestie: 

 regulamin pracy i płacy, 

 podział środków na podwyżki,  

 regulamin ZFSS oraz podział i gospodarowanie środkami funduszu,  

 regulamin nagród i odznaczeń, 

 procedurę konkursów i awansów na stanowiska nauczycielskie, 

 przedkładać zamiar rozwiązania umowy o pracę,  

 wewnętrzne przepisy BHP, wybór społecznych inspektorów pracy,  

 zmiany w Statucie Uczelni. 

Mamy także swoje pomysły i cenne inicjatywy.  

Tylko w tej dekadzie zorganizowaliśmy kilka tematycznych konferencji:  

2011 r. - Debata o sytuacji pracowników uczelni oraz o przyszłym modelu kariery naukowej. 



2013 r. - Debata o przyszłości polskiej edukacji. 

2015 r. - Konferencja z okazji 65 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Kortowie. 

2017 r. - Konferencja o oczekiwaniach i możliwościach działania młodych pracowników  

na rzecz uczelni. 
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