Sprawozdanie z działalności ZU ZNP w roku 2017/2018 przedłożone na
Walnym Zebraniu - Uczelnianej Konferencji Delegatów
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w czerwcu 2018 r.
Aktywność Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM w Olsztynie
1. Kol. Zbigniew Warzocha wszedł w skład komisji ds. konkursów w Studium Języków
Obcych oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
2. Kol. Cezary Czyżewski został członkiem komisji ds. zmian w regulaminie ZFŚS.
3. Kol. Jacek Michalak został wybrany do Rady Wojewódzkiej OPZZ, a koleżankę
Katarzynę Turemko wybrano do komisji rewizyjnej RW OPZZ.
4. Kol. Renata Makarewicz została delegowana do prac w komisji etyki.
5. Kol. Zbigniew Warzocha został wybrany w skład komisji ds. kryteriów awansu oraz
modyfikacji arkusza oceny nauczycieli uwzględniającej nowe zasady parametryzacji
wydziałów.
6. W dniu 7 marca 2018 r. zorganizowano Nadzwyczajne Walne Zebranie – Uczelnianą
Konferencja Delegatów ZNP w UWM w sprawie zmian w statucie ZNP
w UWM w Olsztynie, umożliwiających przekształcenie naszej organizacji w jednostkę
organizacyjną „dużego” ZNP.
7. Zarząd złożył wniosek do Sądu o zarejestrowanie zmian w statucie ZNP przyjętych
przez Walne Zebranie.
8. Na wniosek ZU ZNP, uchwałą Walnego Zebrania została zlikwidowana tzw.
„chwilówka”.
9. Jesienią ub. roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania koło ZNP w Collegium
Medicum.
10. W grudniu Zarząd złożył 5 wniosków o nadanie medali i odznaczeń państwowych.
11. W oparciu o decyzję ZU ZNP opracowano kwestionariusz ankietowy celem zebrania
informacji o odbiorze społecznym naszych działań związkowych.
12. W biurze Związku rozpoczęto prace związane z wdrożeniem RODO.
13. Członkowie Zarządu uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowym (Rektor, Dział Kadr, zw
zawodowe) w Tomaszkowie, celem oceny prac związanych z wymianą (zakupem)
domków.

Bieżące przekazywanie ważnych informacji członkom ZNP w UWM w Olsztynie
 Pierwsza sprawa dotyczyła wprowadzenia nowych stawek do naliczania godzin
ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018.
 Kolejna kwestia dotyczyła przebiegu i wniosków z audytu w Sekcji Socjalnej i ZFŚS
oraz konieczności wprowadzenia zmian w regulaminie funduszu.
 Informowano również naszych członków o roli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki
w procesie konsultacji projektu ustawy 2.0 oraz o interwencji RSzWiN w Ministerstwie
Finansów w sprawie przywrócenia możliwości obniżenia kosztów przychodów dla
dydaktyków.
 Przedstawiono także informację o zmianach przepisów prawa podatkowego w zakresie
kwoty wolnej od podatku i niektórych zwolnień podatkowych.
 Zapoznano przewodniczących oddziałów z propozycją zmian w ustawie o związkach
zawodowych oraz jej konsekwencjach dla naszej organizacji.
Działania członków Zarządu na rzecz pracowników UWM w Olsztynie
1. W dniu 31 października 2017 r. ZU ZNP skierował pismo do J.M. Rektora Ryszarda J.
Góreckiego oraz przedstawiciele ZU wielokrotnie rozmawiali z Prorektorem ds. Kadr
Grzegorzem Białuńskim, a potem z Prorektorem ds. ekonomicznych i rozwoju
Mirosławem Gornowiczem w sprawie traktowania przez niektóre wydziały premii
projakościowej jako części wynagrodzenia zasadniczego w przypadkach awansu.
2. Zarząd opiniował na potrzeby RSzWiN projekt ustawy 2.0.
3. Członkowie Zarządu Jacek Michalak i Zbigniew Warzocha uczestniczyli w spotkaniu
z inspektorami PIP w sprawach pracowniczych (12.10.2017 r.).
4. ZNP w UWM po raz kolejny współorganizował wystawę A*R*T (Artystyczna Rezerwa
Twórcza) – 13.10.2017 r.
5. ZU ZNP skierował apel do Ministra Mateusza Morawieckiego w sprawie ustawy
okołobudżetowej odnośnie odpisu na ZFŚS na 2018 rok.
6. Przedstawiciel Zarządu ZNP wyjaśniał u Prorektora ds. kształcenia i studentów
Jerzego Przyborowskiego przesłanki zwolnień w Studium Języków Obcych.
7. ZU ZNP złożył propozycje zmian w karcie oceny nauczycieli akademickich.
8. Z udziałem naszego przedstawiciela dostosowano regulamin ZFŚS do uwag audytorów.

Rola RSzWiN w kształtowaniu Ustawy 2.0
Praca RSzWiN ZNP oraz Prezydium Rady w 2017 r. koncentrowała się na działaniach
dotyczących konsultowania nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
zwłaszcza w kwestii uprawnień związków zawodowych i spraw pracowniczych w szkołach
wyższych.
Działania te przedstawiciele RSzWiN ZNP realizowali:
 w trakcie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego,
 podczas prezentowania stanowiska Rady w trakcie konferencji Narodowego Kongresu
Nauki,
 na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży i jej stałych
podkomisji,
 poprzez środki komunikacji społecznej.
Wkład RSzWiN ZNP w ostateczny kształt Ustawy 2.0
 Wzrost wynagrodzeń od 2019 r.
 Zagwarantowanie odpisu na ZFŚS.
 Likwidacja tzw. okresu zatrudnienia na stanowisku akademickim.
 Likwidacja obowiązku habilitacji.
 Wzmocnienie ścieżki awansu dydaktycznego (profesor uczelniany).
 Wprowadzenie dwóch rodzajów umów o pracę (na czas określony do 4 lat, a potem na
czas nieokreślony).
 Zabezpieczenie uprawnień związkowych.
Promocja ZNP w UWM w Olsztynie
1. We wrześniu 2017 r. ukazała się publikacja „W Kortowskim kręgu”, pod. red. Pilarek
B., wyd. przez Fundację im. M. Oczapowskiego w której zamieściliśmy rozdział o ZNP,
pt. Związek Nauczycielstwa Polskiego w olsztyńskim środowisku naukowym.
2. Wydrukowano folder promocyjny ZNP.
3. W sprawozdaniu rocznym z pracy RSzWiN znalazły się obszerne informacje
o aktywności i działaniach ZU ZNP w UWM w roku 2017/2018.
4. W bieżącym roku, na stronie www. naszego związku stworzono podstronę
zatytułowaną „Co mi daje przynależność do ZNP”, na której są zakładki:
 inicjatywy ZNP,
 możliwości działania w ramach ZNP,
 korzyści z przynależności,
 a także informacje takie jak: kim jesteśmy, dla kogo jesteśmy, co i jak robimy
oraz jakie są efekty tych działań.

