Wystąpienie programowe PREZESA ZU ZNP na Konferencji SprawozdawczoWyborczej w czerwcu 2010
W 2010 na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej dokonano zmian w składzie
zarządu ZNP w UWM. Nowym prezesem został Zbigniew Warzocha. Zarząd został
wzmocniony przez młode i dynamiczne osoby. Była to odpowiedz na powolny spadek liczny
członków ZNP oraz na potrzebę zmian w strukturze demograficznej związku. Jednym z
głównych celów nowych władz związku jest promocja celów i działań związku oraz
wywołanie zainteresowania sprawami pracowniczymi oraz uniwersytetu u młodych
pracowników.
Prezydium ZU ZNP w UWM
1. Warzocha Zbigniew
- Prezes ZU ZNP, przedst. ZNP w Senacie UWM
2. Czyżewski Cezary
- I - wszy, wiceprezes
3. Dublaszewska Krystyna - W-ce prezes
4. Michalak Jacek
- Skarbnik
5. Makarewicz Renata
- Sekretarz

Członkowie ZU ZNP w UWM
1. Achramowicz Marta
2. Cieślar Krystyna
3. Januszewicz Elżbieta
4. Kowalska Agnieszka
5. Płocha Halina
6. Pysera Barbara
7. Rudziewicz Irena
8. Stabryła Jan
9. Turemko Katarzyna
Filozofia i cele ogólne działania organizacji ZNP w UWM
Jesteśmy związkiem nauczycieli, związkiem inteligencji, posiadamy zatem potencjał
intelektualny który sprawia i gwarantuje, że możemy realizować swoje cele odmiennie niż
klasyczny związek pracowników. Zatem oprócz zadań takich jak: ochrona pracowników,
budowanie prestiżu zawodu jak i jego związkowej organizacji, będziemy zaangażowali w
podnoszenie jakości kadr i kształcenia oraz będziemy aktywnie uczestniczyć w
przekształceniach UWM.
Prowadzimy działalność związkową społecznie. Ta praca nie może zakłócać nam
wykonywania podstawowych obowiązków pracownika. Zatem musimy odejść od „modelu
człowieka instytucja” na rzecz zbiorowej mądrości I rozdzielenia kompetencji
Rozwiązujemy problemy wspólnie. Zajmujemy się problemami rzeczywistymi.
Takimi, które znajdują potwierdzenie w faktach-słuchamy i uczymy się od innych
Zachowujemy w pamięci przeszłość i pielęgnujemy tradycję w parze z modernizacją
związku-rozwiązujemy problemy młodego pokolenia
Cele kadencji: Realizacja uchwał Walnego
1. Ożywienie pracy kół
-opracować formy współpracy z kołami

2. Zwiększenie liczby członków ZNP
- zapraszać młodych na zebrania, rozmawiać z młodymi
3. Implementacja EKN i karty oceny nauczycieli
-wniosek do rektora, komisji kadr i statutowej
- ankieta do prac dot. zasadności
4. Propozycja nowego Reg. ZFŚS
- powołać komisję do ustalenia kierunków zmian
6. Zmiana wizerunku związku
-strona internetowa, mailing, folder
7. Rozpoczęcie prac nad historią ZNP w Kortowie
- zainteresować promotorów prac dyplomowych
Zmiany w pracy Zarządu w nowej kadencji:
- Rozdzielenie funkcji prezydium i zarządu.
- Nowy zakres działania i nowe kompetencje Komisji Związku.
- Informatyzacja związku.
- Obieg dokumentów – skargi, uwagi, postulaty, propozycje tylko w formie pisemnej.
- Harmonogram zebrań tematycznych.
- Radykalna poprawa wizerunku związku i jakości obsługi petentów przez biuro m.in. po każdej wizycie petenta, gdy problem jest nie rozwiązany sporządzają notatkę.

