Konferencja Sprawozdawcza ZU ZNP za okres 2010/2011
W dniu 20 maja br. odbyła sie Konferencja delegatów ZNP w UWM. Jej celem było
przyjecie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz realizacji programu związku od
16.06.2010 do 19.07 2011r. Obradom przewodniczył kol. Bolesław Pilarek a sprawozdanie
składali Zbigniew Warzocha – Prezes ZNP oraz Jacek Michalak – Skarbnik ZNP.
W sprawozdaniu Prezes przypomniał, problemy i zagadnienia, na których
skoncentrowana była praca zarządu w/w okresie:
– ustawa o szkolnictwie wyższym;
– debata dotycząca zmian w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym;
– prace nad ZFSS;
– wdrażanie uchwał i programu RSzWiN;
– promocja związku (e-strona ZU ZNP, wywiady, debata, uczestnictwo w
uroczystościach i imprezach UWM);
– spotkania z Rektorami;
– uruchomienie komunikacji internetowej z członkami ZU i kołami;
– praca przedstawicieli ZNP w komisjach międzyzwiązkowych, uczelnianych i
wydziałowych;
– praca organizacji na wydziałach (spotkanie z kołem w SJO);
Ponadto Prezes przedstawił plan działania na rok 2012:
– udział przedstawicieli związku we współtworzeniu Statutu UWM i Regulaminu Pracy;
– udział członków ZNP w pracach nad Karta Oceny Pracowników;
– przygotowanie listy kandydatów na przedstawicieli ZNP w komisjach senackich,
radach wydziałów po wyborze nowych władz;
– wdrożenie nowego reg. ZFSS i monitorowanie jego skutków;
– organizowanie spotkań integracyjnych dla członków ZNP i ich rodzin;
– włączanie do prac organizacyjnych ZNP szerszej rzeszy osób młodszych wiekowo;
– zorganizowanie sesji wyjazdowej RSzWiN w Olsztynie;
– uruchomienie wczasów wymiennych w 2011 r. w nowych ośrodkach akademickich;
Po wystąpieniu Prezesa, sprawozdanie finansowe złożył skarbnik związku J.
Michalak. Przedłożył on także zebranym preliminarz przychodów i wydatków, który
umożliwi realizacje planowanych działań ZU ZNP.
Następnie głos zabrała kol. Brygida Wierzbicka, która w imieniu Komisji
Rewizyjnej przedstawiła protokół z jej posiedzenia. Komisja rewizyjna przyjęła
sprawozdanie oraz preliminarz wydatków na rok 2012 oraz zgłosiła Konferencji delegatów,
wniosek o przyjecie sprawozdania ZU ZNP. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W imieniu komisji Uchwał i wniosków wystąpiła kol. Teresa Pietraszek.
Przedstawiła ona do przegłosowania 8 Uchwał oraz wnioski z konferencji. Delegaci na
Konferencje przyjęli wszystkie przedstawione uchwały oraz wnioski końcowe.

