Konferencja sprawozdawczo-programowa ZU ZNP w dniu 20.06.2012r.

Na wniosek ZU ZNP w UWM poparty przez RSzWiN, ZG ZNP przyznał
„Odznaki Za 50-letnią Przynależność do ZNP, następującym osobom:
1. Cygan Gerard
2. Demuth-Kaiser Teresa
3. Rumszewicz Aleksandra
4. Rumszewicz Witold
5. Suchta Irena
6. Wolny Marek
ADRESY PREZESA ZU ZNP
Za wieloletnie prowadzenie kroniki związku:
Ferenc Anna
Za wielomiesięczny udział w pracach komisji ds. regulaminu ZFSS:
Cieślar Krystyna
Czyżewski Cezary
Dublaszewska Krystyna
WYRÓŻNIENIE ZA PRACĘ
Za udział w pracach nad Statutem UWM:
Kowalska Agnieszka
Sośnierz-Ogrodzińska Anna
Za czynny udział w organizacji spotkań integracyjnych, a w szczególności za
zorganizowanie debaty o polskiej oświacie:
Achramowicz Marta
Makarewicz Renata
Michalak Jacek
Turemko Katarzyna
Za pracę na rzecz oddziału i pracowników w swoich jednostkach organizacyjnych:
Naróć Teresa
Malanowicz Magdalena
Brodowska Jolanta

Sprawozdanie z działalności ZU ZNP za rok 2011/2012
Członkowie ZNP w UWM
• Według stanu na
• Emeryci
• Pracownicy
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Prace zarządu na rzecz członków i organizacji
1. Prace i inwestycje w biurze:
-pozyskanie od uniwersytetu 10 tyś. zł. na sfinansowanie remontu biura,
-koordynacja remontu biura i prace porządkowe,
-pozyskanie xero od UWM (1,5 tyś. zł.),
-zakup wyposażenia ze środków ZNP (5 tyś. zł):
2 klawiatury, tonery, krzesła, lustro, wieszak na odzież i zabudowa lodówki.
-przeprowadzono przegląd sprzętu, ustalono właściciela sprzętu,
-przeprowadzono kwerendę i archiwizację dokumentów,
-przekazano do użytkowania lub zlikwidowano sprzęt stary, zepsuty lub nieużywany,
2. Wypłata wyprawek szkolnych.
3. Spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela – „Kojrys.”
4. Wspólna wigilia w Baccalarium.
5. Wydanie emerytom bonów świątecznych.
6. Złożenie wniosków o odznaczenia państwowe.
7. Skuteczne złożenie wniosków o odznaki 50 - lecia przynależności do ZNP.
8. Spotkanie integracyjne w O.J. w Kortowie.
Prace zarządu na rzecz pracowników UWM
• 05/06.11r. Poparcie wniosku prac. biblioteki, dotyczącego
przywrócenia uprawnień urlopowych.
• 06.11r.
Złożenie wniosku do Rektora o utworzenie stanowiska doc.
• 10/12.11r. Opiniowanie kolejnych wersji projektu Statutu UWM.
• 11.11r.
Przedłożenie Rektorowi propozycji zmian w projekcie
statutu ws. adiunktów i prof. nadz. bez uprawnień hab.
• 11.11r.
2 spotkania z Rektorem i Przew. Komisji Statutowej prof.
Kuncewiczem w sprawie Statutu UWM.
• 11.11r. Przedłożenie Rektorowi propozycji stworzenia pakietu
•
usług dla prac. UWM.
• 12.11r.
Złożenie wniosku do Rektora o podjęcia rozmów z
pracownikami biblioteki ws. warunków ugody.
• 01.12r.
Pozytywne załatwienie sprawy kustoszy.
• 10.11r. do 03.12r.
Negocjowanie z władzami UWM oraz kolegami z Solidarności, zapisów
w projekcie regulaminu ZFSS.
• 2.03.12. Podpisanie przez Rektora nowego regulaminu ZFSS.

Współpraca z otoczeniem
1. Opiniowanie dokumentu RSzWiN pt. „Pakt dla edukacji”.
2. Opiniowanie propozycji rządowych dot. podwyżek płac dla prac. uczelni.
3. Przekazanie informacji o przebiegu prac na Statutem UWM.
4. Opracowanie opinii dot. trybu awansu nauczycieli akademickich w naszej uczelni.
5. Aktywne i zauważalne uczestnictwo w pracach RSzWiN przedstawicieli UWM,
Członka Prezydium RSzWiN, Pani prof. Ireny Rudziewicz, Członka RSzWiN, Prezesa
ZU ZNP, kol. Zbigniewa Warzochy, wyrażone w liście Janusza Szczerby w-ce
Prezesa RSzWiN, przesłanym drogą mailową, za udział w merytorycznej dyskusji
oraz przesłanie materiałów dotyczących wdrażania na uczelniach przepisów Ustawy, a
w szczególności dot. spraw pracowniczych.
6. Współpraca z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty ws. org. debaty.
Promocja związku
• Całoroczny udział w posiedzeniach Senatu i w Komisjach Senackich.
• Udział we wszystkich uroczystościach uczelnianych.
• Składanie zaproszeń (bezskuteczne) dla Członków Kolegium Rektorskiego na
spotkania integracyjne związku.
• Zorganizowanie dwóch spotkań z kandydatami na stanowisko Rektora.
• Organizacja zebrań i udział w wyborach SIP.
• Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym PKZP.
• Propagowanie i zorganizowanie debaty o polskiej edukacji:
-zaproszenie JM Rektora UWM i wiceprezesa RSzWiN do wystąpienia z
referatem w debacie;
-wysłanie ok. 150 zaproszeń imiennych do parlamentarzystów, prorektorów,
dziekanów, dyr. szkół i instytucji w Olsztynie;
-zamieszczenie informacji o Debacie na stronie RSzWiN;
-powiadomienie pracowników UWM drogą mailową;
-udzielenie wywiadu dla PRO,
-zamieszczenie artykułu autorstwa Renaty Makarewicz w czerwcowym
wydaniu Wiadomości Akademickich,
-zamieszczenie treści w/w artykułu na stronie ZNP.

Propozycje działań w roku 2012/2013
Uwarunkowania roku 2012/2013
• Zapowiedź min. Kudryckiej w sprawie nowelizacji ustawy o SW.
• Zapowiedź zmian w ustawie o związkach zawodowych.
• Podniesienie wieku emerytalnego (okres ochronny, opieka zdrowotna osób starszych).
• Rozpocznie się nowa kadencja władz dziekańskich i rektorskich.
• Istnieje duże prawdopodobieństwo reformatorskich i organizacyjnych zmian w UWM.
• W Statucie UWM nastąpią zmiany zapisów ws. okresu i zasad zatrudnienia
nauczycieli. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo braku motywacji wstępowania
do ZNP, ze strony asystentów i adiunktów zatrudnianych na czas określony
• Realizowana będzie I transza, zapowiedzianych podwyżek płac na lata 2013-2015.
• Nadal nie posiadamy nowego regulaminu pracy i płacy w UWM.
• ZG ZNP wymaga od nas realizowania zapisów ogólnopolskiego Statutu ZNP i
naliczania składki członkowskiej od rencistów i emerytów, w wysokości 0,5%
otrzymywanej renty lub emerytury.

•

RSzWiN na podstawie Uchwały o Nadzorze Wewnątrzzwiązkowym, ma prawo
wglądu do Statutu, uchwał i dokumentów finansowych organizacji uczelnianych
(patrz punkt poprzedni).

•
Konieczne działania w roku 2012/2013
• Doprowadzić do zorganizowania we wrześniu sejmiku związkowo-rektorskiego.
• Delegować członków ZNP do Komisji Senackich UWM.
• Podjąć rozmowy i negocjować zasady podwyżek płac w UWM.
• Monitorować i negocjować zmiany w Statucie UWM.
• Kontynuować prace nad nowym regulaminem pracy i płacy.
• Powołać zespół ds. organizacyjnych, celem opracowania planu działań i współpracy
celem poprawy aktywności organizacji podstawowych i jej członków.
• Organizować spotkania członków zarządu z działaczami na wydziałach.
• Zwiększyć świadomość członków związku, zarówno co do ich praw jak i
obowiązków wobec organizacji i środowiska.
• Egzekwować wypełnianie obowiązków statutowych.
• Opracować regulamin wewnętrzny naszej organizacji związkowej zgodny ze Statutem
ZNP. Dotyczy to również przyjęcia jednolitego dla wszystkich organizacji w kraju,
sposobu naliczania składek od emerytów i rencistów.
• Promować związek i jego działania :
-być widocznym i aktywnym na RW, w komisjach i we współpracy z przełożonymi,
-angażować młodych wiekiem członków ZNP do prac związkowych
-propagować cele związku,
-informować szeroką publiczność o działalności ZU jak i organizacji wydziałowych
związku poprzez dostępne media i e-stronę związku,
-kontynuować organizację debat dotyczących problemów edukacji oraz roli ZNP w
tym procesie .

