Sprawozdanie z działalności ZU ZNP w UWM w roku 2014/2015
ZaangaŜowanie zarządu w pracach wewnątrzzwiązkowych
Delegowani w czerwcu 2014 r., przez Zarząd Uczelniany ZNP Jacek Michalak
i Jan Stabryła do udziału w konferencji OPZZ wybrani zostali do nowych władz tej
organizacji. Kol. Jacka Michalaka wybrano na członka Rady Woj. OPZZ, a kol. Jana Stabryłę
na członka Komisji Rewizyjnej OPZZ.
W okresie od lipca do października 2014 r., członkowie zarządu (kol. Cezary
CzyŜewski, kol. Katarzyna Turemko, kol. Zbigniew Warzocha) zaangaŜowani byli w prace
związane z przeprowadzką do nowej siedziby naszej organizacji. Prace te obejmowały
przygotowanie projektu aranŜacji pomieszczeń, wynegocjowanie z kierownictwem uczelni
zakupu wyposaŜenia do nowych pomieszczeń ze środków uczelni, przygotowanie wniosku
o zamówienie publiczne, opracowanie projektu mebli biurowych, spakowanie i rozpakowanie
dokumentów oraz wyposaŜenia biura, jak równieŜ koordynowanie prac związanych z całością
przedsięwzięcia.
W październiku 2014 r. delegaci ZNP w UWM, kol. Cezary CzyŜewski, kol. Jacek
Michalak, kol. Irena Rudziewicz, kol. Zbigniew Warzocha brali aktywny udział
w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej RSzWiN. Efektem tej aktywności był wybór kol.
Cezarego CzyŜewskiego na członka Prezydium RSzWiN.
W ramach porządkowania spraw członkowskich, pracownicy biura związku
opracowali i rozkolportowali wśród członków ankiety na podstawie, których moŜliwe będzie
odtworzenie indywidualnych historii członkostwa w ZNP. W b.r. Zarząd skuteczne
wnioskował o odznaczenia państwowe, uczelniane i związkowe dla wyróŜniających
się członków ZNP. Na wniosek zarządu podniesiono wartość bonów świątecznych
dla emerytów z kwoty 50 zł do 70 zł. Tradycyjnie jak co roku zorganizowano spotkania
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wigilii oraz przedwakacyjne przy grillu. Na wniosek
emerytów zorganizowano spotkania kierownika Klubu Baccalarium z kołem emerytów
ws. dostępności oraz funkcjonowania klubu. W związku z przypadającym w roku 2015
jubileuszem ZNP, Zarząd powołał komitet organizacyjny obchodów 110 rocznicy powstania
ZNP oraz 65 rocznicy ZNP w Kortowie. Ponadto uruchomiono e-stronę ZU ZNP w nowej
szacie graficznej

Prace zarządu na rzecz środowiska akademickiego
Zarząd zebrał od członków związku opinie i wnioski dot. rozszerzenia aktywności
nauczyciela akademickiego zawartych w arkuszu oceny oraz doprowadził do ich
wprowadzenia do wersji obowiązującej w roku 2014/2015. Ponadto opiniowano zmiany
w Statucie UWM dot. nowej ordynacji wyborczej oraz propozycje PZU dot. nowego
ubezpieczenia grupowego pracowników UWM.
W minionym roku członkowie Zarządu uczestniczyli w pracach zespołu ds. awansu
i wynagrodzeń w grupie NNA oraz zespołu koordynującego prace nad nowym Statutem
UWM. Dzięki staraniom wszystkich związków do ordynacji wyborczej wprowadzono zapis
gwarantujący dwa miejsca dla przedstawicieli największych związków zawodowych
w kolegium elektorów do wyboru rektora.
Od marca do czerwca 2015 r. członkowie Zarządu uczestniczyli w pracach nad
aneksem do ugody w sprawie podwyŜek 2013 i 2014. W tym samym okresie zorganizowano
spotkanie u prorektora ds kadr prof. Grzegorza Białuńskiego z członkami ZNP w sprawie
zmian w ordynacji wyborczej w UWM oraz kolejne spotkanie prorektorów prof. Grzegorza
Białuńskiego i prof. Mirosława Gornowicza z członkami związku, które poświęcone było
ustawowym zmianom w zasadach naliczania odpisu na ZFSS w roku 2015.

