Sprawozdanie ZU ZNP za rok 2018/2019
1. Opracowano i wydrukowano ulotkę promocyjną związku pt. „ZNP w UWM. Kim jesteśmy?
Dla kogo jesteśmy? Co robimy? Jak to robimy?”.
2. Rozpoczęto prace związane z wdrożeniem RODO.
3. Dwukrotnie, 7 marca i 7 listopada 2018r., odbyły się nadzwyczajne konferencje delegatów.
Złożono wniosek do Sądu o zarejestrowanie zmian w statucie ZNP przyjętych przez walne
zebranie.
4. Na wniosek ZU ZNP, uchwałą walnego zebrania została zlikwidowana tzw. chwilówka.
5. Wiosną 2018 r. członkowie zarządu uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowym w
Tomaszkowie (Rektor, dział kadr, zw. zawodowe) oraz wyraziliśmy zgodę na zakup
kolejnego
domku
w Tomaszkowie i jego wyposażenie.
6. W październiku 2018 oraz w styczniu 2019 r kolejny raz rozmawiano z Kanclerzem
ws. domu opieki.
7. Członkowie zarządu trzykrotnie uczestniczyli w spotkaniach Prorektora ds. Kadr
z pracownicami księgowości ws. podwyżek.
8. W listopadzie 2018 r. związki zawodowe podpisały ugodę ws. likwidacji premii kwartalnej
w grupie NNA i włączenia jej do wynagrodzeń zasadniczych (700 tyś. zł brutto/rok).
9. Związki zawodowe uczestniczyły w podziale środków przekazanych przez Rektora na
jednorazowe dodatki dla osób najmniej zarabiających w pionie NNA (90 000 zł brutto)
10. Wspólnie z kolegami z Solidarności wielokrotnie zgłaszaliśmy Rektorowi pilną potrzebę
podniesienia wynagrodzeń dla grupy NNA. W odpowiedzi na nasz apel w styczniu 2019
Rektor przeznaczył na wzrost wynagrodzeń w grupie NNA kwotę 3 mln. zł brutto
11. Po długiej batalii udało się zarejestrować naszą przynależność do ZNP. Od 18.02.2019r
jesteśmy jednostką organizacyjną ZNP i podlegamy rygorom jego statutu.
12. Po uzgodnieniach z kolegami z pozostałych związków dokonaliśmy zmian w ZFSS: w
kategorii wczasy turystyczne podnieśliśmy progi dochodowe w każdym przedziale o 200 zł.

Podsumowanie dwóch kadencji Prezesa Z. Warzochy
W trakcie dwóch kadencji zarząd na bieżąco konsultował i informował członków ZNP o
zmianach w prawie oraz w regulaminach UWM
1. ZU ZNP dokonał oceny skutków wprowadzenia ustawy 2011r
2. Omawiano potrzebę zmian w regulaminie ZFSS (marzec 2012r)
3. Dyskutowano o zasadach oceny okresowej nauczycieli oraz o zmianach w regulaminie
pracy

4. Kolejne sprawy poruszane i opiniowane przez zarząd dot. podwyżek w latach 20132015, regulaminu oceny nauczycieli oraz nowych zasad awansu na stanowiska
nauczycielskie
5. Omawiano przebieg audytu Dz. Socjalnego i gospodarowania środkami ZFSS oraz
zaproponowano konieczne zmiany w regulaminie funduszu.
6. ZU ZNP informował członków o roli RSzWiN w procesie konsultacji projektu ustawy
2.0, o interwencji RSzWiN w MF w sprawie przywrócenia możliwości obniżenia
kosztów przychodów dla dydaktyków oraz o przywróceniu starych wsk. % do
naliczania godzin ponadwymiarowych
7. W ramach spotkań przedstawiono informacje o zmianach w przepisach prawa
podatkowego dot. kwoty wolnej od podatku i niektórych zwolnień podatkowych.
8. Dyskutowano na zarządzie o zmianach w ustawie o związkach zawodowych oraz ich
konsekwencjach dla naszej organizacji.

W trakcie dwóch kadencji ZNP zrealizował kilka ciekawych pomysłów
2011r. - Debata o sytuacji pracowników uczelni oraz o przyszłym modelu kariery naukowej
(ustawa Kudryckiej).
2013 r. - Debata o przyszłości polskiej edukacji.
2015 r. – Konferencja z okazji 65 rocznicy powstania ZNP w Kortowie.
2017 r. - Konferencja o oczekiwaniach i możliwościach działania młodych pracowników na
rzecz uczelni.

Od 2010 roku ZU ZNP dbał o promocję organizacji informując o swoich działaniach w
różnych mediach
2010 - Nowy zarząd - ambitne cele. Wiadomości Uniwersyteckie, 7/8 (131/132).
2010 - Apel do parlamentarzystów RP. Gazeta Wyborcza.
2011 - Oczekiwania wobec nowelizacji ustawy o SW. Radio RMF FM.
2011 - Debata radiowa dotycząca przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o SW. Polskie
Radio Olsztyn.
2015 - Rola związków zawodowych w rozwoju UWM. TVP Olsztyn.
2015 - 65 lat ZNP w olsztyńskim środowisku akademickim. Wiadomości Uniwersyteckie, 6-7
190/191)
2015 – Jubileusz 65-lecia ZNP na UWM. Wiadomości Uniwersyteckie, 10/194
2015 – Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego. 5 PLUS X, 4(87)
2016 - Historia ZNP w 110. rocznicę jego powstania. Wiadomości Uniwersyteckie, 01/197
2017 – Przyszłość uczelni oczami ZNP. Wiadomości Uniwersyteckie, 3/211

2017 - Związek Nauczycielstwa Polskiego w olsztyńskim środowisku naukowym. W:
Kortowskim kręgu. Pod. red. Pilarek B. Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie.

W trakcie dwóch kadencji doskonale układała się współpraca ZU ZNP w UWM z
władzami RSzWiN. Warto pamiętać o dużym wkładzie pracy kolegów RSzWiN na
rzecz pracowników szkól wyższych w Polsce. Już w roku 2011. RSzwiN ogłosiła „Pakiet
dla edukacji” w którym domagano się zniesienia habilitacji oraz odniesienia
wynagrodzeń akademickich do średniej krajowej. Dzięki ich determinacji zapisy takie
wprowadzono do Ustawy 2.0:
1. Koledzy z Rady doprowadzili do zniesienie obowiązku habilitacji oraz okresu zatrudnienia
na stanowisku asystenta i adiunkta.
2. Po wieloletnich staraniach związkowców rząd przyjął zasadę kształtowania wynagrodzeń
nauczycieli akademickich w odniesieniu do średniej krajowej oraz określił proporcje
pomiędzy stanowiskami.
3. Nasi przedstawiciele doprowadzili do tego, że w parametryzacji brane są pod uwagę
stanowiska akademickie, a nie stopnie i tytuły naukowe.
4. Dzięki związkowcom wprowadzono zasadę, że bez uzgodnienia z nami Rektor nie może
wprowadzić regulaminu pracy i płacy, a zapisy statutu i regulaminów uczelni nie mogą
naruszać uprawnień związków zawodowych.
5. W roku 2018 przedstawiciele RSzWiN po raz drugi wynegocjowali możliwie
najłagodniejszą wersje ustawy.
6. Koledzy z RSzWiN wymogli na rządzie podwyżki w latach 2013-2015 oraz w latach 2019
- 2021.
7. Koledzy z RSzWiN doprowadzili do przyjęcia powszechnej zasady korzystania z ulgi
podatkowej z tytułu praw autorskich. Ma ona być rozszerzona na okres urlopowy. W lutym
br. Ministerstwo Finansów jednoznacznie stwierdziło „przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce są wystarczające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do
całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.

Na zakończenie
Wszystkim członkom ZNP, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i wspierali w pracy związkowej
przez ostatnie dziewięć lat, serdecznie dziękuję.
Natomiast każdemu kto przyczynił się do sprawnego funkcjonowania naszej organizacji oraz
do wzrostu jej kompetencji, kultury i wizerunku oprócz podziękowania, składam gratulacje
za wybitne osiągniecia w pracy na rzecz ZNP oraz całego naszego środowiska
akademickiego. Możecie Państwo być dumni ze swojej pracy, ponieważ była ona widoczna w
Kortowie.

Pełnienie funkcji Prezesa ZNP, kierowanie organizacją oraz możliwość współpracy z
każdym z Was była dla mnie wielkim zaszczytem. I najlepszym okresem w moim życiu.
Dziękuję.

