Niniejsze opracowanie powstało na bazie informacji zawartych w publikacji M.
Radziszewskiej „Związek Nauczycielstwa Polskiego w kortowskim środowisku
akademickim”, zamieszczonej w „Mikro historia Kortowa” pod red. prof. J.M. Garbula,
Wydaw. UWM w Olsztynie, 2012.

Lata 1950-1969
Wraz z utworzeniem w 1950 roku pierwszej na Warmii i Mazurach szkoły wyższej tj.
Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, powstała pierwsza organizacja związkowa
nauczycieli akademickich. W skład zarządu weszli:
Tomasz Dziama - prezes,
Karol Bijok - skarbnik,
Kazimierz Rouppet - komisja rewizyjna
W tym samym roku utworzono przy WSR, pracowniczą kasę zapomogowopożyczkową. W pierwszych latach istnienia związku jego praca koncentrowała się na
niesieniu pomocy osobom nowozatrudnionym na uczelni. W okresie tym utworzono żłobek i
przedszkole dla dzieci, stołówkę i klub pracowniczy oraz zorganizowano pierwsze wczasy
pracownicze.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych powołano na uczelni Radę Pracowniczą w skład
której wchodzili członkowie związku oraz przedstawiciela ZNP jako rzecznika pracowników
w komisjach uczelnianych. Związek zaczął mieć także wpływ na kształt opracowywanych na
uczelni, regulaminów wynagrodzeń. Z inicjatywy ZNP zaczęto realizować budowę
pierwszych mieszkań zakładowych.
W kolejnych latach związek rozszerzył ofertę swojej działalności o organizację
spotkań teatralnych, imprez sportowo-rekreacyjnych i wczasów. Był także inicjatorem
powołania ośrodka zdrowia oraz uruchomienia pomocy bezzwrotnej osobom potrzebującym.

Lata 1970-1980
O rosnącej roli ZNP w środowisku akademickim, świadczy fakt, że od roku 1970
prezes ZNP był stałym członkiem kolegium Rektorskiego oraz został delegatem na
Konferencję Sekcji Nauki ZG ZNP.
Zmiany organizacyjne uczelni w wyniku przekształcenia w 1972 roku, Wyższej
Szkoły Rolniczej w Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, spowodowała wzrost
zatrudnienia oraz napływ nowych członków do organizacji związkowej. W połowie lat 70tych do ZNP należało blisko 90% zatrudnionych. Prezydium Rady Zakładowej potrzebowało
wsparcia komisji związkowych oraz rad oddziałowych, które w tym celu powołano.
W latach 1970 – 1981 praca związku skupiała się na poprawie warunków
mieszkaniowych pracowników. W tym okresie powstało osiedle domków na Słonecznym
Stoku. Rozpoczęto budowę domków na Brzezinach oraz domów mieszkalnych przy kortach
nad Jeziorem Korowskim. Pod koniec lat 70. wybudowano w czynie społecznym, przy dużym
wsparciu związkowym, nowe przedszkole w Kortowie.
W grudniu 1981 roku wraz z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce, zawieszono
działalność związkowa w całym kraju.

Lata 1983-1998
Funkcje prezesów ZNP pełnili:
prof. dr hab. Mirosław Łaguna
dr inż. Zbigniew Wrześniowski
dr hab. lek. wet. Jan Siemionek, prof. UWM
dr hab. inż. Grzegorz Sowiński, prof. UWM
dr inż. Elżbieta Januszewicz
19 stycznia 1983 roku Komitet Założycielski składający się z 32 pracowników ART. ,
złożył w Sadzie Wojewódzkim w Olsztynie wniosek o rejestrację ZNP przy ART. W dniu 18
marca tegoż roku odbyła się pierwsza konferencja wyborczo-programowa, na której wybrano
prezydium związku.
Głównym celem działania związku w tamtym okresie było pozyskanie nowych
członków oraz nawiązanie współpracy z władzami uczelni oraz działem socjalnym. Powołano
komisje związkowe m.in. do spraw pracy i płacy, zakładowego funduszu mieszkaniowego,
zdrowia i zapomóg z ZFSS. Dzięki staraniom związku oddano do użytku i zasiedlono Dom
Asystenta przy ulicy Dybowskiego.
Organizacja ZNP przy ART przystąpiła do Federacji Związków Nauczycielstwa
Polskiego Szkół Wyższych i Nauki. Ponadto nawiązano współprace z ZNP działającym przy
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Zintensyfikowano także współpracę z działem
socjalnym efektem, której były międzynarodowa wymiana wczasów oraz liczne krajowe i
zagraniczne wycieczki dla pracowników.

Lata 1999-2005
Funkcje prezesa ZNP pełnili:
dr inż. Elżbieta Januszewicz
1 czerwca 1999 roku rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu do życia Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uniwersytet powstał z połączenia ART., WSP oraz
Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Zarówno ZNP przy ART oraz ZNP przy WSP jako
organizacje niezależne, znalazły się z dniem 1 września w strukturach nowego uniwersytetu.
Na przełomie dekad dzięki staraniom i wsparciu związku, przeznaczono znaczne
środki z ZFSS na kredyty mieszkaniowe dla młodych pracowników uczelni, którzy założyli
dwie spółdzielnie mieszkaniowe (Akademia I i II) i rozpoczęli budowę kilku bloków przy
ulicy Iwaszkiewicza.
W październiku 2005 roku miało miejsce zjednoczenie nauczycielskiego ruchu
związkowego. W miejsce zlikwidowanych Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki oraz
Krajowej Rady Nauki powołano Radę Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP. Zmiany
dokonane w skali całego kraju, doprowadziły także do zmian na UWM. Nastąpiło połączenie
dwóch niezależnych od siebie organizacji nauczycielskich. ZNP w UWM jest od tej chwili
członkiem Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki, zachowując jednocześnie pewną autonomię.
Radę szkolnictwa tworzą prezesi zarządów uczelnianych, w tym także z naszej uczelni, a na
czele rady stoi prezes oraz prezydium rady. Członkiem prezydium RSzWiN był w tym
okresie, przedstawiciel ZU ZNP w UWM, prof. dr hab. Grzegorz Sowiński.

Lata 2006-2010
Funkcje prezesa ZNP pełnila
dr inż. Elżbieta Januszewicz
ZNP w UWM oprócz działalności statutowej rozwinął w tym okresie inne formy
aktywności. ZU ZNP corocznie organizował repetytoria i kursy wyrównawcze dla
kandydatów na studia, rozwinął międzyuczelnianą wymianę wakacyjną pracowników,
organizował spotkania integracyjne dla członków związku. Skutecznie nadzorował naliczanie
i dysponowanie ZFSS. Negocjował zasady podziału środków na podwyżki dla pracowników.
Wspierał starania pracowników o zgodę na realizację budowy kolejnych bloków
mieszkalnych na gruntach uczelni (ul. Popiełuszki).
W ramach porozumienia międzyzwiązkowego powołano stałe komisje ds.
wypoczynku, pożyczek mieszkaniowych oraz zapomóg. Rozpoczęto prace nad nowym
regulaminem ZFSS oraz regulaminem pracy.
W skład Prezydium Zarządu w kadencji 2006-2010 wchodzili:
Prezes
- Elżbieta Januszewicz,
Zastępca
- Bolesław Pilarek,
Wiceprezesi
– Krystyna Dublaszewska,
- Cezary Czyżewski,
- Zbigniew Warzocha,
Skarbnik
– Janina Miastkowska.

Lata 2010 - 2014
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

We wrześniu 2010 roku na Konferencji RSzWiN delegaci z Olsztyna zgłosili Panią
prof. dr hab. Irenę Rudziewicz z UWM w Olsztynie jako kandydata na członka prezydium
rady. W wyniku głosowania kandydatka z Olsztyna została wybrana i weszła w skład
prezydium rady na kadencję 2010-2014.
Kadencja Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM (2010-2014) zbiegła się z wejściem w
z dniem 1 października zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach
naukowych. Zarząd monitorował zmiany w ustawie oraz prace nad zmianami w Statucie
UWM. W lutym 2011 roku zorganizowano debatę pracowników UWM z udziałem władz
uczelni oraz parlamentarzystów RP. Rok później zorganizowano debatę dotyczącą polskiej
edukacji, która obejmowała problemy występujące na wszystkich poziomach edukacji.
Jesienią 2010 roku z inicjatywy ZNP i NSZZ Solidarność podjęto prace nad nowym
regulaminem ZFSS. Gotowy dokument po wielomiesięcznych negocjacjach z władzami
uczelni, został podpisany przez Rektora w marcu 2012 roku. Nowy regulamin ZFSS
wprowadził wiele nowych możliwości zaspakajania potrzeb pracowników m.in.:
finansowanie sanatoriów oraz szeroką gamę usług rekreacyjnych.

ZU ZNP wielokrotnie i skutecznie składał wnioski o medale i odznaczenia dla
najbardziej aktywnych członków ZNP.

Wykaz członków ZNP odznaczonych w latach 2010 – 2014
Medal KEN
1.Elżbieta Januszewicz
2.Halina Płocha
3.Irena Rudziewicz
Krzyże Zasługi

Medale za Długoletnią Służbę
1.Krystyna Dublaszewska
2.Cezary Czyżewski
3.Danuta Glaza
4.Barbara Golonka
5.Wojciech Kozłowski
6.Teresa Łaguna
7.Zbigniew Warzocha
Złote Odznaki ZNP
1.Antoni Bartnik

2.Barbara Golonka
Za 50-lecie przynależności do ZNP
1. Cygan Gerard
2. Demuth-Kaiser Teresa
3. Rumszewicz Aleksandra
4. Rumszewicz Witold
5. Suchta Irena
6. Wolny Marek

