W dniu 24 maja 2013 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów Związku
Nauczycielstwa Polskiego w UWM w Olsztynie. Delegaci zebrali się w sali 306 Biblioteki
Uniwersyteckiej w celu przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu
Uczelnianego ZNP w UWM.
Podczas obrad przedstawiono:
− sprawozdanie z działalności Zarządu Uczelnianego w roku 2012;
− sprawozdanie finansowe za rok 2012;
− sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Porządek obrad obejmował również uzupełnienie składu Zarządu Uczelnianego ZNP
oraz Sądu Koleżeńskiego ZNP. Zebrani delegaci w głosowaniu jawnym, z jednym głosem
wstrzymującym, opowiedzieli się za nie uzupełnianiem składu Zarządu Uczelnianego ZNP
do końca trwania obecnej kadencji.
W wyniku głosowania tajnego uzupełniono skład Sądu Koleżeńskiego o osobę kol.
Magdaleny Malanowicz.
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, przeprowadzeniu wyborów uzupełniających
oraz wysłuchaniu dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała Delegatom przyjęcie
następujących projektów Uchwał:
1. Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2012 –
przyjęta jednogłośnie;
2. Uchwała nr 2 w sprawie: przeniesienia wyniku finansowego za rok 2012 na fundusz
statutowy – przyjęta jednogłośnie;
3. Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza wpływów i wydatków na rok
2013 – przyjęta jednogłośnie;
4. Uchwała nr 4 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Uczelnianemu za rok
2012 – przyjęta jednogłośnie;
5. Uchwała nr 5 w sprawie: uzupełnienia składu Zarządu Uczelnianego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie;
6. Uchwała nr 6 w sprawie: uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie;
oraz zaproponowała następujące wnioski:
1. Monitorowanie skutków wprowadzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, w szczególności w zakresie wprowadzenia nowych kart oceny
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2. Ustalenie sytuacji prawnej dotyczącej zatrudniania na stanowisku adiunkta osób
zatrudnionych przed rokiem 2013 oraz interpretacji zapisów zawartych w Statucie
UWM i Uchwale Senackiej dotyczącej zatrudniania adiunktów.;
3. Udział przedstawicieli ZNP w wydziałowych komisjach opracowujących kryteria
ocen okresowych pracowników oraz przyznawania podwyżek z puli wydziałowej.;
4. Monitorowanie procesu realizacji podwyżek w całym okresie ich wprowadzania,
tj. w latach 2013 – 2015. Dbałość o opracowanie czytelnych kryteriów przyznawania
podwyżek dla poszczególnych grup pracowników, w szczególności najmniej
zarabiających. Wyrównanie dysproporcji płacowych, występujących na tym samym
stanowisku w obrębie wydziału i między wydziałami.;
5. Opracowanie
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będących

nauczycielami akademickimi.;
6. Podjęcie działań na rzecz podniesienia rangi kształcenia na Uczelni.;
7. Sfinalizowanie prac i wdrożenie Regulaminu wewnętrznego ZNP w UWM
w Olsztynie.;
8. Zorganizowanie debaty na temat Kultura Edukacji.
Na tym Konferencję Sprawozdawczą zakończono.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Prezesa dr inż. Zbigniewa Warzochy

