Sprawozdanie z działalności ZU ZNP w kadencji 2010 -2014 przedłożone
na Konferencji Delegatów

1. Na konferencję zaproszono władze uczelni oraz przedstawicieli związków
zawodowych w tym:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki

-

Rektor UWM

Prof. dr hab. Grzegorz Białuński -

Prorektor ds. Kadr

Kol. Jarosław Szunejko

-

Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Warm.-Mazur.

Kol. Stanisław Różycki

-

Wiceprezes RszWiN

2. Przed rozpoczęciem obrad wręczono tytuł Honorowego Prezesa ZU ZNP w UWM:
− Kol. Elżbiecie Januszewicz
oraz Złote Odznaki ZNP:
− Kol. Sylwestrowi Czaplickiemu
− Kol. Krzysztofowi Gąseckiemu
− Kol. Agnieszce Kowalskiej
− Kol. Renacie Makarewicz
−
3. Sprawozdanie z czteroletniej działalności przedstawił w imieniu ustępującego
zarządu Prezes Zbigniew Warzocha.
Bilans otwarcia
− 2010 r. – stan finansów związku zmusił nas do podjęcia decyzji:
o zawieszeniu wypłat chwilówek i pomocy materialnej na okres 3 m-cy.

− 2010r. - w pożyczkach chwilówkach stwierdzono przeszło 2 tys. zł. zadłużenia nie
spłacalnego, a kwota wszystkich udzielonych pożyczek wynosiła 12 000 zł tj. 10%
rocznych wpływów ze składek.
− 2010 r. - na listach członków było 15 osób, których nie zidentyfikowaliśmy jako
pracowników.
− 2010 r. - w preliminarzu rocznych wydatków, kwota różnego rodzaju świadczeń na
rzecz emerytów wynosiła ok. 43 tys. zł., tj. 32% wpływów ze składek, przy 3.8 tys. zł.
wpłat dokonywanych przez emerytów.
− W latach 2010-2012 ściągalność składek od emerytów wahała się od 78-85%,
a efektywna składka roczna wynosiła ok. 20 zł, zamiast 24 zł.
− w grupie emerytów w wielu przypadkach stwierdziliśmy zaległości składkowe
sięgające kilku lat.
− 2010

r.

–

stwierdziliśmy

brak

ciągłości

w

dokumentacji

członkowskiej,

w tym dotyczącej stażu członkowskiego, pełnionych funkcji, otrzymanych odznaczeń
i wyróżnień.
Efekty działań po czterech latach
1. Obniżyliśmy koszty działalności o 18%, a koszty administracyjne o

lisko 60%

(z 25 tys. zł. do 9-10 tys. zł.).
2. Nie naruszyliśmy lokat a ich wartość wzrosła o 13 650,0 zł., z 147 tys. zł.
do 160,6 tys. zł.
3. Na koncie bankowym mamy ok. 20 tys. zł., środków na bieżące potrzeby.
4. Poprawiła się ściągalność składek.
5. Dzisiaj w strukturze członków, emeryci stanowią 28% w stosunku do 39% w 2010 r.,
ich składki stanowią 7.3% (3,0%) we wpływach ze składek członkowskich.
Wydatki na tę grupę stanowią 24% (32%) wpływów ze składek pracowników
i emerytów łącznie.
6. Obserwujemy

małą

stabilizację

liczby

członków

w

przy 6% spadku liczby nauczycieli i 5% wzroście pozostałych.

grupie

pracowników,

7. Z zaoszczędzonych środków wyposażyliśmy biuro w nowy sprzęt.
8. Kolejnemu Zarządowi przekazujemy związek o silniejszej strukturze i w dobrej
kondycji ekonomicznej i finansowej.
W ostatnim czteroleciu w Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM dokonały
się głębokie zmiany w strukturze członków związku.
− Przyjęto do związku 63 osoby (stanowią oni dzisiaj 15,2% członków w grupie prac.).
− 30 osób zmarło.
− 31 osób przeszło do sekcji emerytów.
− Grupa pracowników zmniejszyła się o 9 osób.
− Grupa emerytów zmniejszyła się o 114 osób.
Prowadzone działania na rzecz członków związku i organizacji związkowej
1. Rozdzielono kompetencje Prezydium i Zarządu.
2. Przeprowadzono remont biura, zakupiono i pozyskano sprzęt na wyposażenie biura.
3. Wprowadzono na stałe do kalendarza działań ZNP, organizowanie uroczystości
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. Uregulowano sprawę zasad korzystania z chwilówek, bonów świątecznych, z okazji
jubileuszu oraz wyprawek szkolnych dla dzieci.
5. Umorzono przeterminowane „chwilówki”.
6. Zinwentaryzowano i ustalono rzeczywisty stan liczebny związku (niepłacący
składki, tzw. martwe dusze) oraz skutecznie egzekwowano płacenie składek.
7. Opracowano i zamieszczono na e-stronie zarys historii ZNP w Kortowie.
8. Promowano

związek

poprzez

zwiększoną

aktywność

członków

zarządu,

m.in. w mediach, w senacie, w komisjach senackich.
9. Rozszerzono ofertę wczasów wymiennych w 2013 r. (Poznań, Lublin, Kazimierz,
w planie Ełk-UWM).

10. Odbyto 20 spotkań wyborczych w trakcie których poznano problemy organizacji
wydziałowych (2014 r.).
11. Wprowadzono dwóch naszych członków do Wojewódzkiej Rady OPZZ (2014 r.).
Działania Zarządu na rzecz pracowników UWM.
1. Aktywnie uczestniczono w pracach dotyczących zmian w Statucie UWM.
2. Przedłożono Rektorowi negatywną opinię związków zawodowych ws. zmian
w statucie UWM dot. adiunktów.
3. W/w sprawie wystosowano dwukrotnie pisma do MNiSzW.
4. Interweniowano u Rektora w 14 indywidualnych sprawach pracowników.
5. Opracowano regulaminy pracy komisji ZFŚS.
6. W trakcie kadencji zakończono prace nad regulaminem ZFSS oraz monitorowano na
bieżąco stan środków w ZFSS.
7. Wspólnie z kolegami z Solidarności doprowadzono do porozumienia z
pracownikami biblioteki oraz do spotkania prorektorów z pracownikami SJO.
8. Delegowano przedstawicieli ZNP do Senatu i jego komisji na nową kadencję.
9. Na wniosek ZNP wprowadzono wiele poprawek do karty oceny pracowników UWM
oraz kryteriów przeprowadzania konkursów na stanowiska akademickie.
10. Zakończono prace nad nowym Regulaminem Pracy (grudzień 2013 r.).
11. W roku 2013 wspólnie z innymi związkami doprowadzono do podpisania
porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń w latach 2013-2015.
12. Rozpoczęto rozmowy z Kanclerzem ws. rozszerzenia pakietu ubezpieczenia
zbiorowego (np. pakiet zniżek przy zakupie leków).
13. W roku 2013 rozpoczęto rozmowy z Kanclerzem ws. wymagań kompetencji
na stanowiska pracy oraz ścieżek karier w administracji.
14. Przeprowadzono przegląd obiektu w Bałdach.

15. W zawiązku z podwyżkami wynagrodzeń zmieniono progi dochodowe w ZFSS.
16. Rozpoczęto prace dotyczące regulaminu wynagrodzeń i awansu pracowników
z grupy NNA.
17. W dniu 14.03.14 r., powołano nowego kierownika i uruchomiono w nowej aranżacji
Klub Baccalarium. Kierownik przedłożył plan działania klubu.

4. Program na kadencję 2014-2018
1. Utrzymać obecny stan liczebny członków ZNP.
2. Zwiększyć zaangażowanie członków związku w pracy na rzecz organizacji.
3. Rozdzielać

zadania

na

większą

ilość

osób

zasiadających

w

zarządzie

z uwzględnieniem ich kompetencji.
4. Poprawiać skuteczność działań na wydziałach (przedstawiciele związku muszą być
widoczni na wydz.).
5. Wzmocnić pozycję

ZNP w UWM, tak żeby dla pracodawcy była ważnym

partnerem, a dla członków ZNP, powodem ich dumy.
6. Rozszerzyć bazę wczasów wymiennych (np. o Ełk).
7. Wspierać i nadzorować funkcjonowanie Klubu Baccalarium.
8. Wprowadzić nowe świadczenia w ramach środków ZFSS.
9. Usprawnić przepływ informacji wewnątrzzwiązkowej.
10. Wdrażać atrakcyjne formy działania aby przyciągać do związku asystentów
i adiunktów oraz wydzielić środki na organizowanie spotkań związkowych w kołach
wydziałowych.
11. Brać udział w pracach dot. przyszłego kształtu UWM w kontekście zmniejszania
się dotacji i niżu demograficznego.
12. Uczestniczyć aktywnie w pracach nad zmianami Statutu UWM w świetle drugiej
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

13. Zorganizować w 2015 r., obchody 110 rocznicy powstania ZNP oraz 65 rocznicy
istnienia ZNP w środowisku akademickim Olsztyna

5. W wyniku przeprowadzonych wyborów i ukonstytuowaniu się zarządu jego
skład tworzą następujące osoby:
1. Warzocha Zbigniew

-

Prezes ZU ZNP, członek Senatu UWM oraz

-

Wiceprezes ZU ZNP, Przewodniczący oddziału

Komisji ds. kadrowych
2. Czyżewski Cezary

na WGiGP, członek Senatu, Uczelnianej Komisji Oceniającej
3. Makarewicz Renata

-

Wiceprezes ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału

na WNHum., członek Senackiej Komisji Nauki
4. Michalak Jacek

-

Skarbnik ZU ZNP, Przewodniczący oddziału

na WNE, członek Senatu, Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów oraz
Rady Wojewódzkiej OPZZ.
5. Tupieka-Buszmak Alicja

-

Sekretarz ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału na

WSzt., organizatorka części artystycznej spotkań integracyjnych
6. Achramowicz Marta

-

Pracownik

biura

ds.

finansowo-ksiegowych

członek Komisji Wypoczynkowo-Rekreacyjnej ZFŚS
7. Turemko Katarzyna

-

Pracownik biura ds. członkowskich, członek

Komisji Pożyczkowej ZFŚS oraz Zarządu Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej
8. Cieślar Krystyna

-

Członek ZU ZNP, członek Uczelnianej Komisji

BHP, Komisji Wypoczynkowo-Rekreacyjnej ZFŚS oraz Komisji Mieszkaniowej
UWM
9. Furgała-Selezniow Grażyna -

Członek ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału na

WNoŚ, członek Komisji Wypoczynkowo-Rekreacyjnej ZFŚS
10. Frączek Regina

-

Członek ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału na

WBiB, członek Senackiej Komisji Statutowej
11. Malanowicz Magdalena

-

Członek ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału w

-

Członek ZU ZNP, Przewodnicząca oddziału na

Bibliotece Uniwersyteckiej
12. Paprocka Jolanta
WKŚiR

13. Rudziewicz Irena

-

Członek ZU ZNP, członek prezydium RSzWiN,

Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, oraz OPZZ w minionej kadencji
14. Sośnierz-Ogrodzińska Anna -

Członek ZU ZNP w 2006-2010

