SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZU ZNP W OKRESIE 2015/2016
W okresie sprawozdawczym 2015/2016, praca Zarządu oraz Prezydium skupiona
była wokół trzech dużych przedsięwzięć (obchody rocznicowe, wybór elektorów, bal). Ich
doskonałe przygotowanie oraz końcowe efekty po raz kolejny potwierdziły wysoką
sprawność organizacyjną prezydium i biura związku. Przez blisko dziewięć miesięcy 2015
roku trwały prace związane z przygotowaniami do uroczystych obchodów 110 rocznicy
powstania ZNP oraz 65 rocznicy utworzenia organizacji związkowej nauczycieli
akademickich w Kortowie. Działania te obejmowały skierowanie wniosków o odznaczenia
związkowe oraz uczelniane tak aby można je było wręczyć w trakcie uroczystości,
opracowanie graficzne plakatu, jego wydruk i rozkolportowanie, ustalenie porządku obrad,
kolejności wystąpień, listy gości itp., przygotowanie i wysłanie zaproszeń dla gości,
rezerwacja, przygotowanie sali obrad oraz miejsca na uroczysty obiad.
Prace na rzecz członków ZNP
 Przygotowano

i

przeprowadzono

letnią

akcję

„wczasów

wymiennych”.

Zorganizowano ognisko związkowe, Dzień Edukacji Narodowej oraz Wigilię dla
członków związku.
 Podwyższono wartość bonu świątecznego dla emerytów oraz kwot świadczeń
statutowych.
 Przeprowadzono akcję „wyprawka szkolna dla dzieci” oraz po raz pierwszy
zorganizowano paczkę świąteczną dla dzieci naszych członków.
 Przygotowano i złożono wnioski o odznaczenia związkowe, uczelnianie i państwowe
dla wyróżniających się działaczy. Udzielono licznym członkom pomocy bezzwrotnej.
Prace na rzecz pracowników
 Wprowadziliśmy do ugody ws. podwyżek zasadę, że część projakościowa podwyżek,
w przypadku kobiet przebywającym na urlopach macierzyńskim, będzie im za ten
okres wypłacona po powrocie do pracy.
 Negocjowaliśmy z władzami sposób podziału nagród dla osób realizujących granty
badawcze.
 Ze względu na mniejszy odpis na ZFSS, od 1 sierpnia 2015 r. ograniczono dostęp do
ZFSS, osób z przychodami powyżej 3,7 tys. zł./osobę
 Uczestniczyliśmy w ostatniej turze podwyżek.

 Uczestniczyliśmy w pracach dot. ustalenia zasad rozdysponowania 300 i 200 tys. zł
dla osób najniżej uposażonych.
 Zgłosiliśmy władzom uczelni potrzebę modernizacji i rozwoju bazy w Tomaszkowie
(domki, plac zabaw, siłownia zewn., rowery wodne) na kwotę 900 000 zł ze środków
uczelni. Te inwestycje są w toku realizacji.
 Od 1,5 roku uczestniczymy w tworzeniu Statutu UWM.
 Uczestniczymy w pracach dot. arkuszy ocen: nauczycieli, NNA i kierowników.
 Wiosną br. roku rozpoczęliśmy akcję dot. wyborów SIP.
 Wiosną br. roku rozpoczęliśmy prace dot. zmian w regulaminie ZFSS. M.in.:
ujednolicono wymagania w zakresie dokumentów, przywrócono uprawnienia osobom
na urlopach bezpłatnych (macierzyński, wychowawczy)
 W styczniu br. uczelnia wystąpiła z roszczeniami wobec fundusz na kwotę ponad 2
mln. Dzięki dużemu zaangażowaniu kol. Cz. Czyżewskiego, przy wsparciu
merytorycznym kol. J. Michalaka ustalono faktyczny stan funduszu oraz stan
zobowiązań powstałych jeszcze w 2013 r.
 Wynegocjowano sposób i termin spłaty zobowiązania na kwotę 830 tyś.
Promocja działań związku
 Przez cały 2015 r., na e-stronie związku zamieszczona była informacja o rocznicach:
110 i 65 lat ZNP.
 Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy w Wiadomościach Uniwersyteckich dwa
artykuły dot. historii ZNP.
 W TVO ukazała się relacja z obchodów rocznicowych oraz szereg wypowiedzi
naszych działaczy o roli związku w UWM.
 Bolesław Pilarek na łamach czasopisma 5 Plus X. zamieścił obszerną relację
z jubileuszowej konferencji.
 Lech Kryszałowicz w Wiadomościach Uniwersyteckich przedstawił przebieg naszych
uroczystości.
 Zorganizowaliśmy ogólnouczelniany bal związkowy.

