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Informacja o przebiegu obrad XLI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
W dniach 20 – 22 listopada bieżącego roku odbyły się obrady XLI Krajowego
Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Zjeździe uczestniczyło
280 delegatów wybranych na okręgowych konferencjach sprawozdawczowyborczych, w tym 16 osób wybranych na IV Konferencji SprawozdawczoWyborczej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Zjazd rozpoczął się
wprowadzeniem sztandaru Związku oraz odśpiewaniem hymnu ZNP. Następnie
rozpoczęła się część robocza Zjazdu, w czasie której wybrano Prezydium Zjazdu,
Komisje: Mandatową, Skrutacyjną do głosowań jawnych, Uchwał i Wniosków
oraz Statutową. W Komisji Skrutacyjnej brał z ramienia Rady udział kol. Janusz
Sikorski, w Komisji Mandatowej koleżanka Marta Łacek, w Komisji Statutowej
kolega Janusz Szczerba a w Komisji Uchwał i Wniosków kolega Stanisław
Różycki. Przyjęto także regulamin obrad i wyborów Zjazdu. Potem rozpoczęła
się część sprawozdawcza. Delegaci już wcześniej otrzymali obszerne
sprawozdanie z prac Zarządu Głównego (140 stron z czego 36 stron stanowiło
sprawozdanie Rady SzWiN), dlatego teraz ustępujący Prezes ZNP Sławomir
Broniarz omówił tylko najważniejsze kwestie. W dyskusji w tej części zabrał głos
Prezes Rady SzWiN Janusz Rak, który omówił prace Rady w minionej kadencji.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu. Wynik głosowania był pozytywny – tylko
cztery głosy wstrzymujące i żadnego przeciw absolutorium.
Zjazd mógł więc przystąpić do procedury wyborczej. Ponieważ Statut ZNP
mówi, że członkowie ZG wybierani są na konferencjach okręgowych, jedynym
wyborem dokonywanym na Zjeździe jest wybór Prezesa Zarządu Głównego.
Kol. Jadwiga Aleksandra Rezler – prezes Zarządu Okręgu Śląskiego w imieniu
delegatów z 14 okręgów oraz Rady SzWiN i sekcji emerytów oraz administracji i
obsługi zarekomendowała Zjazdowi na funkcję Prezesa ZNP kolegę Sławomira
Broniarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wybrano zatem Komisję
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skrutacyjną, która przygotowała karty do głosowania i rozpoczęto wybory.
W wyborach na kandydaturę Sławomira Broniarza padło 238 głosów (na 268
głosów oddanych).
Po kolacji odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego
poświęcone wyborowi wiceprezesów ZG ZNP oraz członków Prezydium ZG ZNP.
Nowowybrany Prezes zaproponował by w obecnej kadencji było tylko dwóch
wiceprezesów, co ZG po dyskusji przyjął w głosowaniu jawnym, oraz
zarekomendował na funkcje wiceprezesów Krzysztofa Baszczyńskiego
i Jarosława Czarnowskiego. Zgłoszono jeszcze jedną kandydaturę: Grzegorza
Gruchlika, także dotychczasowego wiceprezesa. W tajnym głosowaniu wybrano
na funkcje wiceprezesów Krzysztofa Baszczyńskiego i Grzegorza Gruchlika.
Następnie wybrano 12 osób do 18 osobowego Prezydium ZG ZNP (sześć osób
już było wybranych: Prezes ZNP, dwaj wiceprezesi ZG ZNP oraz prezesi Rady
SzWiN oraz sekcji emerytów i rencistów i administracji i obsługi). Prezes
S. Broniarz zarekomendował 12 osób, z sali zgłoszono jeszcze dwie
kandydatury, ale w tajnym głosowaniu przeszły osoby wskazane przez Prezesa.
Tak zakończyły się obrady pierwszego dnia.
Następnego dnia miało miejsce uroczyste posiedzenie Zjazdu z udziałem
zaproszonych gości. Wiele emocji wywołało wystąpienie Minister Edukacji
Narodowej, która m.in. odnosiła się do decyzji o likwidacji szkół, co zostało
bardzo źle przyjęte przez delegatów. W polemice z panią Minister zabierało
głos kilka osób wskazując, że prowadzenie szkół jest konstytucyjnym
obowiązkiem gminy, z której nie może być ona zwolniona, a stanowisko MEN
popierające likwidacje jest w gruncie rzeczy łamaniem prawa. Występowali
także inni zaproszeni goście – w imieniu SLD Joanna Senyszyn, w imieniu PSL
poseł Artur Bramora, a z Twojego Ruchu poseł Piotr Bauć. Warto dodać, że
zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich klubów, ale nie pojawił się nikt z PiS.
Kilka słów, ale bardzo ważnych wypowiedzieli w imieniu delegacji zagranicznych
Fred Leuween – przewodniczący Międzynarodówki Edukacyjnej oraz dyrektor
Europejskiego Obszaru MI Martin Roemer.
Następnie miała miejsce dyskusja programowa, w której w imieniu Rady SzWiN
zabrał głos kol. Stanisław Różycki odnosząc się do zadań dla ZNP w obszarze
szkolnictwa wyższego wynikających z narastających zagrożeń dla praw
pracowniczych i związkowych w tym obszarze edukacji.
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Równolegle z dyskusją programową trwały prace Komisji Statutowej oraz
Uchwał i Wniosków, które skończyły się późnym wieczorem. W obu komisjach
wszystkie postulaty zgłoszone przez Radę SzWiN zostały uwzględnione
i przyjęte.
Wieczorem drugiego dnia obrad delegaci udali się do teatru Kapitol na sztukę
„Dwie połówki pomarańczy”.
Ostatni dzień obrad poświęcony był przyjęciu dokumentów Zjazdu: nowego
brzmienia Statutu oraz uchwały programowej i innych uchwał i stanowisk.
Wiele emocji wywołała sprawa przyjęcia nowego brzmienia Statutu ZNP.
Poprzedni XL Zjazd ZNP powołał Komisję Statutową, która w ciągu czterech lat
obradowała wielokrotnie, szczególnie intensywnie w okresie przed samym
Zjazdem i opracowała zmiany w statucie zmierzające do ujednolicenia tekstu,
nadania mu jednolitej numeracji oraz wprowadzeniu kilkunastu poprawek,
z których najważniejszą była kwestia przedłużenia kadencji władz Związku
z czterech do pięciu lat. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie
przyjęcia nowego brzmienia Statutu ZNP zgłoszony został wniosek, by każdą
zmianę głosować oddzielnie. Ponieważ taka procedura wydłużyłaby znacznie
głosowanie (w związku ze zmianą numeracji artykułów Statutu niemal cały
Statut miał jakieś zmiany) w głosowaniu jawnym wniosek ten oddalono.
W głosowaniu nad uchwałą w sprawie Statutu za uchwałą opowiedziało się 213
delegatów, co stanowi ponad dwie trzecie wymagane statutem i oznacza, że
Statut może być przekazany do Sądu w celu jego rejestracji. Oznacza to także,
iż, o ile Sąd zarejestruje zmiany, kadencja władz Związku wszystkich szczebli
zostanie wydłużona do pięciu lat, czyli zakończy się w 2019 roku.
Następnie Zjazd rozpatrzył projekt uchwały programowej, dwu innych uchwał,
jedenastu stanowisk oraz apelu do parlamentarzystów. Wśród tych
dokumentów znajdowało się także Stanowisko Zjazdu ZNP w sprawie sytuacji
w szkolnictwie wyższym. Wszystkie projekty zostały przyjęte, większość
jednomyślnie.
Zjazd zakończył swe obrady w sobotę 22 listopada około godziny 1300.
Warszawa,25 listopada 2014 r.
Informację opracował S. Różycki
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