
 
 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Rewizyjnej  

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

w kadencji 2014 ÷ 2019 
 

Szanowni delegaci V Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP, wypełniając zobowiązania wynikające z art. 66 ust. 3 Statutu ZNP 

przedkładamy Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego 

i Nauki  ZNP w kadencji  2014÷2019.  

V Krajowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego zamyka kolejną kadencję naszej działalności. Jest to 

czas na podsumowanie pracy wszystkich jednostek organizacyjnych pionu szkolnictwa 

wyższego i nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym także statutowego organu 

kontrolnego tj. Komisji Rewizyjnej. 

Zadania do realizacji w mijającej kadencji zostały nakreślone przez    

IV Krajową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą. Ich realizację obejmował  Plan 

działania Rady SzWiN ZNP w kadencji 2014÷2019. Wykonanie  planu zostało szczegółowo 

przedstawione w „Sprawozdaniu z działalności Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

w okresie 2014÷2019”. Na szczególne podkreślenie zasługuje  konsekwencja Rady 

w dążeniu do realizacji wszystkich zadań,  co  pokazuje  wykonanie poniższych celów: 

 Sfinalizowanie w znacznym stopniu procesu scalania organizacji zakładowych 

w jednolitą strukturę organizacyjną ZNP. Powyższego wymogu w początkowym 

okresie obecnej kadencji nie spełniało 46 organizacji zakładowych. Według stanu na 

dzień 18 października br.  wymogu nie spełnia tylko 10 organizacji. 

 Uporządkowanie spraw pracowniczych w ramach Ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, a także podniesienie roli związków zawodowych 

w sprawach pracowniczych, szczególnie poprzez ustawowe zagwarantowanie 

związkom zawodowym prawa do uzgadniania z pracodawcą Regulaminów Pracy, 
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Regulaminów Wynagradzania oraz na podstawie, zmienionej dzięki staraniom Rady, 

ustawie o związkach zawodowych zasad podziału środków na wynagrodzenia dla 

pracowników sfery finansów publicznych, w tym szkolnictwa wyższego i nauki. 

 Podjęcie skutecznych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń, czego potwierdzeniem 

były podwyżki wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników uczelni 

w bieżącym roku, a także ustawowe określenie minimów płacowych dla 

poszczególnych grup nauczycieli akademickich.    

 Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w kadencji 2014÷2019 

działała w oparciu o Statut ZNP, Uchwały Zarządu Głównego ZNP, Regulamin Głównej 

Komisji Rewizyjnej, Wytyczne do Pracy Komisji Rewizyjnych oraz roczne plany pracy  

Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

Wybór członków Komisji został dokonany na IV Krajowej Konferencji 

Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Komisja Rewizyjna 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 w kadencji 2014÷2019 pracowała w pięcioosobowym składzie. 

 Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się wybierając 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącą i sekretarza. Skład Komisji Rewizyjnej 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki był następujący: 

 

1. Jan Sikorski   przewodniczący 

2. Jadwiga Gwiazdowska  wiceprzewodnicząca 

3. Marta Łacek   sekretarz 

4. Barbara Dawidowska – Marynowicz   członkini 

5. Witold Staszewski  członek 

Tematyka posiedzeń Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki wynikała z rocznych planów pracy. Stałe zagadnienia, którymi zajmowała się na 

posiedzeniach  Komisja Rewizyjna to: 

 opiniowanie planów finansowo  gospodarczych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP, 

 opiniowanie korekt planów finansowo – gospodarczych Rady Szkolnictwa Wyższego 

i Nauki ZNP, 

 opiniowanie sprawozdań finansowych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

 bieżąca analiza pracy Sekretariatu, Prezydium i Rady SzWiN ZNP, 
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 ustalanie zakresów przeprowadzanych kontroli oraz omawianie wniosków z nich 

wynikających, 

 ustalanie zagadnień związanych ze szkoleniem członków zakładowych organizacji ZNP 

wraz z przygotowaniem stosownych programów wewnętrznych. 

 

W okresie minionej kadencji  Komisja Rewizyjna  odbyła 23 posiedzenia:   

 3 – w roku 2014  

 4 – w roku 2015 

 4 – w roku 2016 

 4 – w roku 2017 

 4 – w roku 2018 

 4 – w roku 2019  

Komisja Rewizyjna z inicjatywy Przewodniczącego  Jana Sikorskiego przy 

współudziale Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej  Kazimierza Matusiaka 

i Wiceprezesa Rady SzWiN ZNP Janusza Szczerby przeprowadziła w dniu 15 grudnia 2016 

roku szkolenie przewodniczących Komisji Rewizyjnych organizacji zakładowych pionu 

szkolnictwa wyższego i nauki.  

Zakres szkolenia obejmował między innymi: 

1. Omówienie wymogów nałożonych na organizacje związkowe przez Ustawę 

o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

2. Zasady przyjmowania organizacji zakładowych w struktury ZNP oraz omówienie stanu 

faktycznego. 

3. Obowiązki organizacji uczelnianych posiadających osobowość prawną  wynikające  

z przepisów prawa tj. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  

i płatników, ustawy o rachunkowości,  ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

4. Obowiązki organizacji uczelnianych nie posiadających osobowości prawnej w zakresie 

realizacji zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z wymogami określonymi 

uchwałą Prezydium ZG ZNP z dnia 16 stycznia 2016 r. 

5. Zadania i kompetencje  organów kontrolnych wynikające ze  Statutu ZNP  oraz 

Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej. 

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia  przewodniczących zakładowych komisji 

rewizyjnych przyczyniła się do wzrostu świadomości i umiejętności wykorzystywanych 

później w trakcie realizacji zadań związanych z integracją. Szkolenie w zakresie nałożonych 
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obowiązków na organizacje związkowe  przez ustawę o rachunkowości oraz wymogów 

wynikających z przyjętych przez  ZNP  zasad prowadzenia rachunkowości  ułatwiło 

prowadzenie prawidłowej dokumentacji finansowo-księgowej. Szkolenie miało także na 

celu podniesie efektywności pracy zakładowych komisji rewizyjnych oraz merytoryczne 

przygotowanie do przeprowadzanych kontroli. 

W zakresie sprawowania funkcji kontrolnych  Komisja Rewizyjna Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zaplanowała i przeprowadziła 

2 kontrole Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz 1 kontrolę organizacji zakładowej. 

W dniach 12÷14 września 2016 roku oraz w dniach 21÷23 maja 2018 roku 

przeprowadzono kontrole Rady SZWiN ZNP wydając zalecenia dotyczące między innymi: 

 podjęcia działań zmierzających do uporządkowania struktury wewnętrznej pionu 

szkolnictwa wyższego i nauki, a także uzupełnienia, zarchiwizowania i dalszego 

prowadzenia w pełnym zakresie dokumentacji z tym związanej, 

 utworzenia i prowadzenia na bieżąco rejestrów uchwał Prezydium i Rady SzWiN ZNP,  

 wprowadzenia wewnętrznej instrukcji określającej zasady postępowania przy 

wydatkowaniu środków związkowych oraz obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 

 wydatkowania środków finansowych zgodnie z uchwalanymi przez Radę SzWiN ZNP 

rocznymi Planami Finansowo-Gospodarczymi, 

 skuteczne sprawowanie nadzoru przez Prezydium Rady SzWiN ZNP nad organizacjami 

członkowskimi w zakresie przesyłania sprawozdań finansowych, wynikających 

z obowiązku prowadzenia rachunkowości zgodnie z wymogami określonymi uchwałą 

Prezydium ZG ZNP z dnia 16 stycznia 2016 r., 

 powierzenia na podstawie zakresów czynności wykonywania obowiązków 

wynikających z pełnienia funkcji związkowych członkom Sekretariatu, a także 

pracownikom biura Rady SzWiN ZNP. 

 

Powyższe zalecenia zostały wykonane. Ich realizacja spowodowała uporządkowanie 

dokumentacji związkowej, usprawnienie organizacji pracy, wprowadzenie zasad 

kontrolowanego  wydatkowania środków finansowych. 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w osobach Barbary Dawidowskiej-Marynowicz 

i Witolda Staszewskiego na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej 

przeprowadził we wrześniu 2015 roku kontrolę Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Politechnice Łódzkiej w zakresie sprawdzenia dokumentacji finansowo – księgowej 
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związanej z organizacją wyjazdów turystycznych. W trakcie kontroli nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości. 

Poza w/w kontrolami Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzeń odbywanych na 

okoliczność sporządzania opinii do planów i sprawozdań finansowych bardzo wnikliwie 

sprawdzała dokumentację księgową, analizując zasadność ponoszonych wydatków oraz 

sposób ich dokumentowania. Wynikające z tych czynności uwagi i zalecenia były 

wyszczególniane w tych opiniach. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej poprzez uczestnictwo w obradach Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP, a  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Sikorski uczestnicząc 

w posiedzeniach Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitorowali 

i kontrolowali pracę tych organów. 

Wszystkie przeprowadzone kontrole w naszym przekonaniu  służyły usprawnieniu 

działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego poprzez pomoc statutowym strukturom 

związkowym, w eliminowaniu niedociągnięć i dążeniu do budowania wzajemnego zaufania 

i ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej czynnie uczestniczył  

w pracach Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP biorąc udział w 19 posiedzeniach plenarnych 

oraz brał udział w kontroli 2 jednostek statutowych związku  

i 2 jednostek gospodarczych ZNP. 

Podsumowując pracę Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji chcielibyśmy 

przedstawić pod rozwagę szanownym Delegatkom i Delegatom następujące wnioski 

dotyczące programu działania dla Rady i Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP w  kadencji 

2019÷2024: 

 dokończenie działań zmierzających do zakończenia procesu włączania organizacji 

zakładowych w struktury jednolitego ZNP, 

 organizowanie posiedzeń Rady w ramach czasowych umożliwiających 

wypracowywanie i podejmowanie działań w szerszym zakresie niż dotychczas, 

 podjęcie efektywniejszych działań w zakresie egzekwowania od zakładowych 

organizacji: prawidłowości i terminowości odprowadzania składek członkowskich, 

 podjęcie szerszej współpracy Komisji Rewizyjnej SzWiN ZNP z Zakładowymi 

Komisjami Rewizyjnymi w zakresie przeprowadzania szkoleń wewnętrznych 

mającymi na celu poszerzenia wiedzy związanej z wypełnianiem powierzonych im 

obowiązków. 
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Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy! 

Komisja Rewizyjna SzWiN ZNP ma świadomość tego, że pozostało jeszcze wiele 

do zrobienia w celu poprawy funkcjonowania naszej organizacji związkowej. Możemy to 

osiągnąć wspólnym, zgodnym działaniem i wspólną pracą nad dążeniem do tego, aby 

efekty naszej działalności przekonywały  pracowników  uczelni,  że warto pracę zawodową 

łączyć z czynną działalnością związkową. Musimy dążyć do tego, aby każdy członek 

Związku Nauczycielstwa Polskiego czuł się potrzebny oraz miał pewność, że Związek 

zawsze stanie w jego obronie, a jeżeli wystąpi taka potrzeba, udzieli mu potrzebnego 

w danym momencie wsparcia.  

 

Koleżanki i Koledzy ! 

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej SzWiN 

ZNP za zaangażowanie, włożoną pracę, za poświęcony czas dla dobra naszej organizacji. 

Pozwólcie, że w imieniu członków Komisji Rewizyjnej podziękuję za współpracę 

w kadencji 2014-2019 kierownictwu Związku z Prezesem ZNP na czele, Prezesowi Rady 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Członkom Rady SzWiN ZNP, Przewodniczącemu 

Głównej Komisji Rewizyjnej, a także wszystkim członkom związku, z którymi mieliśmy 

okazję współpracować. 

 Chcę podziękować wszystkim tym, którzy wspierali naszą działalność  podczas 

wypełniania związkowych obowiązków, a także tym którzy przyczynili się 

do zrealizowania wydawanych przez komisję  zaleceń. 

 

Reasumując na podstawie zawartych w Sprawozdaniu z działalności Komisji 

Rewizyjnej   informacji i wniosków, Komisja Rewizyjna  stwierdza, że Rada Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP działała w kadencji 2014-2019 zgodnie ze Statutem ZNP oraz 

realizowała program działania przyjęty przez IV Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

Działalność finansowa Rady prowadzona była zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi w ZNP, w oparciu o plany finansowo-gospodarcze i roczne sprawozdania 

z wykonania budżetu, które Komisja Rewizyjna corocznie analizowała i pozytywnie 

opiniowała. 
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Wypełniając zapis art. 64 ust. 2 pkt 4, Statutu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, Komisja Rewizyjna Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku 

Nauczycielstwa Polskiego przedkłada V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-

Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 

wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku 

Nauczycielstwa Polskiego za okres kadencji 2014-2019. 

 

 

Za Komisję Rewizyjną Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 

Jan Sikorski 

 


