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Pszczyna, 26 kwietnia 2014 r. 



Struktura organizacyjna 

Mapa Ognisk ZNP 

Sekcje Związkowe : 

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi 

Sekcja Emerytów i Rencistów 

Zakładowi Społeczni  Inspektorzy  Pracy 

Klub Młodego Nauczyciela więcej na str.9 -10 



Zasięg działania Oddziału ZNP w Pszczynie 
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Miasto i gmina Pszczyna 



Gmina Goczałkowice-Zdrój 
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Opis funkcjonowania Ognisk ZNP 

Obserwując mapę rozmieszczenia Ognisk ZNP, 
należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zlokalizowanie 
Połowa z nich znajduje się w samym centrum 
miasta, pozostała część w sołectwach i gminie 
Goczałkowice-Zdrój 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania komunikacyjne 
sprawne funkcjonowanie było utrudnione, stąd 
pomocnym stał się internet – nasza strona 
internetowa i oddziałowa poczta elektroniczna 

    pszczyna@znp.edu.pl 
    znppszczyna.edu.pl 



Cechy charakterystyczne Oddziału 

Sztandar Oddziału, który został nadany         
25 czerwca 2005 roku podczas obchodów 
100.Lecia ZNP w Muzeum Zamkowym 

Kronika ZNP 

Uroczyste wręczanie legitymacji ZNP 
połączone z koncertem okolicznościowym 

Profesjonalizm w przygotowaniu, 
przeprowadzeniu konferencji i uroczystości 
związkowych 











 Działania na rzecz pomocy  
członkom ZNP 

Pomoc materialna :                                                                              
zasiłki statutowe, zapomogi losowe ze środków własnych 

Zapomogi losowe z  Funduszu Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP 

Zapomogi z funduszu „Senior „ 

Zniżki udzielane przy korzystaniu z bazy hotelowej, domów 
wypoczynkowych i sanatoriów ZNP po okazaniu ważnej legitymacji 
związkowej 

Zapomogi z funduszu „Senior” 

Zapomogi losowe z ZFŚS głównie dla emerytów i rencistów 

Dotacja do Ognisk ZNP na zakup upominków świątecznych 

Dofinansowania do biletów i wycieczek związkowych 

Pokrycie kosztów przejazdu na imprezy i uroczystości związkowe 

 



Działania na rzecz ochrony prawnej 

Indywidualne sprawy wynikające ze stosunku pracy 
Pomoc w przypadku zwolnienia z pracy 
Interwencyjne postępowanie w sprawach dotyczących 
konfliktów na tle stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń 
Udział przedstawiciela Zarządu Oddziału w składzie komisji 
konkursowej, kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej czuwając nad 
prawidłowym przebiegiem postępowań 
Bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna przez Zarząd 
Okręgu Śląskiego ZNP w zakresie prawa pracy, świadczeń 
kompensacyjnych i emerytalnych 
Pomoc w zakresie ubiegania się o urlopy zdrowotne          i 
wypoczynkowe, stwierdzając zgodność z prawem 



Działania na rzecz integracji 
członkom ZNP 

Organizacja wyjazdu na imprezy masowe o zasięgu ogólnopolskim      i 
okręgowym z kalendarza imprez : turnieje, gry w kręgle, pikniki i rajdy 
rodzinne, zawody wędkarskie na akwenie w Chorzowie, oraz turnieje 
brydża sportowego w Zakopanem 
Imprezy organizowane przez Oddział : 
        kuligi w Ustroniu i Istebnej 
             zawody gry w kręgle w hotelu „ Imperium ” 
                    ogniska integracyjne w Ustroniu-Jaszowcu 
                                spotkania noworoczne 
                                        wycieczki krajowe i zagraniczne 
Spotkania z okazji Dni Związkowca 
Wyjazdy na spektakle rozrywkowe „ Sylwester na bis ”do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie 

















Promocja ZNP 

 Poprzez udział w uroczystościach państwowych, samorządowych,      i 
związkowych, ze sztandarem związkowym 
Udział w uroczystościach szkolnych i przedszkolnych z listem 
gratulacyjnym, upominkiem „Ławeczką ZNP” 
 
Dokumentowanie wydarzeń w kronice związkowej, prasie lokalnej,        
związkowej i na oddziałowej stronie internetowej 
 
Promowanie naszych wydawnictw związkowych, kalendarzy 
nauczycielskich i  publikacji, podczas spotkań okolicznościowych         i 
uroczystości 
 
Promowanie naszych ośrodków wypoczynkowych, hoteli i sanatoriów 
poprzez organizację szkoleń, warsztatów i wycieczek 
 
Uroczyste wręczanie legitymacji ZNP wzbogacone  koncertem 
okolicznościowym i  upominkiem związkowym z logo ZNP 
 











Akcje protestacyjne ZNP 

Kadencja 2010 -2014 obfitowała w szereg akcji protestacyjnych         w 
obronie spraw oświatowych, pracowniczych i związkowych 
              w Katowicach 
                            w Sosnowcu 
                                       we Wrocławiu 
                                                 i  w Warszawie 
Zawsze byliśmy  widoczni, nasz udział został  zarejestrowany              i 
uwieczniony w kronice okręgu i oddziału 
Nasz sprzeciw okazywaliśmy poprzez oflagowanie i oplakatowanie 
placówek, akcję informacyjną wśród nauczycieli, rodziców, opiekunów, 
znajomych i przyjaciół ZNP 
Formami protestu były  pikiety i manifestacje poprzedzone sondażami 
skierowanymi do środowiska oświatowego 
Nie zabrakło naszego udziału w zbieraniu podpisów pod inicjatywami 
obywatelskimi  w obronie  bibliotek i świetlic szkolnych oraz petycji    w 
sprawie nowelizacji ustaw - więcej na str.19 

 



 

 



 

 



 

 







Wnioski na następną kadencję 

Rzetelne opracowywanie ankiet kierowanych 
do ZG ZNP i do JST jako materiał do dalszych 
rozmów 
Dalsze realizowanie uchwał Władz Związku 
Aktywny udział członków z  Ognisk ZNP we 
wszystkich akcjach protestacyjnych na 
szczeblu szkoły/placówki, Okręgu i w skali 
krajowej w obronie godności, miejsc pracy 
sprawiedliwego prawa i godziwego 
wynagrodzenia 
 



Wnioski na następną kadencję 

Wzmocnienie roli Ognisk poprzez 
systematyczne szkolenia w placówkach       w 
zakresie uprawnień i kompetencji 
Ciągłe doskonalenie w zakresie praw             i 
obowiązków funkcyjnego ale i szeregowego 
członka Związku według Statutu ZNP 
Potrzeba pilnego przeszkolenia aktywu 
związkowego w zakresie udzielania po linii 
związkowej wsparcia psychologicznego 
Kompleksowe szkolenie z zakresu 
prowadzenia dokumentacji Ogniska ZNP 



PODZIĘKOWANIA 

Władzom Samorządowym 

Prezesom Ognisk ZNP 

Zarządowi Oddziału ZNP 

OKR 

 
 
 
 
 
Dziękuję za uwagę 


