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Plan pracy  
Zarządu Oddziału ZNP w Mielcu na rok 2018. 

 
I. Działalność wewnątrzzwiązkowa 
 
1. Udzielanie pomocy sąsiednim oddziałom i ogniskom ZNP w organizowaniu i prowadzeniu 

działalności 
 publikowanie informacji, wyjaśnień i materiałów pomocniczych w działalności ogniw 

ZNP, 
 dostarczanie ogniwom ZNP aktualnych informacji związkowych, prawnych i oświa-

towych ze szczególnym wykorzystaniem własnej strony internetowej, 
 udział członków prezydium w posiedzeniach i spotkaniach ognisk ZNP  

i sąsiednich oddziałów, celem wymiany informacji i opinii, 
 dążenie do optymalizacji struktur związkowych, 
 kontynuowanie występowania o nową legitymację ZNP 
 współdziałania z PIP 

2. Pomoc członkom ZNP w zakresie spraw zawodowych: 
 udzielanie pomocy finansowej członkom ZNP będącym w trudnej sytuacji życiowej i 

zdrowotnej, 
 udzielanie zapomóg z okazji urodzin dziecka członka ZNP oraz śmierci bliskich osób 

członka ZNP, 
 monitorowanie sytuacji materialnej emerytów i rencistów, 
 pomoc w sprawach awansu zawodowego w szczególności młodym nauczycielom – 

członkom ZNP. 
 
II. Promocja i kształtowanie właściwego wizerunku ZNP 
 
1. Rozszerzenie i wzbogacenie informacji o działalności ZNP 

 popularyzowanie w środowisku oświatowym oraz w środowisku lokalnym dorobku, 
historii i tradycji ZNP, 

 utrzymywanie stałego kontaktu z lokalnymi mediami, 
 wykorzystywanie do promocji ZNP okolicznościowych spotkań i uroczystości, 
 propagowanie w ogniskach ZNP wydawnictw związkowych ze szczególnym uwzględ-

nieniem „Głosu Nauczycielskiego” i Kalendarza Nauczycielskiego. 
2. Współdziałanie z sojusznikami oświaty i ZNP  

 współdziałanie Oddziału ZNP ze Starostwem Powiatowym w Mielcu oraz Urzędem 
Miasta Mielca w sprawach oświaty i jej pracowników, 

 współdziałanie z rodzicami w zakresie funkcjonowania szkolnictwa publicznego, 
 współdziałania z organami prowadzącymi w sprawach kształtowania sieci placówek 

oświatowych. 
 
III. Zadania organizacyjne 
 
1. Podnoszenie sprawności i aktywności ZNP: 

 doskonalenie i unowocześnianie systemu przepływu informacji związkowej na linii 
Oddział – Ognisko i odwrotnie, m. in. poprzez wykorzystanie strony internetowej, 
poczty elektronicznej oraz materiałów promocyjnych ZNP, 

 analizowanie stanu organizacyjnego ZNP w celu określenia sposobów pozyskiwania 
nowych członków ZNP, 

 wzmocnienie dyscypliny organizacyjnej i zwiększenie odpowiedzialności prezesów 
ognisk oraz członków Zarządu Oddziału, 

 dążenie do optymalizacji struktur związkowych, aktywizacja ognisk, 
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 zorganizowanie wyjazdowego szkolenia prezesów ognisk i członków ciał statutowych 
oddziału, 

 kontynuowanie akcji „Każdy członek oddziału posada legitymację ZNP”. 
2. Organizacja pracy organów statutowych ZNP: 

 organizacja posiedzeń, przygotowanie materiałów oraz pomoc merytoryczna 
w prowadzeniu bieżącej działalności: 

- Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów, 
- Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, 
- Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 

3. Wyróżnienia działaczy ZNP Oddziału Mielec: 
 występowanie o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla zasłużonych działaczy, 
 przygotowanie wspólnie z przewodniczącą SEiR wniosków o nadanie członkom ZNP 

Odznaki za 50 – letnią przynależność do ZNP, 
 występowanie o nadanie zasłużonym działaczom ZNP odznaczeń państwowych 

i resortowych, 
 występowanie z wnioskami o nagrodę do organu prowadzącego. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych: 
 wsparcie finansowe i pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych przez ogniska, 
 zorganizowanie kolejnego pikniku w czerwcu lub we wrześniu 2018 r. dla wszystkich 

członków związku. 
 

IV. Doskonalenie systemu edukacji na terenie działania Oddziału 
 
1. Promowanie programu ZNP dotyczącego poprawy sytuacji wychowawczej w rodzinie 

i w szkole. 
2. Aktywny udział w akcji ZNP w obronie publicznej edukacji, czynny udział w ewentualnych 

akcjach protestacyjnych. 
3. Udział Oddziału ZNP w tworzeniu prawa oświatowego na terenie miasta Mielca i Powiatu 

Mieleckiego – wyrażanie opinii i zgłaszanie propozycji. 
4. Monitorowanie zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie zawodowym. 
5. Monitorowanie skutków wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
6. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. 
7. Monitorowanie dokonywanych zmian w statutach szkół i przedszkoli. 

 
V. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 
 
1. Organizowanie różnorodnych form pomocy i szkoleń dotyczących kwalifikacji nauczycieli 

we współpracy z OUPiS w Rzeszowie 
2. Praktyczna pomoc członkom ZNP w tworzeniu dokumentacji na awans zawodowy. 
3. Udział w komisjach ds. awansu zawodowego na zaproszenie członków ZNP. 
4. Monitorowanie procesu podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 
 
VI. Obrona świadczeń czynnych oraz emerytowanych pracowników oświaty 
 
1. Uzgadnianie z JST regulaminów wynagradzania nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami. 
2. Dążenie do egzekwowania wzrostu płac pracowników nie będących nauczycielami. 
3. Upowszechnianie materiałów dotyczących interpretacji prawa oświatowego i prawa pracy. 
4. Kontynuowanie pomocy prawnej dla pracowników oświaty – członków ZNP. 
5. Nadzorowanie realizacji wypłat świadczeń dla nauczycieli i pracowników nie będących na-

uczycielami wynikających z zapisów ustawy o ZFŚS. 
6. Negocjowanie zmian w regulaminach ZFŚS w poszczególnych placówkach. 
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VII. Uaktywnienie działalności Społecznej Inspekcji Pracy 
 
1. Przeprowadzenie wspólnie ZOP w Rzeszowie szkolenia SIP. 
2. Monitorowanie działalności SIP w poszczególnych placówkach. 

 
VIII. Opieka nad powierzonym mieniem przez ZG ZNP 
 
1. Znalezienie nowego/ych/ najemcy/ów/ pomieszczeń w budynku Oddziału ZNP. 
2. Wykonywanie drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji pomiesz-

czeń. 
3. Wymiana pieca C.O. w sali klubowej w przypadku otrzymania dofinansowania z funduszu 

gospodarczego z ZG ZNP. 
 
 
 
 
 

Plan przyjęty na posiedzeniu ZO ZNP 

w dniu 19.01.2018 r. 
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Plan posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP w Mielcu w 2018 r. 
 

L.p. Tematyka 
Odpowie-

dzialni 
Termin Uwagi 

1 

1. Przyjęcie bilansu za 2017 r. 
2. Przyjęcie planu finansowego na 2018 r. 
3. Przyjęcie planu pracy na 2018 r. 
4. Zaopiniowanie diety dla prezesa oddziału 
5. Informacja nt. wypłat ewentualnych wyrównań zgodnie z 

art.30 KN 
6. Informacja o stanie organizacyjnym ZNP w oddziale 
7. Informacja o zapomogach przyznanych w II półroczu 

2017 r. 
8. Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w regulaminach 

wynagradzania 

Prezes od-
działu 

styczeń 

 

2 
1. Organizacja pikniku wiosennego 
2. Spawy pracownicze w świetle zbliżającego się końca 

terminu ruchu służbowego 

Wiceprezes 
oddziału 

kwiecień 
 

3 

1. Analiza działalności gospodarczej za pierwsze półrocze 
2. Przygotowanie wyjazdowego szkolenia ciał statutowych 

oddziału 
3. Analiza stanu członków oddziału na początku nowego 

roku szkolnego 
4. Informacja o zapomogach przyznanych w I półroczu 2018 

r. 

Prezes od-
działu 
Księgowa 
oddziału 

paździer-
nik 

 

4 

1. Informacja o gospodarowaniu ZFŚS w poszczególnych 
szkołach i placówkach 

2. Przyjęcie planu pracy oddziału na 2019 r. 
3. Przyjęcie planu finansowego oddziału na 2019 r. 
4. Informacja o bieżącej sytuacji w oświacie 
 

Prezesi 
ognisk 
Prezes od-
działu 

grudzień 

 

 


