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Uchwała Nr 16/2014
Zarządu Oddziału ZNP w Gdańsku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie
przekazania niektórych kompetencji zakładowej organizacji związkowej
ogniskom Związku Nauczycielstwa Polskiego na obszarze gminy Gdańsk
W oparciu o brzmienie art. 52.2 Statutu ZNP, obowiązującym stanem prawnym
wynikającym z Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r. (Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami), Kodeksu Pracy oraz na podstawie niniejszej
Uchwały Zarząd Oddziału przekazuje niektóre kompetencje zakładowej organizacji
związkowej ogniskom ZNP w szkołach i placówkach na obszarze gminy Gdańsk.
Zarząd Ogniska ZNP realizuje poszerzone zadania Związku oraz kompetencje
zakładowej organizacji związkowej w zakresie:
I. Współpracy ogniska reprezentowanego przez prezesa z dyrektorem szkoły
/placówki/ poprzez:
1. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych
z wyłączeniem czynności związanych z wypowiadaniem i rozwiązywaniem
stosunku pracy, dokonywania jednostronnego wypowiedzenia zmieniającego
warunki pracy lub płacy na niekorzyść pracownika wskazanego imiennie
w uchwale Zarządu Oddziału.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy,
w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Społecznego Inspektora Pracy.
4. Ustalanie zasad wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych - uzgadnianie z pracodawcą regulaminu funduszu i jego zmian
oraz rocznego preliminarza wydatków z ZFŚS.
5. Opiniowanie przyznawania świadczeń z ZFŚS i występowanie z inicjatywą
ich przyznawania.
6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem regulaminu ZFŚS.
7. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
8. Uzgadnianie z pracodawcą regulaminu przyznawania środków na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
rozpatrywanie i opiniowanie wniosków nauczycieli.
9. Występowanie z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej.
10. Uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy i jego zmian.
11. Uzgadnianie regulaminu premiowania dla pracowników administracji i obsługi
i jego zmian.

12. Opiniowanie projektów organizacyjnych i jego zmian.
13. Uczestniczenie w zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy oraz
w rozpatrywaniu odwołania od tej oceny.
14. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
w przypadku złożenia wniosku przez nauczyciela.
15. Wyrażanie opinii na temat pracy dyrektora.
16. Występowanie do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród, premii.
II. Współpracy Zarządu Oddziału i ogniska ZNP
1. Ognisko podejmuje współpracę z Zarządem Oddziału przez swojego
przedstawiciela wybranego przez ogół członków związku w placówce.
2. Współpraca obejmuje działania na linii prezes ogniska – dyrektor placówki.
3. Prezes ogniska jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa
w zebraniach związkowych oraz stałego kontaktu z Zarządem Oddziału.
4. Zarząd Oddziału jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego przepływu
informacji związkowych wynikających z podejmowanych zadań przez
organizację.
5. Na wniosek ogniska, Zarząd Oddziału jest zobowiązany do:
 reprezentowania pracownika ukaranego karą porządkową,
 reprezentowania pracownika przed Komisją Dyscyplinarną i w Sądzie Pracy,
 występowania z wnioskiem o udzielenie członkowi związku zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy,
 występowania do Państwowej Inspekcji Pracy z zawiadomieniem
o naruszeniu prawa pracy przez pracodawcę,
 występowania do prokuratury z zawiadomieniem naruszenia prawa pracy –
dyskryminacji pracownika,
 podejmowania interwencji u pracodawcy w indywidualnych przypadkach,
 udzielenia pomocy w egzekwowaniu roszczeń pracowniczych wynikających
ze stosunku pracy,
 zapewnienia pomocy prawnej,
 występowania w obronie prawnej pracowników niebędących członkami
związku.
Poprzez działalność sekcji zawodowych Zarząd wspiera podnoszenie jakości pracy
członków związku.
Powyższa uchwała nie ogranicza innych form współpracy nadając jej tylko ramowy
kształt.
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