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Informacja
o pracy zarządów oddziałów ZNP w okresie
wrzesień 2006 rok – grudzień 2008 rok.

REJON I

Przynależność do ZNP

Rejon I obejmuje swym działaniem siedem powiatów, w których działało 37 oddziałów ZNP. Od 1 lutego 2008 roku został zlikwidowany oddział w Jasienicy Rosielnej. Na koniec 2008 roku jest 36 Oddziałów ZNP. Należą do nich:
	powiat Brzozów – 4 oddziały – Brzozów, Dydnia, Haczów, Nozdrzec,

powiat Jasło  - 10 oddziałów -  Brzyska, Dębowiec, Jasło m., Jasło gm., 
                                                           Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, 
Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec,
	powiat Krosno g. – 1 oddział,

powiat Krosno z. – 8 oddziałów - Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój,
    Jedlicze, Korczyna, Miejsce Piastowe, 
    Rymanów, Wojaszówka,
	powiat Lesko – 4 oddziały -         Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina,

powiat Sanok - 6 oddziałów –      Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok m.,
                                                              Sanok gm., Zagórz, Zarszyn,
	powiat Ustrzyki Dolne – 1 oddział.


Oddziały te są zróżnicowane pod względem liczebności członków.
Mamy:
          -  3 oddziały o liczebności do 20 członków,
          -15 oddziałów w granicach 21 – 50 członków,
          -  7 oddziałów w granicach 51 – 100 członków,
          -  7 oddziałów w granicach 100 – 200 członków,
          -  4 oddziały powyżej 201 członków ( Brzozów, Jasło, Krosno, 
                                                                      Sanok).
 
W oddziałach tych była następująca ilość członków:
                                                            2006r.                         2007 r.
- ogółem                                              4 095                           3 795
- nauczycieli                                        2 861                           2 693
- pracowników administracji                   492                              441
- emerytów i rencistów                           742                              661
Z zestawienia statystyki wynika, że w stosunku do roku 2006 w roku 2007 w 6 oddziałach nie było zmiany ilości członków, w 8 nastąpił przyrost, a w 22 nastąpił spadek przynależności do ZNP.
W 3 oddziałach ZNP nie ma wśród pracowników administracji członków ZNP: Dukla, Komańcza, Nowy Żmigród.
W 6 oddziałach nie ma wśród emerytów i rencistów członków ZNP: Baligród, Chorkówka, Jasło gm., Kołaczyce, Krempna, Nozdrzec, Osiek Jasielski.
	W okresie sprawozdawczym w stosunku do wyborów 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa oddziału w Dydni.

Udział w szkoleniach

	W okresie sprawozdawczym prezesi oddziałów brali udział w szkoleniach rejonowych stacjonarnych w Krośnie i szkoleniach wyjazdowych.
	Listopad 2006   - prezesi oddziałów,

Styczeń 2007   - prezesi i księgowi oddziałów,
	Marzec 2007   -prezesi oddziałów,
	Sierpień 2007  – prezesi oddziałów,

Grudzień 2007 – prezesi oddziałów,
Styczeń 2008  – prezesi i księgowi oddziałów,
Kwiecień 2008 – prezesi oddziałów,
	Maj 2008         - prezesi oddziałów
	Sierpień 2008 – prezesi oddziałów,

Listopad 2008 – prezesi oddziałów,
Grudzień 2008 – prezesi oddziałów.
W trakcie narad prezesi oddziałów (wiceprezesi lub członkowie zarządów oddziałów) zapoznali się z następującą tematyką:
	Kompetencje oddziałów i ognisk ZNP względem pracodawcy  i organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,

Dokumentacja obowiązująca w oddziałach i ogniskach ZNP,
	Planowanie pracy związkowej,
	Prowadzenie księgowości i dokumentacji księgowej w oddziałach oraz zasady sporządzania planów i sprawozdań finansowych,

Organizacja posiedzeń ciał statutowych oddziałów oraz ich dokumentowanie,
Sporządzanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe dokumentów związkowe,
	Sporządzanie wniosków dokumentów zapomogi dokumentów Funduszu Specjalnej pomocy ZG ZNP oraz ZOP ZNP,
	Archiwizacja dokumentów w oddziałach ,
Uzgadnianie regulaminów dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
	Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych,
	Wybrane zagadnienia z prawa pracy (wg zapotrzebowań oddziałów),

Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
Współdziałanie oddziałów ZNP z samorządami,
	Ruch służbowy w oświacie,
	Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,

Inicjatywa Ustawodawcza ZNP,
	Konsultacje w zakresie bhp,
	Omówienie sprawozdań finansowych oddziałów,

Organizacja akcji protestacyjnych Związku,
Procedury prowadzenia sporu zbiorowego z pracodawcami,
Obowiązujące Regulaminy i Instrukcje ZG ZNP oraz ZOP ZNP,
Organizacja referendum i strajku ZNP,
	Zasady gospodarowania ZFŚS,
	Propozycje zmian w przepisach oświatowych: Karta Nauczyciela, Ustawa           o systemie oświaty, Ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Rozporządzenia MEN,
	Sporządzanie spisu z natury majątku ZNP w oddziałach,
Procedury dotyczące uzyskania przez oddział nr REGON i NIP,
	Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
	Postępowanie przed sądami pracy ze stosunku pracy,
	Organizacja poradnictwa prawnego na terenie rejonu I.

    Udział przedstawicieli zarządów oddziałów w ramach szkoleń stacjonarnych nie budzi większych zastrzeżeń. We wszystkich 12 naradach stacjonarnych udział wzięło 17 prezesów oddziałów, a z 19 oddziałów prezesi mieli nieobecności od 1 do 3 narad, i tak: Baligród (3), Bukowsko (3), Cisna (3), kołaczące (3), Osiek Jasielski (3), Skołyszyn (3), Wojaszówka (3), Zagórz (3).
	Prezesi oddziałów z Rejonu I brali udział w dwóch wyjazdowych szkoleniach.
a)19  –  21  kwietnia  2007  roku  odbyło  się  szkolenie  w  Zakopanem. 
    Z  naszego  rejonu  wzięło  udział  32  członków  z  27 oddziałów ZNP.
    9 oddziałów nie wytypowało swojego przedstawiciela. Należą do nich:
    Baligród, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Cisna, Dębowiec, Osiek 
    Jasielski, Zagórz.
b) 2 - 4 października 2008 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie
    prezesów oddziałów w ośrodku wypoczynkowym „Roztoczanka”                                w   Suścu, w którym wzięły udział 34 osoby z 29 oddziałów, a 7 oddziałów 
    nie wytypowało swoich przedstawicieli. Są to oddziały: Cisna, 
    Kołaczące, Komańcza, Kołaczyce, Nozdrzec, Wojaszówka, Zagórz.
	Wszystkie materiały szkoleniowe przygotowane były w wersji pisanej          i elektronicznej przez biuro Zarządu Okręgu Podkarpackiego.
Wykładowcami byli: Prezes Okręgu, członkowie sekretariatu, księgowe, doradca prawny ZOP ZNP, inspektorzy PIP, pracownicy kuratorium, przewodniczący          i członkowie zarządu OKR ZNP.
W czasie szkoleń odbywały się spotkania z: Prezesem i Wiceprezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kuratorem i Wicekuratorem Oświaty, Wojewodą Podkarpackim, przedstawicielami samorządów.
 
Funkcjonowanie sekcji oddziałowych

1. Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów ZNP

W 29 oddziałach naszego rejonu mamy członków tej sekcji. Sekcje oddziałowe funkcjonują w 14 oddziałach: Brzozów, Dydnia, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jasło m., Krosno, Lesko, Rymanów, Sanok m., Sanok gm., Solina, Tarnowiec, Ustrzyki Dolne, Zagórz. W 15 oddziałach mamy pojedynczych członków, a w 7 oddziałach. nie ma ani jednego członka: Baligród, Chorkówka, Jasło gm., Kołaczyce, Krempna, Nozdrzec, Osiek Jasielski.
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele sekcji brali udział w 4 naradach stacjonarnych w Rzeszowie ( marzec 2007r., grudzień 2007r., kwiecień 2008r., grudzień 2008r.) i dwóch trzydniowych wyjazdowych szkoleniach: 11 – 14 czerwca 2007r. w Myczkowcach i 10 – 13 – września 2008 roku w Suścu połączone z obchodami 50-lecia powołania do życia przez ZG ZNP Sekcji E i R ZNP. W naradach tych udział wzięli wszyscy przewodniczący 14 oddziałowych sekcji.
W naradach stacjonarnych udział brali: Prezes Okręgu i Wiceprezes opiekujący się sekcją, a w wyjazdowych naradach udział wzięli: Przewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZG ZNP, Prezes Okręgu Podkarpackiego                   i członkowie sekretariatu.
Tematyka narad była przygotowana przez Zarząd Okręgowej S i R, a materiały szkoleniowe w wersji pisanej i elektronicznej były przygotowane przez biuro Zarządu Okręgu.

2. Oddziałowe Sekcje Administracji i Obsługi ZNP 

W 33 oddziałach mamy członków tej sekcji od 1 do 83 osób. Sekcje funkcjonują w 12 oddziałach: Brzozów, Chorkówka, Haczów, Jasło m., Krosno, Lesko, Rymanów, Sanok m., Sanok gm., Solina, Ustrzyki Dolne, Zagórz.             W 3 oddziałach nie mamy członków tej sekcji: Dukla, Komańcza, Nowy Żmigród.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie narady stacjonarne w Rzeszowie           (luty 2007r., i kwiecień 2008r.) oraz dwie narady wyjazdowe:
Muczne – 26 – 27 wrzesień 2007r. i Frydman – 12 – 14 czerwiec 2008r. 
W naradach stacjonarnych brali udział wszyscy przewodniczący sekcji,           a w wyjazdowych nie brało udziału: w Myczkowcach 4 przewodniczących,            ww Frydmanie 7 przewodniczących oddziałowych sekcji.
Tematyka narad była przygotowana przez Zarząd Okręgowej Sekcji Administracji i Obsługi, a materiały w formie pisanej i elektronicznej były przygotowane przez biuro Zarządu Okręgu. W naradach stacjonarnych udział biorą: Prezes Okręgu         i Wiceprezes Zarządu Okręgu opiekujący się sekcją, a w wyjazdowych przewodnicząca Krajowej SPAiO, Prezes Okręgu, członkowie sekretariatu Okręgu.

Oddziałowe Komisje Rewizyjne

	Okręgowa Komisja Rewizyjna ZOP ZNP w 2007 roku przeprowadziła szkolenie przewodniczących oddziałowych komisji rewizyjnych. Z rejonu I na 37 oddziałów udział wzięło 21 przewodniczących oddziałowych komisji rewizyjnych, co stanowi 56,4% obecnych. Do oddziałów, z których nie uczestniczyli przewodniczący, należą: Baligród, Brzyska, Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Dębowiec, Jasienia Rosielna, Jasło gm., Jedlicze, Kołaczyce, Korczyna, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, Nozdrzec, Osiek Jasielski, Sanok gm., Tarnowiec.
Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem oddziałów i ognisk ZNP, działalność gospodarczo-finansową oddziałów, badanie   i analizę czynności wynikających ze Statutu ZNP i uchwał zarządów, sprawozdawczość finansową oddziałów.
Decyzją Okręgowej Komisji Rewizyjnej miało być zorganizowane szkolenie dla nieobecnych przewodniczących w Rzeszowie na koszt oddziałów.

Sprawozdania finansowe oddziałów

	Zgodnie z opracowanym harmonogramem przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów za rok 2006 i 2007 przez komisje bilansowe powołane przez ZOP ZNP odbywało się to w 4 siedzibach oddziałów: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok. 
Za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań finansowych odpowiedzialni byli prezesi i księgowe oddziałów. Sporządzone bilanse za 2006 w miarę były poprawne lub zawierały drobne błędy, które można było poprawić na miejscu. Niektóre oddziały  trzykrotnie poprawiały bilanse wracając do bilansów z lat poprzednich (Chorkówka, Wojaszówka, Jasienia Rosielna). Uproszczenie sprawozdań finansowych za rok 2007 przez Prezesa Okręgu i bardzo staranne przeszkolenie księgowych pozwoliło wszystkim oddziałom prawidłowo sporządzić bilanse. Dużą pomoc w tym zakresie udzielała oddziałom Kol. Anna Jamróz – księgowa, która sporządzając zestawienie finansowe oddziałów z naszego rejonu jeszcze wychwytywała drobne błędy i w uzgodnieniu z oddziałami nanoszono korekty. 
Wraz ze sprawozdaniami finansowymi oddziały dołączały wyciąg z protokołu zarządu oddziału, opinię oddziałowej KR, wyciąg bankowy konta, protokół kasy, inwentaryzację, wykaz zobowiązań oraz rozliczenie składki członkowskiej. Na podstawie sprawozdań finansowych można stwierdzić, że wydatki finansowe oddziałów były celowe i zasadne. 
W roku 2007 stwierdzono zobowiązania oddziałów na kwotę 17 045,02zł, w tym do ZG ZNP (składka) 10 934,16zł. 
Wnikliwy odbiór bilansów w roku 2008 zaowocuje w sporządzaniu bilansów                  w latach następnych.

Współpraca zarządów oddziałów ZNP z Zarządem Okręgu Podkarpackiego ZNP
 
W okresie sprawozdawczym każdy oddział składa do ZOP ZNP sprawozdania ze statystyki i ankiet. Przedstawia się to następująco:
   a) statystyka oddziałów za 2006 r i 2007 r.
Oddziały w większości przesyłają ją terminowo. Były oddziały (13, 15), 
         do których trzeba była kilka razy dzwonić o przesłanie statystyki;
   b) ankiety:
1). W sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli:
29 oddziałów odpowiedziało na ankietę, a 7 nie: Baligród, Brzozów,
Bukowsko, Lesko, Sanok gm., Wojaszówka, Zarszyn; 
2). W sprawie zamierzeń likwidacji szkół i placówek oświatowych.
     27 oddziałów odpowiedziało, a 9 nie: Baligród, Brzozów, Bukowsko
     Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Korczyna, Olszanica, Osiek Jasielski, Zarszyn,
3). W sprawie funkcjonowania funduszy:.
     30 oddziałow odpowiedziało, a 6 nie: Baligród, Brzozów, Bukowsko,
     Korczyna, Sanok gm., Zarszyn;
4) W sprawie funkcjonowania SIP.
    18 oddziałów odpowiedziało, a 18 nie: Besko, Brzozów, Cisna, Dydnia, 
          Iwonicz Zdrój, Korczyna, Krempna, Miejsce Piastowe, Nowy Żmigród, 
          Nozdrzec, Romanów, Sanok m., Sanok gm., Skołyszyn, Solina, Tarnowiec, 
          Ustrzycki Dolne, Zagórz;
5) W sprawie podwyżek płac pracowników administracji i obsługi.
    21 oddziałów odpowiedziało, a 15 nie: Besko, Brzozów, Brzyska, 
    Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Dębowiec, Dukla, Haczów, Jedlicze, 
    Komańcza, Korczyna, Osiek Jasielski,  Wojaszówka, Zarszyn;
6) W sprawie godzin ponadwymiarowych:
    Na ankietę odpowiedziało 19 oddziałów, a 17 nie odesłało ankiety;
7) Informacja o działalności gospodarczej oddziałów.
    Odpowiedziały wszystkie oddziały prowadzące działalność gospodarczą.

Udział przedstawicieli oddziałów w manifestacjach i pikietach organizowanych przez ZNP

W okresie sprawozdawczym członkowie związku brali udział w manifestacjach       i pikietach organizowanych przez ZG ZNP i ZOP ZNP.

	Manifestacja ZNP w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 roku.

Udział wzięło 110 ( 2 autokary) osób z 23 oddziałów.
	Manifestacja ZNP przed gmachem MEN i siedzibą Sejmu RP w dniu 17 marca 2007 roku. Udział wzięło 112 osób (2 autokary) z 24 oddziałów,
	Manifestacja ZNP w dniu 18 stycznia 2008 roku w Warszawie. Udział wzięło 195 osób (3autokary) z 25 oddziałów,

Manifestacja ZNP w dniu 19 listopada 2008 roku w Warszawie. Udział wzięło 67 osób (1 autokar) z 19 oddziałów,
Pikieta zorganizowana w dniu 25 października 2007 roku przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. Udział wzięło 250 osób z 29 oddziałów,
Udział w pikiecie zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” w 2008 roku pod Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. Udział wzięło 87 osób                      (2 autokary) z 24 oddziałów.





Udział w akcjach strajkowych ZNP w dniu 29 maja 2007 roku                oraz w dniu 27 maja 2008 roku

	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie akcje strajkowe:

	29 maja 2007 roku – 2 godzinny strajk ostrzegawczy.                                                             

Z rejonu I w dwugodzinny strajku ostrzegawczym nie brał udziału żaden oddział. Oddziały i placówki wspierały ogólnopolską akcję strajkową poprzez oflagowanie swoich siedzib, budynków szkolnych i placówek oświatowych.
	27 maja 2008 strajk jednodniowy.

W dniach 12 – 16 maja 2008 roku przeprowadzono w oddziałach referendum. W referendum udział wzięły szkoły i placówki z 31 oddziałów. W 5 oddziałach nie odbyło się referendum: Dębowiec, Haczów, Kołaczyce, Nozdrzec i Zagórz. Za strajkiem opowiedziało się 29 oddziałów, a 2 były przeciw: Cisna i Brzyska.
29 maja do strajku jednodniowego przystąpiły szkoły i placówki oświatowe z 29 oddziałów, które opowiedziały się za strajkiem.
	Wszystkim prezesom oddziałów, członkom Związku dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie całej procedury strajkowej w sposób sumienny, rzetelny i spokojny, co wpłynęło na wysoką frekwencję. 

Poradnictwo prawne

	W rejonie I porad prawnych udziela od września 2007 roku adwokat Jan Krupa. Został opracowany harmonogram porad prawnych. Porady te odbywają się w siedzibach miast powiatowych: Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok i na przemian Lesko lub Ustrzyki Dolne w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych. Oprócz tego każdy członek Związku poprzez prezesa może uzyskać poradę prawną w innym terminie w biurze adwokackim lub telefonicznie.
Prezesi oddziałów mogą korzystać z porad prawnych udzielanych przez Prezesa Okręgu. 
Porady dla członków Związku są bezpłatne, ponieważ koszty zatrudnienia adwokata pokrywają częściowo odziały wpłacając 2 zł od członka do ZOP ZNP, a częściowo ZOP ZNP.

Inne

	W miesiącu październiku 2007 i 2008 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami związkowego Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie organizowane przez ZOP ZNP dla członków naszego Związku uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. W uroczystościach tych brali udział przedstawiciele ZG ZNP, władz wojewódzkich, miasta Rzeszowa i Kuratorium Oświaty. W uroczystościach tych udział brali członkowie zarządów oddziałów, którzy otrzymywali odznaczenia.

	W okresie sprawozdawczym prezesi oddziałów poprzez Okręg Podkarpacki złożyli podania do ZG ZNP o dofinansowanie siedzib oddziałów                w przeprowadzeniu remontów budynków oraz zakup sprzętu komputerowego.   W okresie tym w budynkach siedzib oddziałów wymieniono stolarkę okienną                 i drzwiową, przeprowadzono remonty kotłowni, pomalowano pomieszczenia oraz uregulowano sprawy własności budynków i dzierżawy gruntu, a 9 oddziałów zakupiło nowy sprzęt komputerowy.

	W okresie sprawozdawczym szereg zarządów oddziałów zorganizowało różne imprezy o charakterze turystycznym, sportowym i rekreacyjnym. Są to wycieczki zagraniczne, krajowe, wyjazdy na grzybobranie, kuligi, pikniki rodzinne, zabawy noworoczne, zawody sportowe o różnym zasięgu, spotkania z okazji DEN. Również sekcje organizują różnego rodzaju imprezy: wycieczki, wczasy, kuligi, spotkania towarzyskie oraz bardzo uroczyste obchody 50-lecia powstania   Sekcji Emerytów i Rencistów i inne.
	Działania takie przyciągają i integrują środowisko związkowe. 

Bardzo serdecznie dziękuję Prezesom Oddziałów w większości działających społecznie za sumienną, rzetelną i oddaną pracę związkową oraz wywiązywanie się z obowiązków pełnienia funkcji w strukturach związkowych. Serdecznie dziękuję prezesom oddziałów z miast powiatowych za koordynację działalności związkowej w swoich powiatach, za udostępnianie pomieszczeń na organizację porad prawnych i odbiór bilansów finansowych.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Prezesa Oddziału Krosno za przygotowywanie sali na narady rejonowe, a Prezesom Oddziałów                    z Leska i Iwonicza Zdroju za pomoc w organizacji narad ciał statutowych ZOP ZNP.
	Mam nadzieję, że wykazane wcześniej zarządy oddziałów niewywiązujące się z działalności statutowej, podejmą w bieżącym roku działania w celu poprawy swojej pracy w każdej dziedzinie, by we właściwy sposób służyć swoim wyborcom.


                                                               Jan Osikowicz
                                                                      Wiceprezes 
                                                      Zarządu Okręgu Podkarpackiego                         







Informacja
o pracy zarządów oddziałów ZNP w okresie
wrzesień 2006 rok – grudzień 2008 rok

REJON II

          Uchwałą Zarządu Okręgu Podkarpackiego nr 1/III/2006 z dnia                        18 października 2006 zostały ustanowione rejony związkowe Okręgu Podkarpackiego. Merytoryczny nadzór nad rejonami związkowymi sprawują członkowie Sekretariatu Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. W rejonie II nadzór sprawuje Kol. Stanisław Kłak, a koordynacją działalności zajmuje się    Kol. Romuald Nowicki.
           Rejon II obejmuje powiaty: Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Przemyśl ziemski, Przemyśl grodzki, Przeworsk. 
           W rejonie II działają 42 Oddziały ZNP o zróżnicowanej liczbie członków ZNP. Do największych należy zaliczyć: Przemyśl, Jarosław, Lubaczów, Leżajsk, Kańczugę. 
           W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany na stanowisku prezesów oddziałów w takich oddziałach, jak:
	Przemyśl gmina – prezes oddziału po przejściu na emeryturę zrezygnował z pełnionej funkcji. Równocześnie przeniesiono siedzibę oddziału z Nehrybki  do Ostrowa k. Przemyśla.
	Stary Dzików – prezes oddziału po przejściu na emeryturę zrezygnowała      z pełnionej funkcji
	Radymno – prezes zrezygnował  z pełnionej funkcji z powodu                 niewywiązywania się z zadań statutowych ZNP


Obecnie istnieje potrzeba  dokonania zmiany prezesa oddziału we Fredropolu z powodu wystąpienia ze struktur ZNP. Należy się zastanowić nad pracą prezesów w takich Oddziałach jak: Przeworsk miasto, Medyka, Dubiecko, Cieszanów.
             W okresie od września 2006 do grudnia 2008 prezesi oddziałów uczestniczyli w 7 szkoleniach rejonowych w siedzibie oddziału 
w Jarosławiu. W styczniu 2007 i 2008 roku w szkoleniach w sprawie sprawozdania finansowego, oprócz prezesów,  uczestniczyły księgowe oddziałów ZNP. W dniach 19 – 21 kwietnia 2007 r. prezesi oddziałów uczestniczyli                      w naradzie wyjazdowej do Zakopanego. Z Rejonu II wzięło udział 28 osób             z 28 oddziałów ZNP. 14 zarządów oddziałów z Rejonu II nie wytypowało na szkolenie swojego przedstawiciela. Najczęściej na szkoleniach nie uczestniczyli prezesi z takich oddziałów jak: Przeworsk miasto, Dubiecko, Fredropol, Cieszynów, Przeworsk Gm., Jarosław Gm., Wielkie Oczy, Kuryłówka, Rakietnica i Rozwienica.
           W 2007 r. plan szkoleń prezesów oddziałów ZNP obejmował szkolenia jednodniowe w ramach rejonu związkowego oraz szkolenia wyjazdowe trzydniowe – rejonami. Wszystkie materiały szkoleniowe przygotowane były                  w wersji pisanej i elektronicznej przez biuro Zarządu Okręgu Podkarpackiego. Odpowiedzialnymi za szkolenia w rejonach byli: Kolega  Stanisław Kłak i Kolega Romuald Nowicki. Wykładowcami byli: członkowie sekretariatu, główna księgowa ZOP ZNP, doradcy prawni ZOP ZNP, inspektorzy PIP, pracownicy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, kierownictwo OKR. Zgodnie z planem szkoleń członków pełniących funkcje z wyboru w Okręgu Podkarpackim wszystkie szkolenia odbyły się w zaplanowanych terminach.                                      W 2007 r. miały miejsce:
	szkolenia jednodniowe w rejonach w miesiącach: – styczeń, marzec, wrzesień, listopad

szkolenia wyjazdowe trzydniowe na terenie kraju lub za granicą.
           W Rejonie II prezesi oddziałów, jak i wiceprezesi oddziałów, podczas szkoleń jednodniowych zapoznali się z następującą tematyką szkolenia:
	planowanie pracy związkowej;

	kompetencje oddziałów i ognisk ZNP względem pracodawcy;

dokumentacja obowiązująca w oddziale;
prowadzenie księgowości w oddziale;
zasady sporządzania planów;
organizacja posiedzeń ciał statutowych oddziału oraz ich dokumentowanie;
sporządzanie wniosków o odznaczenia oraz zapomogi;
archiwizacja w oddziałach ZNP;
uzgadnianie regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli; 
wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy (wg zapotrzebowań oddziałów);
uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
współdziałanie oddziałów ZNP z samorządem lokalnym;
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
inicjatywa ustawodawcza ZNP;
ruch służbowy w oświacie;
negocjowanie przepisów prawa miejscowego z JST;
konsultacje w zakresie bhp.

 Podczas szkolenia trzydniowego prezesi zapoznali się z następującą tematyką szkolenia:
	zadania i kompetencje zarządu ogniska i zarządu oddziału wobec pracodawcy oraz zarządu oddziału wobec organu prowadzącego;
	sporządzanie wniosków o odznaczenia związkowe, resortowe                     i państwowe;

	wybrane zagadnienia związane z przechodzeniem pracowników oświaty na wcześniejszą emeryturę a rok 2007;

zasada gospodarowania ZFŚS;
postępowanie przed sądami pracy ze stosunku pracy;
kształcenie , dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2007 r. w szkoleniach jednodniowych i szkoleniu dwudniowym brali udział  przewodniczący SPAiO z rejonu II  i zapoznali się z następującą tematyką szkoleń jednodniowych:
	planowanie pracy związkowej w oddziałowych sekcjach;
	prowadzenie dokumentacji przez zarząd oddziałowej sekcji;

współdziałanie Zarządu Oddziałowej Sekcji z zarządem Oddziału                         i Zarządem Okręgowej Sekcji;
wynagradzanie pracowników niebędących nauczycielami – zasady;
podwyżki płac dla pracowników niebędących nauczycielami.

Tematyka szkolenia wyjazdowego dwudniowego SPAiO obejmowała następujące zagadnienia:
	wymiana doświadczeń w pracy Zarządów Oddziałowych SPAiO;

zasady gospodarowania ZFŚS i formy pomocy socjalnej dla pracowników niebędących nauczycielami;
przepisy prawa pracy regulujące uprawnienia pracowników niebędących nauczycielami;
wybrane zagadnienia związane z przechodzeniem pracowników oświaty  na wcześniejszą emeryturę.

W dniach od 26 – 28 września 2007 r. przewodniczące oddziałowych Sekcji Administracji i Obsługi z Rejonu II  brały  udział  w  szkoleniu w Mucznem. Na szkoleniu obecni byli: prezes Okręgu podkarpackiego, sekretariat Okręgu, przewodnicząca Krajowej SPAiO. Wszyscy przewodniczący oddziałowych SPAiO  z Rejonu II brali udział w szkoleniu.
Drugie szkolenie wyjazdowe SPAiO odbyło się w dniach 12 – 14 czerwca 2008 r. we Frydmanie. W tym szkoleniu brali udział  wszyscy przewodniczący sekcji                z Rejonu II.  
Wszystkie materiały na szkolenie SPAiO zostały przygotowane w wersji pisanej          i elektronicznej przez Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP oraz Przewodniczącą  Sekcji Okręgowej.

W 2007 r.  zaplanowano i zrealizowano szkolenia jednodniowe i szkolenie wyjazdowe dwudniowe dla  Sekcji Emerytów i Rencistów. Z rejonu II wszyscy przewodniczący Sekcji działających przy oddziałach wzięli udział w szkoleniu. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
	informacja o zasadach waloryzacji rent i emerytur;

planowanie pracy związkowej w oddziałowych sekcjach;
podstawy prawne funkcjonowania sekcji;
ustawa z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przeliczanie emerytury;
planowanie pracy SEiR w Oddziale i Okręgu w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej;
Fundusz Senior i Fundusz Pomocy Specjalnej ZOP ZNP – zasady korzystania;
różne formy opieki i pomocy socjalnej udzielanej przez SEiR; 
prowadzenie dokumentacji przez oddziałową SEiR.

Tematyka szkolenia wyjazdowego  SEiR obejmowała następujące zagadnienia:
	wymianę doświadczeń w pracy Zarządów Oddziałowych SEiR;

zasady gospodarowania ZFŚS i formy pomocy socjalnej z Funduszu dla emerytów i rencistów;
korzystanie z Funduszu pomocy zdrowotnej nauczycieli przez emerytów         i rencistów.

Na terenie Rejonu II  działa 11 Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów przy  Oddziałach: Chłopice, Jarosław, Krzywcza, Leżajsk, Lubaczów m., Lubaczów gm., Oleszyce, Pruchnik, Przemyśl m., Przeworsk, Radymno.
Przewodniczący tej Sekcji z Rejonu II  brali udział w szkoleniach stacjonarnych     i wyjazdowych organizowanych przez Okręgową Sekcję Emerytów i Rencistów.   W miesiącu czerwcu 2007 r. odbyła się narada i szkolenie przewodniczących SEiR w Myczkowcach. Natomiast w dniach  10 – 13 września 2008 r. odbyła się wyjazdowa narada szkoleniowa połączona z obchodami 50-lecia Sekcji EiR ZNP w Suścu. Prezes Okręgu, jak i przewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów                    i Rencistów, wręczyli najbardziej zasłużonym członkom tej Sekcji Złote Odznaki ZNP, Odznaki za 50 - letnią przynależność do ZNP oraz listy gratulacyjne.                  W uroczystościach tych uczestniczyli wszyscy przewodniczący SEiR z Rejonu II.     
  Wszystkie materiały na szkolenie SEiR zostały przygotowane w wersji pisanej i elektronicznej przez biuro zarządu Okręgu.
 W 2007 r. zaplanowano i zrealizowano szkolenia przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych w rejonach związkowych. Z rejonu II               na 42 oddziały wzięło udział 17 przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, co stanowiło 40,4 % obecnych. Do oddziałów, z których przedstawiciele nie uczestniczyli w szkoleniu przewodniczących OKR w rejonie II, należą:
Bircza, Cieszanów, Fredropol, Gać, Grodzisko Dol., Horyniec, Jawornik Pol., Kańczuga, Kuryłówka, Lubaczów Gm., Medyka, Narol, Nowa Sarzyna, Oleszyce, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przeworsk miasta, Roźwienica, Stary Dzików, Stubno.
           Okręgowa Komisja Rewizyjna zawnioskowała, aby zorganizować dodatkowe szkolenie dla nieobecnych przewodniczących oddziałowych Komisji Rewizyjnych w miesiącu wrześniu 2007 r. w Rzeszowie, a koszty dojazdu na to szkolenie pokrywałyby Oddziały. Tematyka szkolenia obejmowała:
	prawidłowość realizacji kierunków działalności i planów pracy ZO w oparciu o uchwały i wytyczne ZG i Okręgu;
	badanie i analizę czynności wynikających ze Statutu i uchwał zarządu oddziału;

działalność gospodarczo – finansową ZO;
składanie sprawozdań z działalności oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z planem przyjmowania sprawozdań finansowych z rejonu II za        2006 r. i za 2007r. wyznaczono następujące siedziby oddziałów, w których były przyjmowane sprawozdania: Jarosław ( Wiązownica, Rożwienica, Jarosław gm, Rokietnica, Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Laszki), Przeworsk            ( Kańczuga, Tryńcza, Sieniawa, Gać, Jawornik Pol., Przeworsk Gm., Przeworsk m., Zarzecze, Adamówka ), Lubaczów ( Lubaczów m. i gm.,Stary Dzików, Narol, Wielkie Oczy, Horyniec, Cieszanów, Oleszyce), Przemyśl ( Krzywcza, Bircza, Dubiecko, Stubno, Krasiczyn, Żurawica, Przemyśl gm., Fredropol, Medyka, Orły), Leżajsk ( Kuryłówka, Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne, Leżajsk). Największe problemy ze sporządzaniem bilansów wystąpiły w przypadku oddziałów: Stary Dzików, Fredropol, Medyka, Dubiecko.
     
Za przygotowanie i przedstawienie sprawozdania finansowego odpowiedzialni byli: prezes oddziału i księgowa oddziału. Wraz ze sprawozdaniem finansowym dołączano wyciąg z protokołu zarządu oddziału i opinię OKR, kserokopie wyciągów bankowych, protokół kasy i spis z natury. Wszystkie oddziały wywiązały się terminowo ze składania bilansów.

W okresie styczeń – grudzień 2008 r. prezesi oddziałów, wiceprezesi                            i księgowe -  uczestniczyli w 5 naradach rejonu II i jednym wyjazdowym                   do Suśca.
	styczeń  – prezesi i księgowe oddziałów

kwiecień – prezesi oddziałów
maj - prezesi oddziałów
sierpień – prezesi oddziałów
listopad – prezesi oddziałów
październik – wyjazdowe szkolenie prezesów w Suścu

Podczas tych narad prezesi Oddziałów zostali zapoznani z następującą tematyką szkolenia:
	prowadzenie dokumentacji księgowej w oddziałach ZNP;

organizacja akcji protestacyjnej;
procedury prowadzenia sporu zbiorowego z pracodawcami;
obowiązujące Regulaminy i Instrukcje ZG oraz ZOP;
analiza strajku ZNP w dniu 27.05.2008;
propozycje zmian w przepisach oświatowych: karta Nauczyciela, Ustawa             o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli;
sporządzanie spisu z natury majątku ZNP w oddziałach;
procedury dotyczące uzyskania przez oddział REGONU i NIP;
sporządzanie wniosku o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe;
sporządzanie wniosków o zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP oraz ZOP ZNP;
organizacja poradnictwa prawnego;
regulaminy i instrukcje ZG ZNP.

Udział w  naradach szkoleniowych prezesów oddziałów i osób pełniących funkcje z wyboru był dość dobry i nie budził zastrzeżeń. Całkowity brak zainteresowania prowadzonymi szkoleniami wykazały  zarządy oddziałów z: Fredropola                            i Przeworska miasta, z których przedstawiciele w 2008 r. nie uczestniczyli             w żadnym szkoleniu. W wyjazdowym szkoleniu w Suścu uczestniczyły                     34 zarządy oddziałów ZNP z rejonu II. Pozostałe zarządy oddziałów nie uczestniczyły w szkoleniu i nie wyznaczyły swoich przedstawicieli. 
      W miesiącu październiku 2007 i 2008 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami DEN w Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie,  organizowane przez ZOP ZNP dla członków ZNP uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Rzeszowa                               i Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Z rejonu II w tych uroczystościach brali udział członkowie  ZNP odznaczeni medalem KEN i Złotą Odznaką ZNP.  
 Uroczystości związkowe zostały wysoko ocenione zarówno przez władze wojewódzkie, jak i związkowe. Duża w tym zasługa Prezesa Okręgu Podkarpackiego Kolegi Stanisława Kłaka oraz członków Sekretariatu ZOP ZNP. Na koniec uroczystości wystąpił chór nauczycielski z Mielca.

W 2006 r. i 2008 r.  członkowie ZNP, jak i przedstawiciele funkcyjni zarządów oddziałów  Rejonu II, brali udział w manifestacjach i pikietach organizowanych przez ZG ZNP. W manifestacji zorganizowanej w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., 18 stycznia 2008 r. i 19 listopada 2008 r., z Rejonu II wzięło udział po 100 osób w każdej z manifestacji ( po dwa autokary w każdej z manifestacji). Należy podkreślić duże zaangażowanie prezesów z dużych i małych oddziałów      w Rejonie II, jak: Przemyśl m., Przemyśl Gm., Krzywcza, Kańczuga, Jawornik Polski, Sieniawa, Lubaczów, Radymno. Przeworsk gm.. Natomiast mimo monitów nie oddelegowano na manifestacje przedstawicieli z takich oddziałów jak: Żurawica, Fredropol, Rokietnica, Cieszanów, Stary Dzików. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie wyjazdów na manifestacje byli:                    Kol. Stanisław Kłak i Kol. Romuald Nowicki. Dużym odgłosem w prasie i mediach odbiła się pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Uczestniczyło         w niej z Rejonu II około 90 osób – prezesów oddziałów i członków ZNP. Także   w drugiej manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie prezesi oddziałów i członkowie ZNP z Rejonu II wsparli manifestujących kolegów                   z „ Solidarności” w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli i pracowników administracji szkolnej.

W kadencji 2006 – 2010 w Rejonie II w ramach powiatu są prowadzone porady prawne dla członków ZNP w takich oddziałach, jak: Przemyśl ziemski i grodzki, Przeworsk, Lubaczów, Jarosław,  Leżajsk. Corocznie wydawany jest terminarz porad prawnych dla członków ZNP z określeniem miejsca i godziny udzielanych porad prawnych w poszczególnych oddziałach Rejonu II. Porady udzielane są raz w miesiącu przez  doradcę prawnego Kol. Stanisława Kłaka. Porady są bezpłatne i udzielane członkom ZNP za okazaniem ważnej legitymacji związkowej. Z dotychczasowych  informacji udzielanych przez prezesów oddziałów w Rejonie II wynika, że  wskazana jest taka forma poradnictwa prawnego, z której korzysta dużo grupa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych członków ZNP. W pilnych sprawach prawnych dla członków   z Rejonu II mogą być udzielane porady drogą telefoniczną lub w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego.

W 2007 i 2008 r. prezesi oddziałów Rejonu II złożyli poprzez Okręg Podkarpacki podania do ZG ZNP o dofinansowanie siedzib oddziałów na remonty czy zakup sprzętu komputerowego. W latach 2007/2008 dokonano remontu kominów           i wymiany okien w siedzibie oddziału w Jarosławiu, natomiast do oddziału                   w Przemyślu zakupiono sprzęt komputerowy i faks. 

W 2008 r. na skutek działania prezesa i wiceprezesa oddziału w Przemyślu dokonano zamiany Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Słonnem                 k. Dubiecka na część budynku szkolnego, w której będzie się mieścić siedziba oddziału ZNP w Przemyślu. Siedziba przeszła na własność ZG ZNP. 

W okresie sprawozdawczym szereg zarządów oddziałów w rejonie II zgłosiło różne imprezy o charakterze turystycznym i sportowo – rekreacyjnym. Są to wycieczki krajowe i zagraniczne, pikniki rodzinne, zawody sportowe na szczeblu działania oddziału czy powiatu oraz uroczystości oddziałowe związane z DEN. Takie działania  prezesów oddziałów przyciągają i integrują środowiska związkowe. Równocześnie Sekcje Oddziałowe EiR jak i Sekcje PAiO działające w rejonie II organizują szereg imprez kulturalnych i wypoczynkowych dla swoich członków, Do najprężniej działających SEiR należą Sekcje w Jarosławiu                       i Przemyślu.
Do słabych stron pracy niektórych zarządów oddziałów w rejonie II należy:
	małe zaangażowanie się prezesów oddziałów i ognisk w pozyskiwaniu nowych członków;

brak współpracy z dyrektorem szkoły czy placówki oświatowej oraz z JST;
brak zebrań w ogniskach; 
brak przekazywania materiałów związkowych do ognisk;
brak szkoleń w oddziałach prezesów ognisk;
podejmowanie decyzji finansowych ( wydatkowanie składki )  bez uchwał zarządów;
brak siedziby oddziału.

Wszystkim Zarządom Oddziałów ZNP z Rejonu II, rzetelnie realizującym statutowe zadania i podejmującym działania mające na celu dobro pracowników oświaty, dziękuję za współpracę.  


							Romuald Nowicki
                                                                      Koordynator Rejonu II



INFORMACJA
O PRACY ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP                                       
  W OKRESIE WRZESIEŃ 2006 – GRUDZIEŃ 2008

REJON III

Rejon III – powiaty: rzeszowski, kolbuszowski, łańcucki, strzyżowski – obejmuje 30 oddziałów ZNP ( do listopada 2007 r. – 29, w listopadzie 2007 r. został reaktywowany Oddział ZNP w Krasnem ). W większości są to małe oddziały liczące poniżej 100 członków (8 oddziałów) oraz 12 oddziałów  poniżej 50 członków ZNP. Do największych należą Oddziały ZNP: Rzeszów, Głogów Małopolski, Strzyżów, Świlcza, Czudec, Sokołów Małopolski, Boguchwała, Łańcut gm., Kolbuszowa, Trzebownisko. Koordynację działalności związkowej           w rejonie III prowadzi sekretarz ZOP ZNP Elżbieta Różycka.
W okresie sprawozdawczym, w stosunku do wyborów z 2006 roku,                        w następujących oddziałach nastąpiły zmiany na stanowisku prezesów oddziałów: Tyczyn, Raniżów, Wiśniowa. W oddziałach tych funkcję prezesów pełnią wiceprezesi zarządów oddziałów. Do czasu sporządzenia niniejszej informacji nie wskazano, po rezygnacji z pełnienia funkcji przez prezesa Oddziału, osoby reprezentującej Zarząd Oddziału ZNP w Markowej. 

Udział w szkoleniach

W okresie wrzesień 2006 – grudzień 2007 prezesi oddziałów brali udział                       w 4 szkoleniach rejonowych stacjonarnych ( Rzeszów ):
	Listopad 2006 – prezesi oddziałów

Styczeń 2007 – prezesi i księgowe oddziałów ZNP
Sierpień 2007 – prezesi oddziałów ZNP
Grudzień 2007 – prezesi oddziałów
W dniach 19 – 21 kwietnia 2007 roku prezesi oddziałów uczestniczyli w naradzie wyjazdowej do Zakopanego. Z Rejonu III wzięło w niej udział 27 osób z 18 oddziałów ZNP. 11 zarządów oddziałów z Rejonu III nie wytypowało na szkolenie swojego przedstawiciela. Są to oddziały: Dynów, Hyżne, Raniżów, Wiśniowa, Sokołów Małopolski, Żołynia, Frysztak, Niwiska, Strzyżów, Markowa, Rakszawa.
 
W 2007 roku w Rejonie III prezesi oddziałów (wiceprezesi zarządów oddziałów)               w trakcie szkoleń zapoznali się z następującą tematyką: 
Kompetencje oddziałów  i ognisk ZNP względem pracodawcy;
Dokumentacja obowiązująca w oddziałach ZNP ;
Prowadzenie księgowości w oddziałach oraz zasady sporządzania planów i sprawozdań finansowych;
Sporządzanie planów pracy ciał statutowych oddziału;
Organizacja posiedzeń ciał statutowych oddziału oraz ich dokumentowanie;


Sporządzanie wniosków o odznaczenia oraz zapomogi;
Archiwizacja w oddziałach ZNP;
Uzgadnianie regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli;
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy (wg zapotrzebowań oddziałów);
Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
Współdziałanie oddziałów ZNP z samorządem lokalnym;
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
Inicjatywa Ustawodawcza ZNP.

Frekwencja prezesów oddziałów na naradach rejonowych była na ogół zadowalająca, pojedyncze nieobecności dotyczyły oddziałów: Rakszawa, Raniżów, Kolbuszowa, Czarna, Białobrzegi. Wielokrotną absencję odnotowano w przypadku oddziałów ZNP w: Dynowie (3x), Markowej (3x), Niwiskach (3x). Zastrzeżenia budziła także niska frekwencja księgowych oddziałów na szkoleniach.
  W dniach 7-8 lutego 2007 r. w siedzibach oddziałów w miastach powiatowych Rejonu III zarządy oddziałów przedstawiały Komisji Bilansowej sprawozdania finansowe za 2006 rok. Zgodnie z harmonogramem przed Komisją bilansową nie stawiła się Koleżanka prezes oddziału ZNP w Dynowie. Sprawozdanie finansowe zostało przesłane do biura ZOP drogą pocztową. Kolejny termin odbioru bilansów wyznaczono dla 10 oddziałów, w tym dla 3 również trzeci. Największe problemy ze sporządzeniem bilansów wystąpiły w przypadku oddziałów: Łańcut (gmina), Sokołów Małopolski, Tyczyn, Lubenia, Dynów. Wydatkowanie środków finansowych oddziałów nie budziło większych zastrzeżeń. Stwierdzono znaczne zobowiązania w składce do ZG ZNP – 20. 770,88 zł. Największe zobowiązania wobec ZG ZNP posiadał oddział Łańcut (gmina). Zgłoszono potrzebę przeprowadzenia kontroli oddziałów: Łańcut gm. oraz Dynów przez OKR.

W okresie styczeń – grudzień 2008 r. prezesi oddziałów (księgowe) uczestniczyli w 5 naradach szkoleniowych stacjonarnych oraz 1 wyjazdowej              do Suśca.
	Styczeń 2008 – prezesi i księgowe oddziałów

Kwiecień 2008 – prezesi oddziałów
Maj 2008 – prezesi oddziałów
Sierpień 2008 – prezesi oddziałów
Listopad 2008 – prezesi oddziałów

W dniach 2-4 października 2008 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie prezesów oddziałów, które miało miejsce w ośrodku wypoczynkowym „Roztoczanka” w Suścu.



Podczas narad szkoleniowych w 2008 roku przedstawiciele zarządów oddziałów zapoznani zostali z następującą tematyką:
Prowadzenie dokumentacji księgowej w oddziałach ZNP;
Organizacja akcji protestacyjnej;
Procedury prowadzenia sporu zbiorowego z pracodawcami;
Obowiązujące Regulaminy i Instrukcje ZG ZNP oraz ZOP ZNP;
Analiza strajku ZNP w dniu 27 maja;
Propozycje zmian w przepisach oświatowych: Karta Nauczyciela, Ustawa  o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli;
Sporządzanie spisu z natury majątku ZNP w oddziałach;
Procedury dotyczące uzyskania przez oddział nr REGON i NIP;
Sporządzanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe                     i związkowe;
Sporządzanie wniosków o zapomogi z Funduszu Specjalnej pomocy ZG ZNP oraz ZOP ZNP;
Organizacja poradnictwa prawnego na terenie Rejonu III;
Regulaminy i instrukcje ZG ZNP.  

Udział przedstawicieli zarządów oddziałów w naradach szkoleniowych                         w przypadku większości oddziałów nie budzi zastrzeżeń. Całkowity brak zainteresowania prowadzonymi szkoleniami wykazał Zarząd Oddziału                       w Markowej, z którego przedstawiciel w 2008 roku nie uczestniczył                 w żadnym szkoleniu. 4-krotną absencję odnotowano w przypadku Oddziału ZNP w Wiśniowej. Mimo przeprowadzonej w październiku 2008 roku kontroli tego oddziału przez OKR, prezes Oddziału nadal nie uczestniczy w szkoleniach ani nie deleguje osoby w swoim zastępstwie. Pozytywnym elementem w działalności tego Zarządu Oddziału jest funkcjonowanie Oddziałowej Sekcji Emerytów                     i Rencistów.
Ponadto nieobecności na szkoleniach miały miejsce w przypadku Zarządów Oddziałów ZNP w: Niebylcu (3x), Dynowie (3x), Dzikowcu (3x), Łańcucie gm.  (2x), Strzyżowie (2x), Żołyni (2x).

W wyjazdowym szkoleniu w Suścu uczestniczyli przedstawiciele 14 zarządów oddziałów ZNP z Rejonu. Byli to przedstawiciele Oddziałów ZNP w: Błażowej, Boguchwale, Czudcu, Frysztaku, Hyżnem, Kamieniu, Lubeni, Głogowie Małopolskim, Kolbuszowej, Rzeszowie, Świlczy, Łańcucie m., Żołyni, Sokołowie Małopolskim. 16 zarządów Oddziałów ZNP z Rejonu III nie wyznaczyło swoich przedstawicieli do udziału w wyjazdowym szkoleniu w Suścu.   

	W dniach 4 – 5 lutego 2008 roku w siedzibach oddziałów ZNP z miast powiatowych dokonywano odbioru bilansów oddziałów. Za wyjątkiem prezesów Oddziałów ZNP w Dynowie i Markowej, którzy nie stawili się przed Komisją bilansową (sprawozdania dostarczyli pocztą), wszystkie pozostałe oddziały wykazały się zdyscyplinowaniem. Przygotowane przez zarządy oddziałów bilanse były w większości bezbłędnie przygotowane lub zawierały drobne błędy, możliwe do poprawienia w trakcie pracy komisji. Ponowny termin odbioru bilansów wyznaczono dla Oddziałów ZNP w: Sokołowie Małopolskim, Białobrzegach, Łańcucie m., Łańcucie gm.

Funkcjonowanie oddziałowych sekcji związkowych

Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów ZNP funkcjonują w 18 oddziałach Rejonu III: Błażowej, Boguchwale, Czudcu, Głogowie Małopolskim, Hyżnem, Kolbuszowej, Łańcucie gm. Majdanie Królewskim, Niebylcu, Rzeszowie, Sokołowie Małopolskim, Strzyżowie, Świlczy, Trzebownisku, Tyczynie, Wiśniowej, Żołyni.

W okresie sprawozdawczym udział przedstawicieli oddziałowych sekcji E i R                       w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych przedstawiał się następująco:
	15 marca 2007 roku – narada stacjonarna przewodniczących oddziałowych sekcji E i R w Rzeszowie – udział wzięli przedstawiciele wszystkich sekcji.
4 grudnia 2007 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie – nieobecni przedstawiciele sekcji z Oddziałów ZNP w: Hyżnem, Frysztaku, Trzebownisku, Żołyni.
11 – 14 czerwca 2007 roku – narada wyjazdowa w Myczkowcach.              W szkoleniu wyjazdowym nie wzięli udziału przedstawiciele sekcji              z Oddziałów ZNP w: Łańcucie gm.  Niebylcu, Sokołowie Małopolskim, Strzyżowie, Frysztaku, Hymnem.
23 kwietnia 2008 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie – brak przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP w Czudcu
10 – 13 września 2008 roku – wyjazdowa narada szkoleniowa połączona z obchodami 50-lecia Sekcji E i R ZNP w Suścu. Na naradę wyjazdową przedstawicieli sekcji nie wysłały Oddziały ZNP w: Kolbuszowej, Niebylcu, Strzyżowie, Tyczynie.
12 listopada 2008 – narada stacjonarna – nieobecni przedstawiciele             z Oddziałów ZNP w Czudcu i Wiśniowej.

W 2008 roku z uwagi na małą liczebność członków ZNP spośród emerytów      i rencistów – byłych pracowników oświaty praktycznie zaprzestały działalność Sekcje E i R ZNP w: Łańcucie m., Hyżnem, Frysztaku, Niebylcu, Żołyni.

Oddziałowe Sekcje Pracowników Administracji i Obsługi ZNP na terenie rejonu III funkcjonują przy 10 Oddziałach ZNP: Czudec, Głogów Małopolski, Kamień, Łańcut m., Łańcut gm. Rzeszów, Sokołów Małopolski, Raniżów,  Strzyżów,  Trzebownisko.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 narady szkoleniowe (stacjonarne                 i wyjazdowe) przewodniczących sekcji PAiO ZNP:
	21 lutego 2007 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie – brak przedstawicieli Zarządów Oddziałów ZNP w: Kamieniu i Sokołowie Małopolskim;

26 – 27 września 2007 roku – szkolenie wyjazdowe w Mucznem – nieobecni przedstawiciele sekcji z Oddziałów ZNP w: Kamieniu, Łańcucie gm., Sokołowie Małopolskim, Raniżowie;
29 kwietnia 2008 roku – szkoleniowa narada stacjonarna w Rzeszowie – obecni wszyscy przedstawiciele sekcji z Rejonu III;
12 – 14 czerwca 2008 roku – wyjazdowa narada szkoleniowa we Frydmanie – nieobecność przedstawicieli Oddziałowych Sekcji PAiO                 w Łańcucie m. i Łańcucie gm.  

Udział przedstawicieli zarządów oddziałów ZNP z Rejonu III                               w manifestacjach i pikietach organizowanych przez ZNP

Manifestacja ZNP zorganizowana w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 roku – w manifestacji tej uczestniczyło z rejonu III 80 osób. Byli to przedstawiciele następujących oddziałów: Rzeszów (2 autokary), Głogów Małopolski (11 osób), Boguchwała (4 osoby), Trzebownisko  (2 osoby), Czudec (1 osoba).
Manifestacja ZNP przed gmachem MEN oraz siedzibą Sejmu RP                 w dniu 17 marca 2007 roku
	Manifestacja ZNP w dniu 18 stycznia 2008 roku w Warszawie –                  z Rejonu III w manifestacji uczestniczyli członkowie ZNP z 23 oddziałów      (189 osób). Oddziały niebiorące udziału w manifestacji to: Tyczyn, Wiśniowa, Niebylec, Markowa, Majdan Królewski, Łańcut gmina, Dynów.

Manifestacja ZNP w dniu 19 listopada 2008 roku – z Rejonu III uczestniczyło w niej 27 osób.
W pikiecie zorganizowanej w dniu 25 października 2007 roku przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim  wzięli udział przedstawiciele Zarządów Oddziałów ZNP w: Rzeszowie, Głogowie Małopolskim, Kolbuszowej, Świlczy, Boguchwale, Czudcu, Strzyżowie, Łańcucie, Białobrzegach.

Udział w akcji strajkowej ZNP w dniu 29 maja 2007 roku                                                 oraz w dniu 27 maja 2008 roku

	W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 akcje strajkowe: 2-godzinny strajk ostrzegawczy pracowników oświaty w dniu 29 maja 2007 roku oraz strajk jednodniowy w dniu 27 maja 2008 roku.
	Podczas 2-godzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 29 maja 2007 roku Rejon III wykazał się w skali Okręgu Podkarpackiego największą aktywnością – 2-godzinną przerwę w pracy szkół podjęło ponad 60% zarządów oddziałów ZNP z tego Rejonu. Pozostałe placówki wspierały akcję strajkową poprzez oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych.

Procedury sporu zbiorowego poprzedzające strajk w dniu 27 maja 2008 roku wszczęło 26 zarządów oddziałów. Procedur sporu zbiorowego nie przeprowadziły Zarządy Oddziałów ZNP w: Dynowie, Dzikowcu, Markowej oraz Wiśniowej. 
Strajk jednodniowy w dniu 27 maja 2008 roku przeprowadziło 25 Oddziałów ZNP z Rejonu III, natomiast nie odbył się w szkołach                   i placówkach oświatowych objętych działaniem Zarządów Oddziałów w: Dynowie, Dzikowcu, Majdanie Królewskim, Markowej, Wiśniowej.  

Współpraca zarządów oddziałów ZNP z Zarządem Okręgu Podkarpackiego

	W latach 2007 – 2008 zarządy oddziałów ZNP otrzymały z Okręgu Podkarpackiego ankiety w sprawie: Funduszu na pomoc zdrowotną oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, Likwidacji szkół i placówek oświatowych. Dane dostarczane przez oddziały ZNP miały ważne znaczenie w procesie negocjacji warunków pracy i płac pracowników oświaty na szczeblu ogólnopolskim.                   Z przykrością należy stwierdzić, że nie wszystkie oddziały rzetelnie wywiązały się               z realizacji uchwał wewnątrzzwiązkowych w powyższej sprawie.
	Ankieta w sprawie realizacji funduszu zdrowotnego oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli – na ankietę odpowiedziało 16 zarządów oddziałów. Odpowiedzi nie udzieliły Zarządy Oddziałów ZNP w: Czarnej, Dynowie, Głogowie Młp. Kolbuszowej, Lubeni, Łańcucie gm., Majdanie Królewskim, Markowej, Niebylcu, Sokołowie Młp., Dzikowcu, Trzebownisku, Wiśniowej, Żołyni.

Ankieta w sprawie regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli -         w ankiecie wzięło udział 18 oddziałów. Odpowiedzi nie udzieliły Zarządy Oddziałów ZNP w: Czarnej, Dynowie, Kolbuszowej, Lubeni, Łańcucie gm., Majdanie Królewskim, Markowej, Niebylcu, Sokołowie Młp., Trzebownisku, Wiśniowej, Żołyni.
Ankieta w sprawie likwidacji szkół i placówek oświatowych w 2008 roku – na ankietę odpowiedziało 18 oddziałów. Odpowiedzi nie przysłały Zarządy Oddziałów ZNP w: Czarnej, Dynowie, Kolbuszowej, Lubeni, Łańcucie gm., Majdanie Królewskim, Markowej, Niebylcu, Sokołowie Młp., Trzebownisku, Wiśniowej, Żołyni.  

Przynależność do ZNP w Rejonie III

		W dniu sporządzania niniejszego sprawozdania nie dysponowano danymi statystycznymi z oddziałów za rok 2008. Porównanie danych z roku 2006 – 3.604 członków ZNP w 29 oddziałach z rokiem 2007 – 3.390 członków ZNP w 30 oddziałach (cyfry dotyczą liczby członków ZNP ogółem, czyli czynnych zawodowo pracowników oświaty oraz emerytów i rencistów) pokazuje spadek ilościowy członków ZNP o 214 osób. Największy spadek ilości członków ZNP ogółem w 2007 roku miał miejsce w Oddziałach ZNP w: Rzeszowie (111 osób), Trzebownisku (17 osób), Boguchwale, Niebylcu, Tyczynie (16 osób), Dzikowcu      (11 osób), Dynowie, Żołyni (10 osób), Błażowej (7 osób), Białobrzegach (6 osób). Wzrost liczby członków ZNP  w 2007 roku odnotowano w Oddziałach ZNP w: Głogowie Małopolskim (18 osób), Sokołowie Małopolskim (9 osób), Czudcu (8 osób), Rakszawie  (4 osoby), Raniżowie (3 osoby). W 2007 r. powstał Oddział ZNP w Krasnem liczący 10 członków ZNP.  

Poradnictwo prawne

Od 2007 roku w Rejonie III w ramach powiatów są prowadzone porady prawne dla członków ZNP w takich oddziałach, jak: Łańcut, Kolbuszowa, Strzyżów oraz biuro ZOP. Corocznie wydawany jest terminarz porad prawnych dla członków ZNP z określeniem miejsca i godziny udzielanych porad prawnych w poszczególnych oddziałach Rejonu III. Porady udzielane są raz w miesiącu przez  doradcę prawnego Kol. Stanisława Kłaka. Porady są bezpłatne i udzielane członkom ZNP za okazaniem ważnej legitymacji związkowej. W pilnych sprawach prawnych dla członków z Rejonu III mogą być udzielane porady drogą telefoniczną lub w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego.
W okresie sprawozdawczym szereg zarządów oddziałów w rejonie III zgłosiło różne imprezy o charakterze turystycznym i sportowo – rekreacyjnym. Są to wycieczki krajowe i zagraniczne, pikniki rodzinne, zawody sportowe na szczeblu działania oddziału czy powiatu oraz uroczystości oddziałowe związane z DEN. W Rzeszowie w maju 2008 roku odbył się I Turniej Tenisa.
Takie działania  prezesów oddziałów przyciągają i integrują środowiska związkowe. Sekcje Oddziałowe E i R, jak i Sekcje PAiO działające w rejonie III, także organizują szereg imprez kulturalnych i wypoczynkowych dla swoich członków.
=harrsid13331523 	Serdecznie dziękuję Prezesom Oddziałów z Rejonu III,                                 w zdecydowanej większości działającym społecznie (urlopowanie                  do pracy związkowej ma miejsce tylko w 3 oddziałach) za zaangażowanie             w pracę związkową i wzorowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia funkcji z wyboru. Szczególne podziękowania kieruję do Prezesów Oddziałów ZNP w miastach powiatowych: Kolbuszowej, Łańcucie m. i Strzyżowie za udostępnienie biur oraz gościnne przyjęcie podczas odbioru bilansów oddziałów i poradnictwa prawnego. Wyrażam nadzieję, że wykazane wcześniej zarządy oddziałów niewywiązujące się wzorowo z działalności statutowej, podejmą                            w bieżącym roku działania naprawcze i w każdej dziedzinie we właściwy sposób służyć będą swoim wyborcom.

                                                                       Elżbieta Różycka
						                              Sekretarz 
                                                                         Zarządu Okręgu Podkarpackiego    


INFORMACJA 
O PRACY ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW ZNP                                       
 W OKRESIE WRZESIEŃ 2006 – GRUDZIEŃ 2008

REJON IV


Rejon IV – powiaty: dębicki, mielecki i ropczycko- sędziszowski – obejmuje 19 oddziałów ZNP .W większości są to małe oddziały liczące poniżej 100 członków (12 oddziałów), w tym 5 bardzo małych (poniżej 50 członków ZNP). Do największych należą oddziały: Dębica, Ropczyce, Mielec, Pilzno, Dębica- Gmina, Przecław i Sędziszów Młp. . Koordynację działalności związkowej w rejonie IV prowadzi wiceprezes ZOP ZNP Maria Grek.
W okresie sprawozdawczym, w stosunku do wyborów z 2006 roku,               w następujących oddziałach nastąpiły zmiany na stanowisku prezesów oddziałów: Brzostek, Pilzno, Radomyśl Wielki, Wielopole Skrzyńskie. 

Udział w szkoleniach

W okresie wrzesień 2006 – grudzień 2007 prezesi oddziałów brali udział              w 4 szkoleniach rejonowych stacjonarnych, które odbywały się w oddziałach        w siedzibach powiatów:
	Listopad 2006 – prezesi oddziałów ZNP/ w Dębicy

Styczeń 2007 – prezesi i księgowe oddziałów  ZNP /w Ropczycach
Sierpień 2007 – prezesi oddziałów ZNP /w Dębicy
Grudzień 2007 – prezesi oddziałów ZNP /w Mielcu
W dniach 19 – 21 kwietnia 2007 roku prezesi oddziałów uczestniczyli w naradzie wyjazdowej do Zakopanego. Z Rejonu IV wzięło w niej udział 19 osób z 17 oddziałów ZNP. Brak było przedstawicieli oddziałów Czermin i Dębica-Gmina,       2 oddziały wysłały dodatkowych przedstawicieli.
 
W 2007 roku w Rejonie IV prezesi oddziałów (wiceprezesi zarządów oddziałów) w trakcie szkoleń zapoznali się z następującą tematyką: 
	Kompetencje oddziałów  i ognisk ZNP względem pracodawcy

Dokumentacja obowiązująca w oddziałach ZNP 
Prowadzenie księgowości w oddziałach oraz zasady sporządzania planów  i sprawozdań finansowych
Sporządzanie planów pracy ciał statutowych oddziału
Organizacja posiedzeń ciał statutowych oddziału oraz ich dokumentowanie
Sporządzanie wniosków o odznaczenia oraz zapomogi
Archiwizacja w oddziałach ZNP
Uzgadnianie regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy (wg zapotrzebowań oddziałów )
Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
Współdziałanie oddziałów ZNP z samorządem lokalnym
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Inicjatywa Ustawodawcza ZNP

Frekwencja prezesów oddziałów na naradach rejonowych była na ogół zadowalająca.  Nieobecności dotyczyły  następujących oddziałów: Czarna Tarnowska (3x), Wadowice Górne (3x), Dębica - Gmina (2x), Czernin (2x), Radomyśl Wielki (2x). 

Zgodnie z harmonogramem w dniach 7-14 lutego 2007 r. w siedzibach oddziałów w miastach powiatowych rejonu IV zarządy oddziałów przedstawiały Komisji Bilansowej sprawozdania finansowe za 2006 rok. Największe problemy ze sporządzeniem bilansów wystąpiły w przypadku oddziałów: Iwierzyce, Dębica- Gmina, Czarna Tarnowska, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne. Wydatkowanie środków finansowych oddziałów nie budziło większych zastrzeżeń. Stwierdzono zobowiązania w składce do ZG ZNP na kwotę 4365,65 zł. Największe zobowiązania wobec ZG ZNP posiadały oddziały: Mielec-Miasto, Czermin i Przecław. Zgłoszono potrzebę przeprowadzenia kontroli oddziałów Dębica-Gmina, Czermin, Czarna Tarnowska i Wadowice Górne.

W okresie styczeń – grudzień 2008 r. prezesi oddziałów (księgowe) uczestniczyli  w 6 naradach szkoleniowych stacjonarnych oraz 1 wyjazdowej do Suśca.
	Styczeń 2008 – prezesi i księgowe oddziałów /w Ropczycach

Kwiecień 2008 – prezesi oddziałów /w Dębicy
Maj 2008 – prezesi oddziałów /w Ropczycach
Sierpień 2008 – prezesi oddziałów /w Dębicy
Listopad 2008 – prezesi oddziałów /w Mielcu
Grudzień 2008- prezesi oddziałów /Dębicy

W dniach 2-4 października 2008 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie prezesów oddziałów w ośrodku wypoczynkowym „Roztoczanka” w Suścu.

Podczas narad szkoleniowych w 2008 roku przedstawiciele zarządów oddziałów zapoznani zostali z następującą tematyką:

	Prowadzenie dokumentacji księgowej w oddziałach ZNP

Organizacja akcji protestacyjnej
Procedury prowadzenia sporu zbiorowego z pracodawcami
Obowiązujące Regulaminy i Instrukcje ZG ZNP oraz ZOP ZNP
Analiza strajku ZNP w dniu 27 maja
Propozycje zmian w przepisach oświatowych: Karta Nauczyciela, Ustawa        o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli
Sporządzanie spisu z natury majątku ZNP w oddziałach
Procedury dotyczące uzyskania przez oddział nr REGON i NIP
Sporządzanie wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe
Sporządzanie wniosków o zapomogi z Funduszu Specjalnej pomocy ZG ZNP oraz ZOP ZNP
Organizacja poradnictwa prawnego na terenie rejonu IV
Regulaminy i instrukcje ZG ZNP.  

Udział przedstawicieli zarządów oddziałów w naradach szkoleniowych                 w przypadku większości oddziałów nie budzi zastrzeżeń. Nieobecności na szkoleniach miały miejsce w przypadku Zarządów Oddziałów ZNP w: Czerninie    (4x), Wadowicach Górnych (4x), Czarnej Tarnowskiej (3x).

W wyjazdowym szkoleniu w Suścu uczestniczyli przedstawiciele 15 zarządów oddziałów ZNP z rejonu. Tylko 4 zarządy Oddziałów ZNP nie wysłały przedstawicieli do Suśca (oddział Czarna Tarnowska, Czermin, Dębica – Gmina, Wadowice Górne).     

W dniach 8 – 14 lutego 2008 roku w siedzibach oddziałów ZNP w miastach powiatowych dokonywano odbioru bilansów oddziałów. Za wyjątkiem prezesów Oddziałów ZNP w Iwierzycach i Wadowicach Górnych, wszystkie pozostałe oddziały wykazały się zdyscyplinowaniem. Przygotowane przez zarządy oddziałów bilanse miały usterki, które wymagały licznych korekt.  Ponowny termin odbioru bilansów wyznaczono dla oddziałów z powiatu mieleckiego w Mielcu        (18.02.08), a z pozostałych powiatów w Dębicy (22.02.08)   .

Funkcjonowanie oddziałowych sekcji związkowych

Oddziałowe Sekcje Emerytów i Rencistów ZNP funkcjonują                    w 9 oddziałach Rejonu IV: w Borowej, Dębicy, Mielcu, Ostrowie, Pilźnie, Przecławiu, Ropczycach, Sędziszowie i Żyrakowie. 

W okresie sprawozdawczym  przedstawiciele OSEiR uczestniczyli                        w następujących szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych:
	15 marca 2007 roku – narada stacjonarna przewodniczących OSEiR          w Rzeszowie 

4 grudnia 2007 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie 
11 – 14 czerwca 2007 roku – narada wyjazdowa w Myczkowcach.             W szkoleniu wyjazdowym nie wzięli udziału przedstawiciele sekcji               z Oddziałów ZNP w: Borowej, Pilźnie i Żyrakowie 
23 kwietnia 2008 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie 
10 – 13 września 2008 roku – wyjazdowa narada szkoleniowa połączona      z obchodami 50-lecia Sekcji E i R ZNP w Suścu. Na naradę wyjazdową przedstawicieli sekcji nie wysłały Oddziały ZNP w: Borowej, Ostrowie, Pilźnie i Żyrakowie. Honorowym gościem z rejonu była Kol. Irena Galas, która przed 50-laty zakładała OSEiR w Dębicy.
12 listopada 2008 – narada stacjonarna – nieobecni przedstawiciele           z Oddziałów ZNP w Borowej, Ostrowie, Żyrakowie.

Oddziałowe Sekcje Pracowników Administracji i Obsługi ZNP na terenie rejonu IV funkcjonują przy 11 Oddziałach ZNP: Brzostek, Dębica, Dębica- Gmina, Iwierzyce, Mielec, Mielec- Gmina, Przecław, Pilzno, Radomyśl Wielki, Ropczyce, Sędziszów Młp., 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 narady szkoleniowe (stacjonarne            i wyjazdowe) przewodniczących sekcji PAiO ZNP:

	21 lutego 2007 roku – narada stacjonarna w Rzeszowie 

26 – 27 września 2007 roku – szkolenie wyjazdowe w Mucznem – nieobecni przedstawiciele sekcji z Oddziałów ZNP w: Dębicy –Gminie, Mielcu- Gminie, Radomyślu Wielkim
29 kwietnia 2008 roku – szkoleniowa narada stacjonarna w Rzeszowie 
12 – 14 czerwca 2008 roku – wyjazdowa narada szkoleniowa we Frydmanie – obecni przedstawiciele Oddziałowych Sekcji PAiO             z Dębicy, Ropczyc, Mielca .  

Udział przedstawicieli zarządów oddziałów ZNP z rejonu                            IV  w manifestacjach i pikietach organizowanych przez ZNP 

	Manifestacja ZNP zorganizowana w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 roku – w manifestacji tej uczestniczyło z rejonu IV 30 osób. Byli to przedstawiciele następujących oddziałów: Dębica, Mielec, Ropczyce, Sędziszów Młp., Tuszów Narodowy, Żyraków

Manifestacja ZNP przed gmachem MEN oraz siedzibą Sejmu RP w dniu 17 marca 2007 roku-brak przedstawicieli  dużych oddziałów z Pilzna, Dębicy-Gminy, Przecławia
	Manifestacja ZNP w dniu 18 stycznia 2008 roku w Warszawie – z Rejonu IV  w manifestacji uczestniczyli członkowie ZNP z 6 oddziałów (28 osób). Oddziały niebiorące udziału w manifestacji to: Czermin, Pilzno, Czarna Tarnowska, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Mielec-Gmina

Manifestacja ZNP w dniu 19 listopada 2008 roku – z Rejonu IV uczestniczyło w niej 28 osób.
W pikiecie zorganizowanej w dniu 25 października 2007 roku przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim  wzięli udział przedstawiciele Zarządów Oddziałów ZNP w: Dębicy, Mielcu, Ropczycach, Sędziszowie Małopolskim 
 


Udział w akcjach strajkowych ZNP 

	W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 akcje strajkowe: 2-godzinny strajk ostrzegawczy pracowników oświaty w dniu 29 maja 2007 roku oraz strajk jednodniowy w dniu 27 maja 2008 roku.
	Podczas 2-godzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 29 maja 2007 roku Rejon IV wykazał się w skali Okręgu Podkarpackiego dużą aktywnością – 2-godzinną przerwę w pracy szkół podjęło 62% zarządów oddziałów ZNP             z tego rejonu. Pozostałe placówki wspierały akcję strajkową poprzez oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych. Najwięcej placówek oświatowych strajkowało w Dębicy i Ropczycach.

Procedury sporu zbiorowego poprzedzające strajk w dniu 27 maja 2008 roku wszczęło 13 zarządów oddziałów. Procedur sporu zbiorowego nie przeprowadziły Zarządy Oddziałów ZNP w: Borowej, Czarnej Tarnowskiej, Brzostku, Czerminie, Tuszowie Narodowym, Wadowicach Górnych. 
Strajk jednodniowy w dniu 27 maja 2008 roku przeprowadziło 11 Oddziałów ZNP z Rejonu IV, natomiast nie odbył się w szkołach                   i placówkach oświatowych objętych działaniem Zarządów Oddziałów w: Borowej, Brzostku Czarnej Tarnowskiej, Czerminie, Tuszowie Narodowym, Wadowicach Górnych , Radomyślu Wielkim i Przecławiu.   

           Jeżeli chodzi o terminową realizację zadań wyznaczanych przez ZOP ZNP (np. ankiety, statystyka itp.) to tylko 11 oddziałów przekazywało w terminie materiały do Rzeszowa. Oddziały, które nie wywiązują się terminowo                   z  nałożonych zadań to: Czarna Tarnowska, Czermin, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne. 
Oddziały, które odpowiedzialnie wywiązują się ze wszystkich swoich zadań, to: Ropczyce, Dębica, Mielec, Sędziszów Małopolskim, Pilzno, Przecław i Żyraków. 

Poradnictwo prawne

Porady prawne w powiecie Mielec od 1 stycznia 2007 r. prowadzi  Tadeusz Nowicki, w powiecie Dębica i powiecie Ropczycko – Sędziszowskim z wyłączeniem ZO ZNP w Ropczycach od 1 maja 2007 prowadzi  Stanisław Kłak. Dyżury są prowadzone raz w miesiącu w Zarządach Oddziałów w Mielcu, Dębicy i Sędziszowie Małopolskim.  



                 Maria Grek
						                             Wiceprezes 
                                                                         Zarządu Okręgu Podkarpackiego    



Informacja 
o działalności Zarządów Oddziałów ZNP        
w okresie 2006 – 2008
 Rejon V

Rejon V obejmuje 15 oddziałów ZNP z powiatów: Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko. Oddziały ZNP w 2007 roku liczyły 1821 członków, w tym emerytów 351 oraz pracowników administracyjno – obsługowych - 193.
Prezesi oddziałów uczestniczyli w szkoleniach rejonowych, które dotyczyły:
	zadań i kompetencji prezesa i zarządu ogniska wobec pracodawcy;
	sporządzania sprawozdań finansowych;
	funkcjonowania ZFŚS;

manifestacji w Warszawie;
prowadzenia dokumentacji przez zarząd oddziału;
archiwizacji dokumentów;
prowadzenia księgowości;
rozwiązywania sporów zbiorowych;
przebiegu akcji protestacyjnej;
spraw emerytalnych;
dyscypliny organizacyjnej;
obchodów Związkowego Dnia Edukacji;
	odprowadzania składki członkowskiej do ZG ZNP;
statystyki ZNP za 2007 rok;
regulaminów i instrukcji z ZG i ZOP ZNP – ich realizacja;
	organizacji strajku 29 V 2008;
wdrażania podwyżek płac;
emerytur pomostowych;
spisu majątku w oddziałach ZNP;
świadczeń kompensacyjnych.
Odbyło się 10 narad rejonowych w Nisku, w których uczestniczyli prezesi oddziałów. Udział w naradach przedstawia się następująco:
  
Lp.
Data szkolenia w Nisku 
Nieobecnośc prezesa Oddziału
1
15 listopad 2006
Baranów Sandomierski, Ulanów 
2
17 styczeń 2007
-
3
28 sierpień 2007
Gorzyce, Nowa Dęba, Pysznica
4
5 grudzień 2007
-
5
3 styczeń 2008
-
6
15 kwiecień 2008
-
7
13 maj 2008
-
8
29 sierpień 2008
-
9
21 listopad 2008
-
10
17 grudzień 2008
-


Odbyły się szkolenia wyjazdowe dla prezesów: w Zakopanem w dniach 19 – 21 kwietnia 2007 r., na których byli nieobecni prezesi z Oddziałów: Gorzyce, Nowa Dęba, Pysznica oraz w Suścu w 2008 r. na którym była nieobecna Kol. Prezes z Oddziału Zaklików. Udział brali przedstawiciele ZG, Wojewoda Podkarpacki,  Podkarpacki Kurator Oświaty..

Odbyły się także szkolenia w Okręgowej SEiR. Członkowie tej sekcji są                      w oddziałach w Grębowie, Nisku, Nowej Dębie, Rudniku nad Sanem, Salowej Woli i Tarnobrzegu. Udział w szkoleniach przewodniczących SEiR przedstawia się następująco:

Lp.
Szkolenie – data, miejscowość
Nieobecne Oddziały
1
4 grudzień 2007, Rzeszów
Grębów, Nowa Dęba, Rudnik n/Sanem
2
11 – 14 czerwiec 2007, Myczkowce
Nowa Dęba, Nisko
=drr3
23 kwiecień 2008, Rzeszów 
Rudnik n/Sanem
4
10 – 13 wrzesień 2008, Susiec
-
5
12 grudzień 2008, Rzeszów
-


Z Rejonu V w szkoleniach uczestniczyli  pracownicy administracyjno – obsługowi przy udziale Okręgowej SPAiO. Tę grupę pracowników w sekcjach zrzeszają Oddziały: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Nisko, Nowa Dęba, Rudnik n/Sanem, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Ulanów, Zaklików, Zaleszany.

Udział w szkoleniach przewodniczących oddziałowych SPAiO jest następujący:

Lp
Szkolenie – data, miejscowość
Nieobecność z Oddziałów
1
21 luty 2007 Rzeszów
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Harasiuki, Stalowa Wola, Zaklików
2
26-27 październik 2007, Muczne
Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Nowa Dęba, Zaklików
3
29 kwiecień 2008, Rzeszów
Baranów San., Bojanów, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Nisko, Nowa Dęba, Rudnik n/Sanem, Ulanów, Zaklików, Zaleszany
4
12 – 14 czerwiec 2008 Frydman
Baranów San., Gorzyce, Harasiuki, Nowa Dęba, Zaklików, Zaleszany, Ulanów.




Informacje z Oddziałów Rejonu V do Okręgu (ankiety) są przekazywane   w 100% terminowo, o czym świadczy sprawozdanie zbiorcze Okręgu dotyczące przesłanych ankiet z tego rejonu. 

Rok 2007/2008 w pracy związkowej był przygotowaniem do strajku. Procedury sporu zbiorowego przeprowadziły wszystkie oddziały (15) w Rejonie V. 
Strajk odbył się w szkołach i placówkach działających na terenie 13 Zarządów Oddziału ZNP. Strajk nie odbył się w Oddziałach Harasiuki i Rudnik n/Sanem, gdyż przeprowadzone referendum wypadło za nieorganizowaniem strajku. Liczba szkół i palcówek uczestniczących w strajku w 100% obejmowały oddziały w: Nowej Dębie, Bojanowie, Pysznicy, powyżej 80% w oddziałach: Grębów, Baranów San., St. Wola, Zaklików, Zaleszany, Nisko, Ulanów. Powyżej 50% udziału w strajku wykazały oddziały z Tarnobrzega, Gorzyc, Radomyśla n/Sanem. 
Wszystkim Prezesom Oddziałów, członkom Związku dziękuję za przygotowanie    i przeprowadzenie całej procedury strajkowej w sposób rzetelny, sumienny i spokojny, co wpłynęło na tak wysoką frekwencję. 
Strajk był wynikiem manifestacji (2), które odbyły się w Warszawie. 
Nie uczestniczył w nich Oddział Zaklików. Pikietowaliśmy także przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Nie brał udziału w pikiecie Oddział z Baranowa Sandomierskiego i Zaklikowa.

Wzorowo pracują Oddziały z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska, Grębowa, Nowej Dęby - najliczniejsze w Rejonie V.
Pozostałe Oddziały, które nie dysponują własnymi biurami, mają utrudnioną działalność związkową, jak i tam, gdzie prezesi nie są urlopowani do pracy związkowej. Wszyscy prezesi oddziałów mają wiele trudności, jakie napotykają we współpracy z JST i pracodawcami.

Porady prawne dla członków ZNP
W rejonie V – Tarnobrzeg od 1 stycznia 2007 r. prowadzi Tadeusz Nowicki. Dyżury są prowadzone raz w miesiącu w zarządach oddziałów będących siedzibami miast powiatowych: Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko. 
W siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP porad prawnych dla prezesów oddziałów ZNP udziela Stanisław Kłak – Prezes Okręgu. 

Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim prezesom w Rejonie V. Wysoko oceniam ich rzetelność, sumienność i oddanie w pracy związkowej.
Halina Stępień
  Wiceprezes 
                                                   Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

