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Związek Nauczycielstwa Polskiego
              Zarząd Okręgu
             Podkarpackiego


PLAN  SZKOLEŃ
CZŁONKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE Z WYBORU
W OKRĘGU PODKARPACKIM I ZARZĄDACH ODDZIAŁÓW
W ROKU 2009


SZKOLENIE PREZESÓW i KSIĘGOWYCH  ODDZIAŁÓW ZNP           
     oraz KOORDYNATORÓW ZSIP

1. Plan szkoleń prezesów oddziałów ZNP  w 2009 obejmuje:

szkolenia jednodniowe w ramach rejonu związkowego – planuje się 4
szkolenie wyjazdowe trzydniowe:
	prezesów oddziałów ZNP,
przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów,
przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji          i Obsługi.

2. Szkolenia jednodniowe w rejonach –   tematyka i terminy

terminy:  miesiące:  styczeń,  marzec,  wrzesień,  listopad,
	czas szkolenia: 5 godzin; w godzinach: 10.00 – 15.00 
	miejsce : rejon I  –  ZO ZNP Krosno;  rejon II   –  ZO ZNP Jarosław;              rejon III  – ZO ZNP Rzeszów; rejon IV  –  ZO ZNP Dębica;   rejon V –   ZO ZNP Stalowa Wola 
	odpowiedzialny za szkolenie: rejon I – Osikowicz Jan, rejon II – Nowicki Romuald,  rejon III – Różycka Elżbieta,  rejon IV – Grek Maria, rejon V – Stępień Halina, 
	kierownicy szkoleń: rejon I – Kielar Jerzy,  rejon II – Mamak Andrzej, rejon III – Kurek Andrzej,  rejon IV – Puzon Anna,  rejon V – Walicha Eliza, 
	wykładowcy: członkowie sekretariatu, główna księgowa ZOP ZNP             i wyznaczeni księgowi ZO ZNP, prawnicy i doradcy prawni ZOP ZNP, inspektorzy PIP, pracownicy Kuratorium Oświaty, kierownictwo OKR, doświadczeni prezesi oddziałów ZNP
	materiały na szkolenie: przygotowywane są w wersji pisanej                      i elektronicznej przez biuro Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP. 

I szkolenie – styczeń

W szkoleniu uczestniczą prezesi i księgowi oddziałów ZNP.

Tematyka:
Sporządzanie sprawozdań finansowych przez zarządy oddziałów ZNP;
Plan finansowy – budżet zarządu oddziału;
Spis z natury w siedzibach oddziałów ZNP, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
	Procedury uzyskania numerów NIP i REGONU;

II szkolenie – marzec 

W szkoleniu uczestniczą prezesi oddziałów i księgowi zarządów oddziałów ZNP.
 
Tematyka:
Prowadzenie księgowości w oddziałach ZNP oraz otwieranie kont bankowych, zmiany wzorów podpisów bankowych;
	Ruch służbowy w oświacie – tworzenie arkuszy organizacyjnych przez dyrektorów szkół/placówek;
Rola zakładowej organizacji związkowej w zakresie: ochrony prawnej grup pracowniczych przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

III szkolenie – wrzesień 

W szkoleniu uczestniczą prezesi oddziałów ZNP.

Tematyka: 
Negocjowanie przepisów prawa miejscowego stanowionego z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przepisów prawa szkolnego z pracodawcami – dyrektorami szkół,
Postępowanie administracyjne: 
	występowanie do wojewody w ramach nadzoru nad stanowionym prawem przez JST,
składanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
	Wdrażanie II etapu podwyżek płac dla nauczycieli;
Formy działania zarządów oddziałów ZNP w zakresie pozyskiwania członków ZNP.

IV szkolenie – listopad 

W szkoleniu udział biorą prezesi oddziałów i koordynatorzy ZSIP

Tematyka:
Współdziałanie PIP i SIP;
Uprawnienia kontrolne ZO ZNP i ZSIP;
Rola koordynatorów ZSIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach  i placówkach oświatowych;
Funkcjonowanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.
Choroby zawodowe: ubieganie się o stwierdzenie choroby zawodowej oraz procedury postępowania

3. Szkolenie wyjazdowe trzydniowe – czterodniowe

W szkoleniu uczestniczą prezesi oddziałów ZNP i członkowie ZOP ZNP.
Szkolenie organizowane będzie na trenie kraju lub za granicą .
Przewidywany termin szkolenia: kwiecień – maj.

Tematyka:
Zasady gospodarowania ZFŚS i funduszem na pomoc zdrowotną nauczycieli, funduszem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
	Analiza zmian w ustawach: Karta Nauczyciela oraz o systemie oświaty - stosowanie przepisów w praktyce;  
Znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych – tworzenie             i uzgadnianie regulaminów wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami;
Uprawnienia i kompetencje zarządu oddziału ZNP wobec pracodawcy            i organu prowadzącego; 
	Ocena negocjacji regulaminów dodatków do wynagrodzeń nauczycieli na podstawie nowych przepisów – zmienionego art. 30 Karty Nauczyciela;
	Rada pedagogiczna - jej kompetencje, uprawnienia członka rady pedagogicznej;
Finansowanie oświaty – subwencja oświatowa (zasady naliczania i podziału, przeznaczenie subwencji);
Prowadzenie dokumentacji zarządu oddziału i ogniska ZNP.



SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH SEKCJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  ORAZ  ZARZĄDU OKRĘGOWEJ SEKCJI


Plan szkoleń przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi  oraz członków Zarządu Okręgowej Sekcji  ZNP  w 2009 obejmuje:

szkolenia jednodniowe w siedzibie ZOP ZNP – planuje się 2
	szkolenie wyjazdowe trzydniowe.  

2.  Szkolenia jednodniowe  –   tematyka i terminy

terminy:  miesiące:  marzec, listopad
	czas szkolenia: 5 godzin; w godzinach: 10.00 – 15.00
	miejsce : ZOP ZNP Rzeszów 
	wykładowcy: członkowie sekretariatu, główna księgowa ZOP ZNP              prawnicy i doradcy prawni ZOP ZNP, inspektorzy PIP, członkowie Prezydium Zarządu Okręgowej Sekcji , 
	materiały na szkolenie: przygotowywane są w wersji pisanej                      i elektronicznej przez biuro Zarządu Okręgu Podkarpackiego. 

I szkolenie  - marzec

  Tematyka:
Statutowe obowiązki przewodniczących oddziałowych sekcji pracowników administracji i obsługi;
	Analiza przepisów znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych;
	Funkcjonowanie oddziałowych sekcji PAiO w Okręgu Podkarpackim (statystyka),
	Wynagradzanie pracowników niebędących nauczycielami –  nowe zasady.

II szkolenie – listopad 
   
   Tematyka:
Zatrudnianie pracowników niebędących nauczycielami,
Zmiany warunków pracy, wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę,
Warunki pracy pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych,
Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników zatrudnionych w szkołach. 
	Rola organizacji związkowych w działaniu na rzecz pracowników administracji i obsługi. 


3. Szkolenie wyjazdowe dwudniowe 

W szkoleniu uczestniczą przewodniczący Oddziałowych Sekcji i członkowie Zarządu Okręgowej Sekcji ZNP.
Szkolenie organizowane będzie na terenie kraju.
Przewidywany termin szkolenia: wrzesień - październik.

Tematyka:
	Współpraca Zarządu Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi  z kierownictwem ZOP ZNP (wspólne posiedzenie Zarządu OSPAiO oraz Sekretariatu ZOP);
	Analiza zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych;
	Współpraca z samorządem lokalnym – „sztuka negocjacji” w zakresie układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania ;
	Współpraca przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi  z prezesami oddziałów;
	Funkcjonowanie ZFŚS, rola związków zawodowych w przestrzeganiu prawa pracy przez pracodawcę;
	Działania na rzecz wstępnych procedur mających na celu zabezpieczenie środków na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi w 2010 roku. 
	Status zawodowy pracowników niebędących nauczycielami.



SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH SEKCJI EMERYTÓW I  RENCISTÓW  ORAZ  ZARZĄDU OKRĘGOWEJ SEKCJI


Plan szkoleń przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów                  i Rencistów   oraz członków Zarządu Okręgowej Sekcji  ZNP  w 2008 obejmuje:

szkolenia jednodniowe w siedzibie ZOP ZNP – planuje się 2
	szkolenie wyjazdowe trzydniowe.  

2.  Szkolenia jednodniowe –   tematyka i terminy

terminy:  miesiące: marzec, grudzień
	czas szkolenia: 5 godzin; w godzinach: 10.00 – 15.00
	miejsce : ZOP ZNP Rzeszów 
	wykładowcy: członkowie sekretariatu, główna księgowa ZOP ZNP              prawnicy i doradcy prawni ZOP ZNP, członkowie Prezydium Zarządu Okręgowej Sekcji  
	materiały na szkolenie: przygotowywane są w wersji pisanej                      i elektronicznej przez biuro Zarządu Okręgu Podkarpackiego. 

I szkolenie  - luty
   
   Tematyka:
Planowanie pracy związkowej w sekcjach oddziałowych;
Przynależność do ZNP byłych pracowników oświaty – statystyka za 2008 rok - analiza;
Odprowadzanie składki członkowskiej od emerytów i rencistów do ZG ZNP przez zarządy oddziałów ZNP;
Formy pracy oddziałowych sekcji E i R nad pozyskiwaniem członków ZNP;
Formy pomocy udzielanej przez struktury ZNP emerytom i rencistom – członkom ZNP;
Waloryzacja emerytur i rent w 2009 roku.

II szkolenie – grudzień  
   
   Tematyka:
Planowanie pracy sekcji oddziałowych i okręgowej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej;
Fundusz „Senior” oraz Pomocy Specjalnej ZG ZNP – zasady korzystania;
	Współpraca oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów z zarządami oddziałów ZNP oraz dyrektorami macierzystych szkół i placówek oświatowych.
	Informacja o zasadach waloryzacji rent i emerytur w 2010 r.


3. Szkolenie wyjazdowe trzydniowe

W szkoleniu uczestniczą przewodniczący Oddziałowych Sekcji i członkowie Zarządu Okręgowej Sekcji ZNP.
Szkolenie organizowane będzie na terenie kraju.
Przewidywany termin: czerwiec

Tematyka:
	Działania zmierzające do wzrostu ilościowego i umocnienia organizacyjnego Sekcji Emerytów  i Rencistów;
	Doskonalenie działalności opiekuńczej nad emerytowanymi członkami ZNP – wymiana doświadczeń (zajęcia warsztatowe);

Formy współpracy zarządów Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów            z zarządami oddziałów ZNP;
70 rocznica powstania TON;
	Zasady gospodarowania ZFŚS i formy pomocy socjalnej z Funduszu dla emerytów i rencistów;
Korzystanie z Funduszu pomocy zdrowotnej nauczycieli przez emerytów          i rencistów.


SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH KOMISJI REWIZYJNYCH ZNP


Plan szkoleń przewodniczących oddziałowych Komisji Rewizyjnych ZNP  w 2009 obejmuje:

szkolenia jednodniowe w ramach rejonu związkowego – planuje się 2
	szkolenie wyjazdowe trzydniowe

2. Szkolenia jednodniowe w rejonach –   tematyka i terminy

terminy:  miesiące: kwiecień, październik
	czas szkolenia: 5 godzin; w godzinach: 10.00 – 15.00
	miejsce : rejon I  –  ZO ZNP Krosno;  rejon II   –  ZO ZNP Jarosław;              rejon III  – ZO ZNP Rzeszów; rejon IV  –  ZO ZNP Dębica;   rejon V –   ZO ZNP Stalowa Wola  
	odpowiedzialny za szkolenie: rejon I – Lech Zofia,  rejon II – Koza Teresa,  rejon III – Mierzwa Józef,  rejon IV –  Paluch Kazimiera, rejon V – Wróblewska Lucyna 
	wykładowcy: członkowie OKR, główna księgowa ZOP ZNP i wyznaczeni księgowi ZO ZNP, prawnicy i doradcy prawni ZOP ZNP, 
	materiały na szkolenie: przygotowywane są w wersji pisanej                      i elektronicznej przez Prezydium OKR. 

I  szkolenie:  kwiecień
   
Tematyka:
Prowadzenie dokumentacji przez OKR,
	Zasiłki statutowe – realizacja przez ZO ZNP regulaminu ZG ZNP w sprawie zasiłków statutowych,
	Prawidłowość działania zarządów oddziałów w zakresie ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów pracowniczych,
Działalność gospodarczo – finansowa zarządów oddziałów,
	Składanie sprawozdań z  działalności  Oddziałowych  Komisji  Rewizyjnych.

II szkolenie:  październik
 
    Tematyka:
Prawidłowość naliczania składek związkowych oraz ich terminowość przekazywania,
	Inwentaryzacja w zarządach oddziałów,
	Sprawozdawczość finansowa zarządu oddziału.
	Struktura organizacyjna zarządu oddziału i zarządu okręgu.

3. Szkolenie wyjazdowe trzydniowe

W szkoleniu uczestniczą przewodniczący Oddziałowych Komisji Rewizyjnych          i członkowie Zarządu Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Szkolenie organizowane będzie na terenie kraju.
Przewidywany termin:  luty 

Tematyka:
Usytuowanie Okręgowej i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych w Statucie ZNP – uprawnienia i kompetencje.
Zadania realizowane przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego w kadencji 2006 – 2010 -  informacja Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP.
	Zadania i działalność Głównej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej – wystąpienie przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP.
	Omówienie wyników kontroli zarządów oddziałów, prowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
Zadania dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych ZNP na podstawie wytycznych GKR  i Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP.
Wytyczne dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych ZNP – zakres prowadzonych kontroli.
	Prowadzenie dokumentacji księgowej i biurowej przez zarządy oddziałów                i Oddziałowe Komisje Rewizyjne ZNP.
Prowadzenie księgowości przez zarządy oddziałów ZNP i uprawnienia kontrolne OKR w tym zakresie.
	Aktualna sytuacja w oświacie i  ZNP.  


Przemyśl, dnia 10.02.2009 r. 


					              Za Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP


      Prezes 
 Okręgu Podkarpackiego ZNP

                                                                         Kłak Stanisław



	

