Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Żmigrodzie
za okres od 20 maja 2010 roku do 20 maja 2014 roku

I. WSTĘP
	
	Dzisiejszą konferencją zamykamy kolejny etap działalności oddziału ZNP w Żmigrodzie. Nasza międzyzakładowa organizacja związkowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie placówki oświaty publicznej działające w mieście i gminie Żmigród, zarówno gminne, jak i powiatowe, z wyjątkiem RPPP. Kolejne 4 lata wpisują się już do ponad 100-letniej historii Związku, przyszedł, więc czas na podsumowanie i ocenę działań władz związkowych wszystkich szczebli. Odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniskach i grupach związkowych na naszym terenie oraz w SEiR, dzisiaj delegaci ustalą kierunki działania i wybiorą władze oddziałowe na kolejną kadencję, następnie czeka nas konferencja okręgowa i zjazd krajowy.

Oddziałowa organizacja ZNP w Żmigrodzie liczy obecnie 183 członków, w tym:
	nauczycieli: 87
	pracowników aio: 23
	emerytów: 72
	bezrobotnych: 1

Cieszyć musi fakt, że w ciągu mijającej kadencji do ZNP wstąpiło 29 osób. Prowadzona w mediach kampania antyzwiązkowa okazuje się więc nieskuteczna. W trakcie kadencji dwie grupy związkowe (w Radziądzu i Powidzku) przekształciły się w pełnoprawne ogniska. Obecnie działa w oddziale 5 ognisk i 4 grupy związkowe oraz 1 sekcja.

W ciągu 4 lat pożegnaliśmy na zawsze 7 osób, które odeszły do wieczności: byli to ś.p. Koleżanki i Koledzy: Barbara Gromczyńska, Jadwiga Kaniewska, Janina Kapała, Józefa Oczkowska, Teresa Zadorożna, Wacław Polewiak, Anna Cisło. Uczestniczyliśmy w Ich ostatniej drodze, a teraz uczcijmy Ich pamięć, oraz pamięć wszystkich zmarłych pracowników naszych placówek, chwilą ciszy.

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA /WEWNĄTRZZWIĄZKOWA/

Konferencja w 2010 roku wybrała Zarząd Oddziału w składzie 18 osób. Podział zadań przedstawiał się następująco:
	w skład Prezydium Zarządu wchodzili:

	Józef Łysikowski		- prezes oddziału
	Renata Jasińska		- wiceprezes ZO
	Maria Cieśla		- wiceprezes ZO, przewodnicząca SEiR
	Grażyna Łysikowska	- sekretarz ZO
	Danuta Kononowicz	- skarbnik ZO
	Joanna Osio		- członek ZO
	Alicja Wojda		- członek ZO
	Paweł Klimkowski		- członek ZO
	Zdzisława Zuska 		- członek ZO
	funkcje członków Zarządu i łączników pełnili:

	Adamowicz Wiesława	- członek ZO
	Brodala Beata		- członek ZO
	Karkocha Bożena		- członek ZO
	Łycz Renata		- członek ZO
	Mielnik-Maciejak Bogumiła - członek ZO
	Młoda Eleonora		- członek ZO
	Petruś Wiktor		- członek ZO
	Podróżna Anna		- członek ZO
	Wiktorowicz Sylwia	- członek ZO

Zarząd oddziału w trakcie kadencji realizował wnioski i uchwały podjęte w kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Spotkania odbywały się regularnie, najczęściej raz w miesiącu. Tematyka zebrań była wcześniej planowana i koncentrowała się wokół różnorodnych problemów nurtujących środowisko oświatowe, głownie dotyczyły one zmian w systemie oświaty, Karcie Nauczyciela oraz omawiania bieżących spraw pojawiających się w działalności placówek. Ważną sferą było opiniowanie aktów prawnych. Uzgadnialiśmy bieżące sprawy dotyczące organizacji szkoleń, imprez i wyjazdów, rozpatrywaliśmy wnioski o przyznanie zasiłków statutowych i zapomóg związkowych, analizowaliśmy dokumenty władz zwierzchnich, opiniowaliśmy pracę dyrektorów szkół, którzy podlegali ocenie. Ponadto zarząd sprawował nadzór nad Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.

Przeprowadziliśmy konsultacje w środowisku, a następnie opracowaliśmy i zgłosiliśmy uwagi do projektu Strategii Rozwoju Oświaty, które zostały uwzględnione w uchwale Rady Miejskiej oraz opracowaliśmy i przesłaliśmy do Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. nagród dla nauczycieli, który też zyskał akceptację radnych. 

Przygotowywaliśmy i wspieraliśmy związkowe akcje protestacyjne, jak: udział w ogólnozwiązkowej manifestacji we Wrocławiu w 2011 roku, udział w akcji „Stop likwidacji bibliotek!”, udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu i manifestacji trzech central związkowych w Warszawie, udział w krajowej akcji protestacyjnej i manifestacji nauczycieli w Warszawie pod hasłem "Dość tego!". Ta ostatnia kampania zakończyła się pełnym sukcesem związku, bo rząd zaniechał niechcianych zmian.

Zarząd Oddziału wspomagał nauczycieli w zdobywaniu stopni awansu zawodowego, a przedstawiciel ZNP uczestniczył w komisjach klasyfikacyjnych dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, jeżeli dotyczyły one członka związku. Z sukcesem występowaliśmy o przyznane odznaczeń państwowych i resortowych oraz wyróżnień dla członków ZNP (w tym: „Złota Odznaka ZNP”).

Ważne miejsce w działalności związkowej zajmuje Sekcja Emerytów i Rencistów, która posiada dużą autonomię. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze sekcji odbyło się 12 marca 2014, przewodniczącą sekcji pozostała kol. Maria Cieśla.

 III. WSPÓŁDZIAŁANIE ODDZIAŁU Z DYREKTORAMI SZKÓŁ ORAZ SAMORZĄDEM  TERYTORIALNYM.

Odbyły się 3 spotkania Zarządu z burmistrzem lub wiceburmistrzem gminy. Na początku kadencji zarząd spotkał się z członkami gminnej komisji oświaty, a w trakcie kadencji odbyliśmy spotkanie z kierownictwem komisji oświaty i komisji budżetowej Rady Miejskiej. Cieszymy się, że w bieżącej kadencji nie zlikwidowano już żadnej szkoły i obyło się bez zwolnień pracowników. Członkowie związku z uznaniem odnoszą się do starań Gminy o stałą poprawę bazy szkolnej i rozwój placówek, zwłaszcza w sferze edukacji przedszkolnej. Nierozwiązanym nadal problemem jest jednak sytuacja lokalowa największej szkoły, czyli Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. 

Z dyrektorami placówek utrzymywany jest stały, głownie mailowy, kontakt w sprawach pracowniczych i ogólnoszkolnych. Na bieżąco konsultowane są sprawy wymagające opinii związku, w tym indywidualne sprawy pracownicze. Z uznaniem przyjmujemy fakt, że część dyrektorów konsultuje z przedstawicielami związku również te sprawy i problemy, co do których nie ma formalnego wymogu zasięgania opinii związków zawodowych, jak np. arkusze organizacyjne. 

W związku ze zmianą zasad gospodarowania funduszem socjalnym emerytów, we wszystkich placówkach gminnych uzgodniliśmy nowy regulamin ZFŚS, wprowadzając zapis o powołaniu komisji socjalnych, a przez to uspołecznieniu zarządzania. Doprecyzowania wymaga jednak sprawa reprezentacji emerytów w tych komisjach. Podział świadczeń socjalnych nie budził większych zastrzeżeń, jednak musieliśmy interweniować w sprawie terminowości wypłaty świadczeń. Na wspólnym spotkaniu dyrektorów i prezesa oddziału wypracowany został ostateczny tekst regulaminu scentralizowanej pomocy mieszkaniowej. Wcześniej projekt nowego regulaminu dyskutowany był w środowisku i na posiedzeniu zarządu.

Podstawowym, a więc najważniejszym aktem prawa wewnątrzzakładowego jest regulamin pracy. Uzgodnione zostały dwa nowe regulaminy pracy: w PZS i w Szkole Podstawowej w Korzeńsku. Obecnie trwa uzgadnianie zmian w niektórych innych placówkach, jednak przebieg i tempo tych uzgodnień – w naszej ocenie – nie są zadawalające. Zarząd ZNP niezmiennie stoi na stanowisku, iż należałoby wypracować jednolity, ramowy regulamin pracy, który następnie – po uzyskaniu opinii prawnej - mógłby być w szczegółach dostosowywany do specyfiki poszczególnych placówek. Sprawa aktualizacji regulaminów pracy powinna stać się jednym z priorytetowych zadań zarządu w nowej kadencji.

Mamy zastrzeżenia do funkcjonowania funduszu zdrowotnego. Uważamy, że wobec coraz większych trudności w dostępie do świadczeń publicznej służby zdrowia kwota funduszu powinna być zwiększona, a regulamin zmodyfikowany w taki sposób, aby zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym.

IV. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Jak wspomniałem, ZNP czynnie uczestniczy w dysponowaniu funduszem socjalnym, mieszkaniowym i zdrowotnym. Jesteśmy również reprezentowani (przez kol. Renatę Jasińską) w gminnej komisji opiniującej przydział mieszkań komunalnych.

Z funduszy związkowych, czyli ze składek członkowie związku otrzymywali zapomogi i pomoc materialną. W trakcie kadencji przyznano 32 zasiłki statutowe na kwotę 6.800 zł oraz 32 zapomogi na kwotę 11.000 zł. Staramy się pamiętać o weteranach zawodu, przedstawiciele sekcji odwiedzają ich z upominkiem z okazji jubileuszy. Uczestniczymy w pogrzebach i zapalamy znicze na cmentarzach w Dniu Zmarłych.

Od trzech lat wszyscy członkowie objęci są nieodpłatnie ubezpieczeniem w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto staramy się wygospodarować środki na upominki świąteczne dla wszystkich członków, oraz finansujemy obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

V. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY PRAWA PRACY I BHP.
.
Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz kształtowanie i ochrona godności zawodowej. Realizując to zadanie systematycznie występujemy z wnioskami o zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty oraz wzrost nakładów na sferę edukacji.

Nasz związek prowadzi działania na rzecz indywidualnej pomocy członkom ZNP w różnym zakresie np. poprzez indywidualne rozmowy, interwencje i zapewnienie doradztwa prawnego – każdy członek ZNP może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych poprzez prawników zatrudnianych w siedzibie okręgu.

Byliśmy inicjatorami i organizatorami szkoleń z zakresu prawa pracy, jak: obowiązujące procedury awansu zawodowego, prawa i obowiązki nauczycieli, zmiany w Kodeksie Pracy oraz funkcjonowanie ZFŚS. Przeprowadzamy wybory i nadzorujemy działalność Społecznej Inspekcji Pracy – obecnie ZSIP nie został powołany tylko w PZS.

Opowiadamy się za ujednoliceniem i utrzymaniem dotychczasowych świadczeń BHP we wszystkich placówkach.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO –  TURYSTYCZNA

Zarząd oddziału ZNP bieżącej kadencji kontynuował działania poprzedników w zakresie integracji środowiska  nauczycielskiego oraz tworzenia oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Dwa razy w roku organizujemy zbiorowe wyjazdy do placówek kultury, a corocznie zapraszamy na wakacyjną wycieczkę związkową. Koszty udziału w tych przedsięwzięciach są dofinansowywane z funduszy związkowych. Współdziałając z dyrektorami szkół organizujemy spotkania noworoczne dla emerytowanych pracowników oraz wiosenne pikniki dla wszystkich chętnych. 

Organizowane są spotkania z osobami odchodzącymi na emeryturę, a nowością są spotkania dla osób rozpoczynających pracę w naszych placówkach. SEiR upowszechnia oferty wyjazdów sanatoryjnych.

VII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Możemy uznać, że przepływ informacji funkcjonuje sprawnie. W każdej placówce zostało wydzielone miejsce w pokoju nauczycielskim, gdzie udostępniane są materiały związkowe. W siedzibie związku systematycznie uzupełniana jest biblioteczka z informatorami i poradnikami dla ogniw związkowych i wszystkich członków. Pozyskiwaniu informacji i ich szybkiemu upowszechnianiu sprzyja fakt, że jestem członkiem zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP, a ostatnio współreprezentuję również dolnośląską organizację ZNP w Radzie Wojewódzkiej OPZZ. 

Korzystamy i dobrodziejstw Internetu, funkcjonuje strona www oddziału, rozsyłane są wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, publikowane odnośniki do interesujących artykułów i opracowań.

Biuro oddziału jest czynne przez 4 dni w tygodniu. W imieniu zarządu oddziału składam wyrazy podziękowania p. dyr. Jakusztowicz za udostępnienie lokalu, w którym nasz związek ma porządną siedzibę, oraz wszystkim dyrektorom, którzy na co dzień wspierają naszą działalność, bo przecież jest to działalność na rzecz całego środowiska.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Nie sposób w tym krótkim sprawozdaniu wymienić i omówić wszystkich aspektów działalności. Na pewno – Koleżanki i Koledzy – wzbogacicie ocenę działalności ustępującego zarządu w dzisiejszej dyskusji. Chciałbym na zakończenie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim członkom za trwanie w związkowych szeregach (co dzisiaj nie jest sprawą łatwą, ani popularną), za wzbogacanie życia związkowego i działania na rzecz całego środowiska. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem wszystkich członków ustępującego zarządu, którzy nie szczędzili czasu i zaangażowania w codziennym działaniu. Kończąc, proszę o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału ZNP w Żmigrodzie.

