
 

 

Bieżąca działalność związkowa 

MAJ 2018 r. 

– informacja nt. aktualnych zadań Oddziałów ZNP 

 

 

1. Monitorowanie ruchu kadrowego 

Zakładowa organizacja związkowa, reprezentując interesy pracownicze swoich członków, 

dokonuje oceny decyzji kadrowych dyrektora pod kątem ich zgodności z prawem oraz 

zasadami współżycia społecznego. Przy wykonywaniu tych zadań należy w szczególności 

mieć na uwadze następujące kwestie: 

1) czy podejmowana przez dyrektora decyzja ma 

umocowanie w przepisach prawa pracy; 

2) czy wypełnione są przesłanki ustawowe 

zastosowania wobec nauczyciela decyzji o zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy, w 

tym czy istnieje rzeczywista przyczyna organizacyjna takich decyzji; 

3) że jednostronna zmiana warunków pracy lub 

rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem objętym ochroną związkową wymaga 

uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej. 

 

2. Monitorowanie procesu tworzenia w szkołach 

regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli 

Przypominamy: 

 

1) od 1 września 2018 r., w szkołach będą 

obowiązywały regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczycieli; 
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2) regulaminy zostaną ustalone przez dyrektora 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji 

związkowych (w sprawie terminu, w jakim zakładowa organizacja związkowa opiniuje 

projekt regulaminu, po 10 maja ukaże się komunikat na stronie internetowej ZG 

ZNP); 

 

3) rozpoczęcie prac nad projektem regulaminu 

możliwe jest po podpisaniu przez ministra edukacji rozporządzenia dotyczącego 

oceny pracy nauczycieli (prosimy monitorować, czy ten akt prawny został 

opublikowany). 

 

UWAGA! 

Obecnie niektórzy dyrektorzy szkół powołują nauczycielskie zespoły w celu opracowania  

projektu regulaminu.W skład tych zespołówdyrektorzy  powołują również przedstawicieli 

związków zawodowych. Zwracamy uwagę, że jedynie sama zakładowa organizacja 

związkowa może desygnować swojego przedstawiciela do udziału w pracach różnego rodzaju 

zespołów. Sugerujemy, aby taką informację przekazać dyrektorom, zaznaczając wyraźnie, że 

powołana przez nich osoba (członek związku) nie reprezentuje organizacji związkowej. Tym 

bardziej, że projekt regulaminu będzie opiniowany przez zakładową organizację związkową. 

 

3. Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły i 

przedszkola 

Przypominamy, że 29 maja upływa termin zatwierdzenia arkusza organizacji przez organ 

prowadzący. Po tym terminie organizacja związkowa może uzyskać informację o 

ostatecznym kształcie arkusza na nowy rok szkolny. 

 

4. Kontrola zapewnienia środków finansowych na 

fundusz socjalny 
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30 maja upływa termin przekazania przez pracodawcę na konto funduszu 75% 

równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych  na dany 

rok kalendarzowy. 

 

 

Wiceprezes ZG ZNP 

Krzysztof Baszczyński 


