
ZWIĄZEK  
NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO 

 

Jak zostać  
członkiem ZNP ? 

Zarząd Oddziału Międzygminnego 

ZNP w Kutnie  

 Zgłoś się po deklarację do 

prezesa Ogniska w Twojej 

placówce 

 Odwiedź nasze biuro w Domu  

Nauczyciela przy ul. Długosza 9a  

w Kutnie 

 Skorzystaj z Naszej strony www 

Dlaczego 

warto 

należeć 

do ZNP 

Rok założenia 1905 

Zarząd Oddziału  

Międzygminnego ZNP 

ul.  Długosza 9a 

99-300 Kutno 

24 253-35-74 

znpkutno@op.pl 

Odwiedź nas w sieci Web: 
 
www.kutno.znp.edu.pl 

Co zyskasz? 

 Pomoc materialną i prawną 

 Wsparcie przy awansie zawodowym 

 Wiedzę i  bezpieczeństwo 

 Nowych przyjaciół 

 Poczucie więzi zawodowej 

 Możliwość skutecznej pomocy innym 

 Zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP 

 Poczucie osamotnienia i bezradności 

 Bezsilność wobec prawa i administracji 

oświatowej 

Co stracisz? 

Podjąłeś decyzję! 
Skontaktuj się z nami 

 



Dołącz do Nas  

- razem możemy więcej  

i skuteczniej ! 

 Bezpłatna pomoc prawna. 

 Udział pełnomocnika związkowego 

w sprawach sądowych wynikających 

ze stosunku pracy. 

 Pomoc obrońców w sprawach dyscyplinar-

nych. 

 Fachowa pomoc w zakresie awansu 

zawodowego. 

 Udział przedstawicieli Zarządu Oddziału ZNP 

w składzie komisji kwalifikacyjnych lub  

       egzaminacyjnych w awansie zawodowym. 

 Postępowanie interwencyjne Oddziału jako 

zakładowej organizacji związkowej 

w przypadku indywidualnych lub zbiorowych 

konfliktów wynikających ze stosunku pracy, 

oceny pracy, wynagrodzeń itp. 

 Przyznawanie zasiłków statutowych 
z tytułu:  urodzenia dziecka, śmierci członka 
rodziny i członka związku. 

 Pomocy finansowa w przypadku zdarzeń 

losowych. 

 Zniżki w imprezach organizowanych przez 

ogniwa związkowe (wyjazdy do teatru,  

wycieczki itp.) 

 Możliwość udziału w kursach i szkoleniach. 

 Zniżki udzielane przy korzystaniu z bazy hote-

lowej, domów wczasowych i sanatoriów ZNP. 

 

www.kutno.znp.edu.pl 

Jakie są cele ZNP ? 

 Obrona godności, praw i interesów 
członków ZNP 

 Walka o lepsze warunki pracy, podwyżki 
płac i zabezpieczenie socjalne pracowników 
oświaty 

 Dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom 
publicznej i bezpłatnej oświaty, a także 
dobrej jakości kształcenia. 

Dlaczego warto należeć  

do ZNP? 

ZNP to największy i najstarszy związek zawodowy 

pracowników oświaty i  wychowania 

w Polsce. Obecnie liczymy 300 tys. osób 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-

wych, w szkołach wyższych i  naukowych, 

a także w organach rządowej i samorządowej 

administracji oświatowej.  

W Twojej szkole związek zawodowy ma prawo: 

uzgadniać przyznawanie indywidualnych świad-

czeń z ZFŚS, uczestniczyć w przyznawaniu 

zapomóg z funduszu na pomoc zdrowotną, 

opiniować podział środków na doskonalenie 

zawodowe, organizować wybory Społecznego 

Inspektora Pracy w placówce, występować 

i wypowiadać się w sprawach związanych 

z organizacją szkoły, uczestniczyć przy podziale 

środków na dodatki motywacyjne oraz przyzna-

waniu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. 

Jako związek zawodowy 

mamy prawo do: 

  Uzgadniania regulaminów wynagradzania 

nauczycieli oraz pracowników administracji 

i obsługi szkół, 

 Uzgadniania regulaminów pracy,  

 Uzgadniania regulaminów przyznawania 

nagród i premiowania,  

 Uzgadniania regulaminu zakładowego fun-

duszu świadczeń socjalnych oraz sposobu 

przyznawania pracownikom świadczeń 

z tego funduszu, 

 Opiniowania podziału środków na dofinan-

sowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

 Opiniowania założeń i projektów aktów pra-

wa lokalnego dotyczących oświaty i jej 

pracowników, 

 Opiniowania oceny pracy dyrektora szkoły 

dokonywanej przez organ prowadzący szko-

łę i organ nadzoru pedagogicznego, 

 Wskazania swojego przedstawiciela 

do udziału w pracach komisji konkursowej 

na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, 

 Wskazania swojego przedstawiciela 

do udziału w pracach komisji kwalifikacyj-

nych i egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy, 

 Zajęcia stanowiska w sprawie zamiaru wypo-

wiedzenia nauczycielowi stosunku pracy, 

 Konsultowania wypowiedzenia umowy 

o pracę pracownikowi zatrudnionemu na 

czas nieokreślony i określony. 


