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Niekwestionowany dorobek i bogate doœwiadczenie, w tym walka o odzyskanie
niepodlegùoœci, wspaniaùe karty zapisane przez Tajn¹ Organizacjê Nauczycielsk¹, odbudowa
oœwiaty po zniszczeniach wojennych, obrona szkoùy i pracowników przed kosztami
transformacji ustrojowej – to bilans stupiêcioletniej historii Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego.
Jesteœmy organizacj¹ prê¿n¹, podejmuj¹c¹ najtrudniejsze wyzwania, jakie stawiaj¹
przed nami zmiany zachodz¹ce w ¿yciu spoùeczno-ekonomicznym i politycznym.
Wyzwaniom tym mo¿emy sprostaã tylko dziêki wspólnemu wysiùkowi i wspóùdziaùaniu,
czerpi¹c z naszej historii to, co najcenniejsze. Jesteœmy organizacj¹, w której doœwiadczenie
jednych ù¹czy siê z entuzjazmem drugich. Przyjmuj¹c kierunki dziaùania Zwi¹zku patrzymy
w przyszùoœã.
Naszym celem bêdzie:
obrona statusu prawnego i materialnego pracowników oœwiaty, szkolnictwa
wy¿szego i nauki, emerytów i rencistów, kontynuowanie dziaùañ na rzecz ochrony
miejsc pracy, nabytych uprawnieñ i mo¿liwoœci rozwoju zawodowego,
staùe uczestniczenie w doskonaleniu systemu edukacji narodowej, ukierunkowane
na podnoszenie jakoœci i efektywnoœci edukacji,
doskonalenie
dziaùalnoœci wewn¹trzzwi¹zkowej, podnoszenie sprawnoœci
i skutecznoœci dziaùania Zwi¹zku,
zwiêkszanie efektywnoœci gospodarowania funduszami i maj¹tkiem ZNP,
umacnianie pozycji ZNP na arenie miêdzynarodowej.
Wszystkie ogniwa ZNP bêd¹ kontynuowaùy dziaùania w obronie statusu prawnego
pracowników oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego i nauki, ze szczególnym uwzglêdnieniem:
 warunków i czasu pracy,
 rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez d¹¿enie do rozszerzenia systemu awansu
zawodowego,
 dostosowania modelu kariery naukowej nauczycieli akademickich do standardów
obowi¹zuj¹cych w krajach Unii Europejskiej i wypracowania œcie¿ki awansu
dydaktycznego,
 zapobiegania niekorzystnym zmianom w zatrudnianiu pracowników niebêd¹cych
nauczycielami.
Wzmacniane bêd¹ dziaùania na rzecz systemowych rozwi¹zañ gwarantuj¹cych
coroczny, realny wzrost wynagrodzeñ i œwiadczeñ dla czynnych i emerytowanych pracowników
oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego i nauki, w tym d¹¿enie do:
 zwiêkszenie udziaùu pùacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu,
 corocznego uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 utrzymania ùadu pùacowego w systemie wynagradzania pracowników szkolnictwa
wy¿szego i doprowadzenie do zawarcia ponadzakùadowego ukùadu zbiorowego pracy,
 okreœlenia ogólnych zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych
na poziomie organów prowadz¹cych,

 utrzymania staùego wzrostu emerytur i rent.
Zintensyfikowane zostanie przeciwdziaùanie próbom wprowadzania niekorzystnych
zmian w Karcie Nauczyciela, prawie oœwiatowym, prawie pracy i w prawie o szkolnictwie
wy¿szym poprzez wykorzystywanie przez wszystkie szczeble organizacyjne uprawnieñ
przysùuguj¹cych zwi¹zkom zawodowym. Umacniaã bêdziemy udziaù ZNP w tworzeniu
i doskonaleniu prawa, w tym prawa oœwiatowego na wszystkich poziomach jego stanowienia.
Ogniwa zwi¹zkowe wzmocni¹ dziaùania wobec pracodawców i organów prowadz¹cych
nieprzestrzegaj¹cych prawa pracy oraz prawa oœwiatowego.
Zwi¹zek poprzez swoje struktury wzmacniaù bêdzie dziaùania na rzecz ochrony
miejsc, warunków i bezpieczeñstwa pracy pracowników oœwiaty i szkolnictwa wy¿szego
oraz rozszerzaã wspóùpracê z PIP i SIP. Przeciwdziaùaã bêdziemy:
 nadmiernej liczebnoœci uczniów w klasach oraz studentów w grupach
laboratoryjnych i projektowych,
 przeksztaùceniom publicznych szkóù i placówek oœwiatowych, komercjalizacji i ich
nieuzasadnionej prywatyzacji,
 wprowadzaniu usùugowych firm zewnêtrznych.
Nadal podejmowane bêd¹ dziaùania na rzecz ochrony zdrowia i utrzymania œwiadczeñ
socjalnych i zdrowotnych pracowników oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego i nauki
oraz emerytów i rencistów.
Uczestnicz¹c w procesie doskonalenia systemu edukacji narodowej Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego od lat wyraênie akcentowaù, ¿e sprawy edukacji i jej jakoœci s¹
przedmiotem powa¿nej troski i zabiegów o tworzenie coraz lepszych i skuteczniejszych
rozwi¹zañ. Zachodz¹ce zmiany spoùeczne, w tym demograficzne, obliguj¹ nasz¹ organizacjê
zwi¹zkow¹ do nieustannych dziaùañ w tym zakresie.
Zwi¹zek nadal bêdzie domagaù siê utrzymania konstytucyjnych obowi¹zków
pañstwa w zakresie ksztaùcenia i wychowania dzieci i mùodzie¿y na wszystkich
szczeblach edukacji. W tym celu bêdzie:
 ¿¹daù zdecydowanego wzrostu nakùadów na edukacjê, zachowania subwencji
oœwiatowej gwarantuj¹cej realizacjê zadañ oœwiatowych,
 domagaù siê zwiêkszenia œrodków bud¿etowych na finansowanie szkóù wy¿szych
i nauki do poziomu przyjêtego w strategii lizboñskiej,
 broniù statusu publicznych szkóù i placówek oœwiatowych prowadzonych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
 domagaù siê gwarancji wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mùodzie¿y,
powszechnego dostêpu do bezpùatnej edukacji na wszystkich szczeblach ksztaùcenia,
zmniejszenia maksymalnej liczebnoœci klas i oddziaùów oraz stworzenia spójnego
systemu pomocy stypendialnej,
 dziaùaù na rzecz upowszechniania prowadzonej przez samorz¹d terytorialny
publicznej edukacji przedszkolnej, subwencjonowanej z bud¿etu pañstwa,
 domagaù siê systemowych rozwi¹zañ ograniczaj¹cych skutki ni¿u demograficznego.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego w zakresie przysùuguj¹cych mu kompetencji bêdzie:
 wykorzystywaù uprawnienia w zakresie prac legislacyjnych, opiniowania
i konsultacji aktów prawnych na ka¿dym szczeblu struktury zwi¹zkowej,
 kontynuowaù dziaùania zmierzaj¹ce do zachowania bibliotek szkolnych w systemie
oœwiaty i nieù¹czenia ich z bibliotekami publicznymi,
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 d¹¿yù do wprowadzenia zmian w sposobie naboru i ksztaùcenia nauczycieli,
przygotowania ich do realizacji zadañ we wspóùczesnej szkole,
 przeciwdziaùaù niekorzystnym zmianom w ksztaùceniu uczniów ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi,
szkolnictwie
zawodowym
i
poradnictwie
psychologiczno-pedagogicznym,
 kontynuowaù dziaùania na rzecz utrzymania statusu prawnego pracowników
pedagogicznych zatrudnionych na podstawie ustawy KN w placówkach opiekuñczowychowawczych i oœrodkach adopcyjno-opiekuñczych,
 d¹¿yù do poprawy warunków pracy i pùacy pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
i oœrodkach adopcyjno-opiekuñczych na podstawie Kp i ustawy o pracownikach
samorz¹dowych
 d¹¿yù do przywrócenia uprawnieñ nadzoru pedagogicznego, gwarantuj¹cego
realizacjê spójnej polityki edukacyjnej pañstwa,
 domagaù siê zmian w regulacjach prawnych dotycz¹cych doradztwa metodycznego
w celu przywrócenia mu nale¿nej rangi i znaczenia,
 podejmowaù dziaùania zmierzaj¹ce do wprowadzenia zmian ustawowych w sposobie
wyùaniania kadry kierowniczej w szkoùach i placówkach oœwiatowych,
 przeciwstawiaù siê ograniczaniu praw zwi¹zków zawodowych.
Zwi¹zek wykorzysta swoje uprawnienia w celu przeciwdziaùania niekorzystnym
zjawiskom w praktyce oœwiatowej. Realizacji tego celu sùu¿yã bêdzie:
 monitorowanie wprowadzania ramowych planów nauczania, nowych podstaw
programowych i skutków ich wdra¿ania, podejmowanie dziaùañ racjonalizuj¹cych
wprowadzone zmiany,
 domaganie siê zapewnienia skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ka¿dej placówce oœwiatowej jako sposobu walki ze zjawiskami patologii wœród
dzieci i mùodzie¿y,
 przeciwdziaùanie nieprawidùowoœciom w sposobie realizacji ustawowych zapisów
dotycz¹cych czasu pracy nauczyciela,
 wykorzystanie uprawnieñ Zwi¹zku w zakresie egzekwowania i kontroli podziaùu
oraz wykorzystania œrodków przeznaczonych na dofinansowanie doksztaùcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W dziaùalnoœci wewn¹trzzwi¹zkowej najwa¿niejszym zadaniem jest podnoszenie
sprawnoœci i efektywnoœci dziaùania wszystkich ogniw organizacyjnych oraz wzmocnienie
liczebne i organizacyjne Zwi¹zku. Chcemy to osi¹gn¹ã poprzez:
 zabezpieczenie finansowe, lokalowe i techniczne ogniw zwi¹zkowych, gwarantuj¹ce
skuteczne realizowanie zadañ okreœlonych w Statucie,
 pozyskiwanie i wykorzystywanie w dziaùalnoœci statutowej œrodków unijnych,
 wysok¹ jakoœã pracy dziaùaczy zwi¹zkowych na wszystkich szczeblach
organizacyjnych,
 poszerzanie wiedzy, wykorzystywanie kompetencji i doœwiadczenia czùonków
do opiniowania i konsultacji projektów aktów prawnych oraz wystêpowania
z inicjatyw¹ zmian w przepisach prawa,
 doskonalenie systemu przepùywu informacji i komunikacji wewn¹trzzwi¹zkowej
z wykorzystaniem mediów i technologii informatycznych,
 stworzenie sieci profesjonalnego poradnictwa prawnego dla ogniw i czùonków ZNP,
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 wzmacnianie wizerunku ZNP, zwiêkszanie odpowiedzialnoœci i dyscypliny
organizacyjnej ka¿dego czùonka Zwi¹zku,
 prowadzenie szerokiej dziaùalnoœci promocyjnej, kulturalno-oœwiatowej i sportoworekreacyjnej,
 rozszerzanie wewn¹trzzwi¹zkowego systemu preferencji dla czùonków Zwi¹zku
w ramach wspóùpracy z partnerami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi (np. banki, sieci
handlowe, usùugowe, itp.),
 doskonalenie zasad wspóùpracy zakùadowych organizacji zwi¹zkowych z:
 jednostkami
samorz¹du terytorialnego i innymi organami prowadz¹cymi
oraz z organami nadzoru pedagogicznego,
 OPZZ i innymi organizacjami zwi¹zkowymi,
 Pañstwow¹ i Spoùeczn¹ Inspekcj¹ Pracy,
 organizacjami spoùecznymi i pozarz¹dowymi,
 organizacjami miêdzynarodowymi,
 systematyczne i specjalistyczne szkolenia, maj¹ce na celu rozszerzanie kompetencji
i przygotowywanie nowych kadr zwi¹zkowych,
 aktywizowanie dziaùalnoœci ognisk i grup zwi¹zkowych w celu zwiêkszania
mobilnoœci czùonków Zwi¹zku.
Dziaùalnoœã gospodarcza Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego ma za zadanie finansowe
i materialne wspieranie realizacji zadañ statutowych. Sùu¿y temu podnoszenie efektywnoœci
gospodarowania maj¹tkiem ZNP. W tym zakresie kontynuowane bêd¹ dziaùania:
 zwi¹zane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomoœci bêd¹cych w posiadaniu ZNP,
 modernizacyjne obiektów zwi¹zkowych,
 naprawcze nieefektywnych agend gospodarczych i ogniw statutowych Zwi¹zku,
 dostosowuj¹ce dziaùalnoœã gospodarcz¹ do zmian rynkowych,
 na rzecz peùnej komputeryzacji sùu¿b ksiêgowych w ogniwach statutowych Zwi¹zku.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego bêdzie umacniaù swoj¹ pozycjê na arenie
miêdzynarodowej
 d¹¿¹c do budowania silnego przedstawicielstwa zwi¹zków zawodowych
pracowników oœwiaty i nauki w Europie i na œwiecie,
 wykorzystuj¹c miêdzynarodowe êródùa informacji i doradztwa do monitorowania
polskiej polityki edukacyjnej,
 uczestnicz¹c w miêdzynarodowych projektach realizowanych przez europejskie
zwi¹zki zawodowe i instytucje oœwiatowe, których celem jest wymiana doœwiadczeñ
i wypracowywanie oraz promowanie dobrych praktyk,
 prezentuj¹c problemy polskiej oœwiaty w ujêciu porównawczym poprzez udziaù
w projektach badawczych i badaniach ankietowych realizowanych przez edukacyjne
organizacje miêdzynarodowe.
Ka¿da kadencja niesie ze sob¹ nowe wyzwania. Dlatego w trosce o dobro i wysoki
poziom oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego i nauki, dbaj¹c o status prawny i materialny
pracowników, emerytów i rencistów, przeciwstawiaj¹c siê ùamaniu prawa oraz d¹¿¹c
do poprawy funkcjonowania statutowych ogniw Zwi¹zku, przyjmujemy program dziaùania na
kadencjê 2014-2018, a XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP zobowi¹zuje wszystkich
czùonków Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego do aktywnego wù¹czenia siê w jego realizacjê.
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