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Józef Sadowski ponownie Prezesem Oddziału ZNP w Tarnowie.
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego już po wyborach. Prezesem na kolejną pięcioletnią
kadencję został Józef Sadowski. Wybrano również 22 osobowy Zarząd oraz pięcioosobową Komisję
Rewizyjną, a także 8 delegatów na Konferencję Wyborczą Okręgu Małopolskiego w Krakowie. Kadencja
2014 &ndash; 2019 obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń ale również były bardzo trudne decyzje
związane ze zwolnieniami, prawidłowym działaniem ZFŚS, przekształceniami szkół i placówek czy też
decyzję podejmowane w związku ze strajkiem.{gallery}wybory2019{/gallery} Fot. Aleksandra Trojak,
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Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego już po wyborach. Prezesem na kolejną pięcioletnią
kadencję został Józef Sadowski. Wybrano również 22 osobowy Zarząd oraz pięcioosobową Komisję
Rewizyjną, a także 8 delegatów na Konferencję Wyborczą Okręgu Małopolskiego w Krakowie. Kadencja
2014 &ndash; 2019 obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń ale również były bardzo trudne decyzje
związane ze zwolnieniami, prawidłowym działaniem ZFŚS, przekształceniami szkół i placówek czy też
decyzję podejmowane w związku ze strajkiem. Zarząd Oddziału liczył 783 członków, którzy działają w
75 Ogniskach ZNP. Zrzesza nauczycieli z Wojnicza, Skrzyszowa, Mędrzechowa, Gminy Tarnów,
Wierzchosławic i Wietrzychowic.
W trakcie kadencji 2014 &ndash; 2019 Zarząd
Oddziału spotykał się 25 razy, natomiast Prezydium Zarządu spotykało się 52 razy w tym 6 razy na
nadzwyczajny posiedzeniach.
Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie w czasie kadencji
przyjął 144 uchwały, które związane były z: udzieleniem szczególnej ochrony związkowej dla członków
ZNP, przyznawanie zasiłków statutowych i zapomóg losowych, wystawianie wniosków na odznaczenia
resortowe i związkowe, przyjmowanie nowych członków i skreślanie , wystawianie wniosków na Nagrody
Prezydenta Miasta, Wójtów Gmin i Burmistrza oraz Starosty. W tym okresie powołano 5 nowych Ognisk
ZNP.
Przyznano 189 zasiłków statutowych na kwotę 45.400 a także 185 zapomóg
losowych na kwotę 70.850. Uchwałą Zarządu Oddziału skierowano do ZG ZNP 24 wnioski o zapomogi z
Funduszu Interwencyjnego i Funduszu Senior na kwotę 22.800zł.Na dotację dla Ogniska ZNP
przeznaczono 60.700 zł.
Członkowie zarządu Oddziału ZNP brali aktywny udział w
posiedzeniach komisji ds. awansu zawodowego w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta Tarnowa,
Gminie Tarnów, Delegaturze Kuratorium Oświaty.
Przedstawiciele tarnowskiego
Oddziału ZNP brali udział w posiedzeniach Komisji ds. wyboru na stanowiska dyrektorów szkół i placówek
oświatowych we wszystkich szczeblach samorządów. Kol. Józef Sadowski jest upoważniony przez
Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP do udziału w pracach Komisji ds. odznaczeń i nagród Kuratora
Małopolskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Na wniosek Zarządu Oddziału
przyznano: 3 Krzyże Zasługi,
19 Medali KEN, 5 Nagród Prezydenta Tarnowa, 3 Nagrody Wójtów
Gminy oraz 3 Nagrody Starosty.
Nie zapomniano o wyróżniających się w pracy
społecznej członków ZNP. Na wnioski Oddziału, ZG ZNP przyznał 15 Złotych Odznak ZNP, które były
wręczane w czasie uroczystości miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w czasie corocznych
podziękowań dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. Natomiast tarnowscy Seniorzy ZNP zostali
uhonorowani 21 Odznakami za 50 lecie przynależności do ZNP.
Przy Zarządzie Oddziału
ZNP w Tarnowie na zlecenia Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP prowadzone jest darmowe poradnictwo
prawne dla członków ZNP. Porady prawne koncentrowały się wokół spraw związanych z kodeksem
pracy, zwolnieniami, zmniejszenia etatów, a także spraw związanych z osobistymi problemami
pracowników oświaty.
Zarząd Oddziału dużą uwagę przywiązywał do szkoleń
Prezesów Ognisk ZNP w zakresie: uprawnień i obowiązków wynikających ze Statutu ZNP, ustawy o
ZFŚS, Karty Nauczyciela, systemie oświaty. Członkowie Zarządu oraz Prezesi Ognisk brali udział w 18
szkoleniach w tym dwóch wyjazdowych oraz 8 szkoleniach nadzwyczajnych. Dużą rolę przykładano
również do szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy, którzy działają prawie we wszystkich placówkach
oświatowych i czuwają nad bezpieczeństwem pracowników i uczniów.
Zarząd
Oddziału ZNP w Tarnowie zapewnił ochronę związkową dla 287 członków tarnowskiego Oddziału
przyznając im pięć zadań wynikających z Ustawy o związkach zawodowych.
Na
stałe w programie działania wpisała się działalność Galeria Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty
ZNP &bdquo; Tarnowska Paleta&rdquo; w której zorganizowano 15 indywidualnych i zbiorowych wystaw
tarnowskich pracowników oświaty. Również od trzech lat w foer Teatru zorganizowane były
Międzynarodowe Biennale Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty uzyskując duży rozmach,
artystyczny, liczną widownie i popularyzacji osiągnięć artystycznych nauczycieli. Co roku Zarząd
organizował dla dzieci członków ZNP &bdquo; Bal Milusińskich&rdquo; w czasie których otrzymywały
paczki, a Bal prowadzili zawodowi wodzireje oraz trzy Bale Belfra dla około 500 nauczycieli. Bale
odbywały się w Restauracji &bdquo; Tarnovia&rdquo; przy dużym wsparciu sponsorów, którzy podnosili
atrakcję tych przedsięwzięć.
Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie rozwija również działalność sportową.
Corocznie organizowane były turnieje piłki siatkowej o pod honorowym patronatem i o puchar Starosty
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Powiatu Tarnowskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa, Prezesa Oddziału ZNP, Wójta Gminy Skrzyszów.
Turnieje cieszyły się dużym powodzeniem wśród tarnowskich nauczycieli i pracowników administracyjno obsługowych. Dużą atrakcją dla tarnowskich Seniorów był udział w Małopolskich Spartakiadach dla
Seniorów, które były organizowane w Krakowie. Na tych imprezach tarnowianie zdobywali liczne medale.
A udział w tych zmaganiach sportowych dawały Seniorom sporo satysfakcji i zabawy.
Zarząd Oddziału ZNP w Tarnowie na prośbę swoich członków organizował za
pośrednictwem różnych firm turystycznych wycieczki krajowe i zagraniczne. Wycieczki zagraniczne o
charakterze wypoczynkowym były organizowane w okresie wakacji. Były ty wycieczki do : Chorwacji,
Ziemi Świętej, Krajów Beneluksu, Londyn, Czarnogóry, Szwajcarii i do Lwowa. Natomiast wycieczki
krajowe były realizowane w dwóch programach. Pierwszy - poznajemy historię miast, regionu na tzw.
ścianie wschodniej: Lublin, Przemyśl, Krasiczyn, Zamość oraz Warszawa i Wrocław. Drugi program
realizowany był pod hasłem &bdquo;Dbamy o swoje zdrowie&rdquo;. Były to wyjazdy na baseny
geotermalne w Bukowinie Tatrzańskiej, Chochołowie połączone ze zwiedzeniem Zakopanego i innych
miejscowości, udział Seniorów w zawodach sportowych i rekreacyjnych.
W maju 2019r.
zorganizowano po raz pierwszy wyjazd do Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Ciechocinku dla 42
członków ZNP i ich rodzin. Był to fantastyczny pomysł. Jak powiedział Prezes Oddziału Józef Sadowski
dziękując wszystkim członkom ZNP za włożoną pracę związkową, kulturalną, sportową - &bdquo;
Będziemy kontynuować nasze działania w różnych dziedzinach, jesteśmy otwarci na szeroka współpracę z
samorządami i dyrektorami placówek oświatowych, liczymy również na nowe pomysły działania
proponowane przez Zarząd oraz członków ZNP&rdquo;.
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