ZNP

Jak zapisać się do ZNP?
Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją prezesowi ogniska ZNP w swojej szkole,
przedszkolu lub placówce.
Jeżeli w szkole, przedszkolu (placówce) nie ma ogniska ZNP, deklarację
należy przekazać (osobiście lub pocztą tradycyjną) do siedziby właściwego terytorialnie oddziału ZNP
obejmującego swym działaniem odpowiednio dzielnicę, gminę lub powiat [znajdź na Mapie Oddziałów na
stronie głównej TUTAJ], na terenie którego znajduje się dana szkoła (placówka).Można także skorzystać z
formularza online, który jest dostępny na naszej stronie &ndash; &ldquo;Dołącz do nas&rdquo; TUTAJ.
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Można także skorzystać z formularza online, który jest dostępny na naszej stronie
&ndash; &ldquo;Dołącz do nas&rdquo; TUTAJ. Decyzję o przyjęciu w poczet członków ZNP podejmuje
prezydium właściwego terytorialnie oddziału ZNP (samo złożenie deklaracji nie powoduje automatycznego
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wymienionych powyżej, w tym: osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż
stosunek pracy, np. na podstawie umowy cywilno-prawnej (o
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pracy innych osób niezależnie od
podstawy zatrudnienia oraz mają takie prawa i interesy związane z
wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane przez związek
zawodowy)wolontariuszestażyściemeryci i renciści oraz osoby pobierające
nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne, dla których ostatnim miejscem
pracy był podmiot wymieniony wyżej.
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