SYSTEM PREFERENCJI DLA CZŁONKÓW ZNP
§1.
Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego
członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy
prawnej, a zwłaszcza:
1) bezpłatnego poradnictwa prawnego,
2) reprezentowania przez przedstawiciela związkowego przed
sądem I i II instancji w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych,
3) przygotowaniu
i
wniesieniu
skargi
kasacyjnej
oraz
reprezentowania
przed
Sądem
Najwyższym
w
sprawach,
o których mowa w pkt 2,
4) postępowania interwencyjnego przedstawiciela właściwego
ogniwa
organizacyjnego
w
sprawach
nie
wymagających
skierowania na drogę postępowania sądowego.

§2.
Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego
członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy
materialnej, a zwłaszcza:
1) zasiłków statutowych,
2) zapomóg losowych i innych form pomocy socjalnej,
3) zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych
przez ogniwa organizacyjne Związku,
4) zniżek w opłatach za korzystanie ze związkowej bazy
hotelowo-wypoczynkowej,
5) zniżek w opłatach za udział w kursach, szkoleniach
i innych wydarzeniach organizowanych przez OUPiS ZNP.

§3.
1. Pomoc prawna, o której mowa w §1 pkt 1 i 2 organizowana
jest przez Prezydia Zarządów Okręgów oraz Prezydia Rad
Zakładowych.
2. Pomoc prawna, o której mowa w §1 pkt 3 świadczona jest
przez radcę prawnego lub adwokata Zarządu Głównego ZNP
z zastrzeżeniem ust.3.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może pokryć
w całości lub części koszty pomocy prawnej, o której mowa §1
pkt
3
świadczonej
przez
radcę
prawnego
lub
adwokata
nie zatrudnianego przez Zarząd Główny.

§4.
Zasady przyznawania i wysokość:
1)zasiłków, zapomóg oraz pozostałych form pomocy socjalnej,
o których mowa w §2 pkt 1 i 2 określają odrębne regulaminy
przyjęte przez Zarząd Główny ZNP,
2) zniżek, o których mowa w § 2 pkt 3 określają uchwały
organów odpowiednich ogniw organizacyjnych Związku,
3) zniżek, o których mowa § 2 pkt 4 określa uchwała Prezydium
Zarządu Głównego ZNP,
4) zniżek, o których mowa § 2 pkt 5 określa każdorazowo
ogłoszenie w sprawie organizacji danego kursu, szkolenia lub
innego wydarzenia organizowanego przez OUPiS.

§5.
Traci moc „System preferencji dla członków ZNP” przyjęty przez
Zarząd Główny ZNP w dniu 23 czerwca 1999 r.

§6.
System preferencji wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Warszawa, 27 marca 2007 r.

