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         Mysłowice, 24.10.2019 

Prawa i obowiązki członków ZNP 

Każdy członek ZNP posiada prawo do korzystania z: 

Pomocy prawnej w zakresie: 

 Udziału przedstawiciela Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP 

Mysłowicach w składzie komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w 

awansie zawodowym. 

 Bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej prowadzonej przez Zarząd 

Okręgu ZNP w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 Obrony przez pełnomocnika związkowego w sprawach sądowych 

wynikających ze stosunku pracy. 

 Korzystania z pomocy obrońców w sprawach dyscyplinarnych. 

 Postępowania interwencyjnego ogniw związkowych mających uprawnienia 

zakładowej organizacji związkowej w przypadku indywidualnych lub 

zbiorowych konfliktów na tle stosunku pracy, oceny pracy, wynagrodzeń 

itp. 

 Pomocy w przypadku zwolnienia z pracy (opiniowanie wypowiedzenia i 

pomoc prawna) czy też otrzymania wypowiedzenia zmieniającego – Zarząd 

Oddziału Międzygminnego ZNP w Mysłowicach 

 Konsultacji i pomocy prawnej Zarządu Głównego ZNP przy składaniu 

wniosków o wniesienie rewizji nadzwyczajnej. 

Pomocy materialnej w zakresie: 

 Zasiłków statutowych (urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, śmierć 

członka ZNP itp.) zgodnie z uchwałami ZG ZNP oraz Zarządu Oddziału 

Międzygminnego ZNP w Mysłowicach 

 Zasiłków z Koleżeńskiej Kasy Pośmiertnej. 

 Nieopłacania składki związkowej w trakcie odbywania służby wojskowej 

lub przebywania na urlopie wychowawczym z zachowaniem pełnych praw 

członka ZNP. 



 

 

 Pomocy finansowej w postaci zapomóg losowych zgodnie z możliwościami 

finansowymi i uchwałami Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP w 

Mysłowicach. 

 Zniżki w imprezach organizowanych przez ogniwa związkowe. 

 Pomocy materialnej z funduszu interwencyjnego Zarządu Głównego ZNP 

w przypadkach szczególnych składając podania poprzez Zarząd Oddziału 

Międzygminnego ZNP w Mysłowicach 

 Zniżek udzielanych przy korzystaniu z bazy hotelowej, domów 

wczasowych i sanatoriów ZNP po okazaniu ważnej legitymacji związkowej 

zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG ZNP oraz  

 Preferencji w zakupie usług w ZNP OUPiS oraz BPiT „Logostour”. 

 Preferencji dla studiujących w WSP ZNP. 

Z tytułu przynależności do ZNP: 

Członek ZNP ma prawo:  

 wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów statutowych 

ZNP,  

 oceniać na zebraniach, konferencjach i zjazdach działalność zarządów i 

rad wszystkich szczebli i ich członków, 

 zgłaszać wnioski i opinie dotyczące działalności ZNP,  

 występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członków władz i 

organów statutowych ZNP,  

 uczestniczyć w zebraniach, na których podejmowane są decyzje 

dotyczące jego osoby,  

 odwoływać się od decyzji zarządu lub rady do zarządu lub rady wyższego 

szczebla z zachowaniem trybu przewidzianego w niniejszym Statucie,  

 korzystać bezpłatnie ze związkowego poradnictwa prawnego,  

 zwracać się do władz i organów statutowych ZNP w sprawach 

pracowniczych, społecznych i zawodowych,  

 uczestniczyć w szkoleniach organizowanych dla członków ZNP 

 korzystania z umów grupowego ubezpieczenia organizowanego poprzez 

ZNP 

 

Członek ZNP jest obowiązany: 

 

 przestrzegać i realizować postanowienia Statutu oraz uchwał władz i 

organów statutowych ZNP, 

 uczestniczyć w życiu związkowym, dążyć do realizacji celów i zadań ZNP, 

 regularnie opłacać składki członkowskie, 

 dbać o dobre imię ZNP i nie działać na szkodę jego członków. 


