O nas

Biuro Oddziału ZNP mieści sie w budynku sali sportowej (dawniej OSIR).
Do biura można łatwo dojechać samochodem,
kierunek centrum miasta (między pocztą a CPN Orlen - wjazd w ulicę Sienkiewicza).

Biuro czynne codziennie w godzinach: 9.00 - 15.00

UWAGA

Zarząd Oddziału ZNP w Szprotawie nie udziela na forum i pocztą e-mail żadnych porad
prawnych.

Na naszej stronie internetowej publikujemy materiały przeznaczone na szkolenia
związkowe, które otrzymujemy z ZG ZNP i ZO ZNP.

Chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi dotyczące formy i kształtu naszej strony.

Prezes Oddziału ZNP w Szprotawie
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Waldemar Błażków

PORADNICTWO I POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ZNP

Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP działając na podstawie art. 48 ust 2 pkt 4a Statutu ZNP post
anawia realizować poradnictwo i pomoc prawną dla członków ZNP i ogniw związkowych
w następującym modelu:

1.

w siedzibie Zarządu Okręgu ZNP dla:

-

organów statutowych okręgu,

-

organów statutowych oddziałów,
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-

członków ZNP.

Poradnictwo to realizowane będzie poprzez:

prawnika p. adwokata Jacka Dużyńskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w
Zielonej Górze, Plac Pocztowy 6/5, na podstawie umowy zlecenia i wystawianych stałych
miesięcznych faktur za usługę,

2.

w siedzibie Zarządu Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze dla:

członków ZNP w zakresie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych,

-

ognisk ZNP w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego i prawa związkowego.

innych osób i pomiotów w powyższych zakresach wg decyzji prezesów Oddziału lub
Okręgu ZNP w Zielonej Górze,

ponadto istnieje możliwość uzyskania porad prawnych w siedzibie RW OPZZ w Zielonej Górze
i pod tel.68-325-46 od osób zajmujących się udzielaniem porad prawnych w ramach
działalności tych jednostek organizacyjnych.
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Poradnictwo prawne realizowane będzie na następujących zasadach :

1. obsługę finansowo-księgową prowadzi Zarząd Okręgu,

2. umowy o pracę lub umowy zlecenia z prawnikiem, Kancelarią lub doradcą prawnym zawiera
Prezes Okręgu,

3. porady prawne udzielane będą w siedzibie Zarządu Okręgu w Zielonej Górze w środy w
godzinach 13.00 - 16.00 pod nr tel. 68 3270831,

4. prawnik udzielał będzie porad z zakresu jak w pkt. 2 uchwały, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów prawa pracy a w tym Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie
Oświaty, Kodeksu Pracy, Ustawy o Związkach Zawodowych, Funduszu Świadczeń Socjalnych,
ZUS, Ustawy o rozstrzyganiu sporów zbiorowych,

5. reprezentacji przed Sądami Powszechnymi w wybranych sprawach po zasięgnięciu opinii i
akceptacji Prezesa Okręgu.

6. przygotowanie i wnoszenie pism urzędowych i procesowych w poszczególnych sprawach na
zasadach jak w pkt. 5;

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezydium Zarządu Okręgu Lubuskiego
ZNP.
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Za Zarząd Okręgu

Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP

Bożena Mania
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