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Wyjazdowe szkolenie Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych ZNP
w Lesku  w dniach   3 - 5  lutego 2009 roku
    


W dniach 3–5 lutego 2009 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie  Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych  ZNP  Okręgu Podkarpackiego w  SSM „ Bieszczadnik ”  w Lesku .
Organizatorem szkolenia była Okręgowa Komisja  Rewizyjna ZNP  Okręgu Podkarpackiego przy współudziale Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP .
       3 lutego w godzinach przedpołudniowych uczestnicy szkolenia zostali zakwaterowani w pokojach SSM. Po obiedzie, w świetlicy schroniska,  Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  ZNP Okręgu Podkarpackiego Kolega Romuald Nowicki  powitał zebranych, przedstawił zaproszonych gości oraz zapoznał z programem i z tematyką szkolenia. Na spotkanie przybyli:  Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Kolega Stanisław Kłak, Wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP Kolega Jan Osikowicz, Wicedyrektor  Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku i zarazem Prezes Oddziału  ZNP w Lesku  Kol. Adam Błaszczyk .
  Prezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisław Kłak w swoim wystąpieniu podkreślił, że szkolenie OKR jest bardzo potrzebne z uwagi na kompetencje Oddziałowych Komisji Rewizyjnych ZNP. Poinformował, że zostało przygotowane opracowanie pt. „Poradnik w sprawie funkcjonowania Komisji Rewizyjnych ZNP", który zostanie przekazany uczestnikom  i omówiony szczegółowo w dalszej części szkolenia. Następnie Kolega Prezes zapoznał zebranych z obecną sytuacją w oświacie. Omówił, między innymi, projekt  ustawy o nauczycielskich  świadczeniach kompensacyjnych  oraz działania  podjęte w tym zakresie przez  kierownictwo ZG ZNP i  ZOP  ZNP,  zapoznał ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela, projektem nowelizacji ustawy                      o systemie oświaty oraz nową ustawą o pracownikach samorządowych. 
Następnie Kolega Stanisław Kłak omówił kompetencje i uprawnienia oddziału – zarządu oddziału ZNP wobec pracodawcy i organu prowadzącego. Uczestnicy szkolenia otrzymali opracowanie pt.: „Poradnik - uprawnienia i kompetencje oddziału – zarządu wobec pracodawcy i organu prowadzącego”.
W swoim wystąpieniu przedstawił także zadania Zarządu Okręgu Podkarpackiego i Zarządu Głównego ZNP w obecnej kadencji. 
 Przewodniczący OKR Romuald Nowicki omówił na wstępie usytuowanie Okręgowej i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych w Statucie ZNP .
Kolega Józef Mierzwa - członek  Głównej Komisji Rewizyjnej  ZNP - przedstawił zadania  GKR ZNP  ujęte w Regulaminie GKR  ZNP oraz wytyczne GKR ZNP  w sprawie działalności  komisji rewizyjnych w kadencji  2006 - 2010.
       Zgodnie z dostarczonym uczestnikom szkolenia poradnikiem przewodniczący OKR Romuald Nowicki przedstawił zadania  Okręgowych
i Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, które działają na podstawie Statutu ZNP, uchwał i programu działania Związku, przyjętych przez XXXIX Zjazd Delegatów,  wytycznych  oraz  instrukcji finansowo-majątkowej ZNP. Podkreślił, że wyżej wymienione postanowienia stosuje się odpowiednio dla wszystkich szczebli komisji rewizyjnych. W dalszej części szkolenia Kol. Romuald Nowicki omówił spostrzeżenia pokontrolne do wykorzystania przez zespoły kontrolne,                     na podstawie uwag i zaleceń z ostatnich, wykonywanych  kontroli w wybranych Oddziałach na terenie wszystkich Okręgów oraz  dokładnie omówił  zapisy              w protokole z kontroli zarządu oddziału  ZNP. Następnie odbyła się dyskusja.  
       O godzinie 20.00 rozpoczęła się uroczysta kolacja, podczas której  uczestnicy mieli okazję nieco odpocząć od szkoleniowych trudów .
       W środę 4 lutego po śniadaniu uczestnicy szkolenia udali się                           na zaplanowaną wycieczkę po ziemi leskiej. Zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Myśliwskie, Polańczyk i zaporę w Solinie. Po udanej wycieczce i obiedzie przystąpiono do dalszej części szkolenia na temat prowadzenia dokumentacji księgowej i biurowej przez zarządy oddziałów. Szkolenie to prowadziła               Kol. Anna Zamróz - księgowa  Zarządu Oddziału ZNP w Krośnie, przy współudziale  Koleżanki Marty Mazur. Następnie Koleżanka Marta Mazur, członek GKR ZNP, omówiła zadania i kompetencje organów kontrolnych  GKR ZNP w zakresie działalności finansowej .
       Na zakończenie części szkoleniowej Kol. Romuald Nowicki przedstawił wytyczne dla zespołów kontrolnych Oddziałowych Komisji Rewizyjnych                  do przeprowadzenia kontroli w Ogniskach / Grupach Związkowych.
      Czas po kolacji wypełniły konsultacje i dalsza wymiana doświadczeń                 w grupach z udziałem Koleżanki Marty Mazur i Kolegi Jana Osikowicza.         Natomiast Okręgowa Komisja Rewizyjna Okręgu Podkarpackiego pracowała do późnych godzin wieczornych nad analizą sprawozdania z wykonania budżetu  ZOP ZNP za 2008 rok .
      W czwartek 5 lutego Przewodniczący OKR omówił wyniki kontroli zarządów  oddziałów przez Okręgową Komisję Rewizyjną ZNP  za okres  2006 – 2008 r.  Wskazał, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas kontroli zarządów oddziałów i ognisk ZNP przez  Oddziałową Komisję Rewizyjną i jakie sporządzać dokumenty. Podczas dyskusji odpowiadał na liczne pytania uczestników. Wnioski i uwagi zgłaszane przez dyskutantów zostały ujęte                 w protokole ze szkolenia .
Następnie wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Kolega Jan Osikowicz bardzo dokładnie omówił sposób prowadzenia dokumentacji w Oddziale, wskazując na numery kont i archiwizację dokumentów.
Na zakończenie przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kol. Romuald Nowicki podsumował wyjazdową naradę. Podziękował za wytrwałość,  zdyscyplinowanie i zaangażowanie  w szkoleniu . Złożył także podziękowania  lektorom oraz współorganizatorowi szkolenia – Zarządowi Okręgu Podkarpackiego. Z ramienia GKR ZNP podsumowania szkolenia dokonała          Kol. Marta Mazur. Stwierdziła, że materiały i tematyka szkolenia zostały opracowane profesjonalnie i bardzo przystępnie. Złożyła także podziękowania  lektorom i współorganizatorom szkolenia.
Dyrektorowi ZSR w Lesku, kierownictwu SSM „Bieszczadnik” wraz                                    z personelem, przewodniczący OKR w obecności sekretarza OKR Kol. Zofii Lech złożył podziękowania za trud i przygotowanie warunków do odbycia wyjazdowej narady.
Uczestnicy szkolenia otrzymali komplet materiałów związanych z tematyką podejmowaną podczas szkolenia.


Zdjęcia z pobytu  Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych  ZNP  na szkoleniu w Lesku znajdują się na stronie internetowej - www.podkarpacie.znp.edu.pl. – galeria.
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