
PLAN PRACY ODDZIAŁOWEJ SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE  

NA ROK 2014 

Styczeń 

1. Spotkanie noworoczne członków Sekcji w Kasynie „Joanna”. 

Luty 

1. Posiedzenie Zarządu Sekcji w sprawie przygotowania zebrania sprawozdawczo-
wyborczego Sekcji. 

Marzec 

1. Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. 
2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji. 
3. Robienie kartek świątecznych dla członków Związku i dla organizacji 

współpracujących ze Związkiem.  
4. Posiedzenie Zarządu Sekcji. 

Kwiecień 

1. Pomoc w organizacji Mistrzostw Pracowników Oświaty w Maratonie. 
2. Udział w Oddziałowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 

Maj 

1. Udział członków sekcji w gminnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja - składanie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Orła Białego. 

2. Pomoc Zarządowi Oddziału w organizowaniu wycieczki krajoznawczej. 
3. Zebranie informacyjne połączone z rekreacją: 

 sprawozdanie finansowe za 2013 rok, 
 uaktualnienie składek członkowskich z podaniem informacji o ich przeznaczeniu, 
 festyn przy ognisku na Wyłuszczarni. 

Czerwiec 

1. Posiedzenie Zarządu Sekcji w sprawie udzielenia zapomóg, pomocy i otocznia opieką 
osób chorych należących do ZNP. 

Wrzesień 

1. Warsztaty śpiewacze związane z nauką tradycyjnych pieśni polskich (2 dni). 
2. Wyjazd od teatru (filharmonii) w Gorzowie Wlkp. lub Szczecinie. 

Październik 

1. Posiedzenie Zarządu Sekcji. 



2. Zorganizowanie spotkania członków Sekcji z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 
 wręczanie upominków jubileuszowych członkom Sekcji. 

Listopad  

1. Włączenie się do gminnych obchodów Święta Niepodległości. 
2. Uczczenie pamięci zmarłych członków ZNP poprzez odwiedzenie ich grobów na 

cmentarzach komunalnych. 

Grudzień 

1. Posiedzenie Zarządu Sekcji - podsumowanie całorocznej działalności sekcji oraz 
opracowanie planu pracy na 2015 rok. 

2. Wykonywanie upominków świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku oraz dostarczanie ich członkom Związku oraz organizacjom współpracującym z 
ZNP. 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Dębnie będzie ponadto w ciągu roku realizować 
następujące zadania: 
 odwiedzanie osób w podeszłym wieku oraz chorych członków ZNP,  
 udzielanie pomocy potrzebującym w załatwieniu spraw takich jak zapomogi, ulgi na 

PKP i innych, 
 sporządzanie wniosków o obniżenie składek członkowskich osobom, które znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej, 
 prowadzenie podstawowej dokumentacji: księga protokołów, ewidencja członków, 

rejestr opłaconych składek, plany pracy, sprawozdania statystyczne i finansowe, 
ewidencja przyznanych świadczeń  socjalnych 

 prowadzenie kroniki sekcji.  
                                                                      
                                                                                   Przewodnicząca 
                                                Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Dębnie 

                                                                                     Janina Matuszkiewicz 

 


