
             

nagrody). 

Samorząd rozliczałby się z tej 

puli środków globalnie – bez 

podziału na poszczególne stop-

nie awansu zawodowego. Za-

chowany zostałby obowiązek 

wypłacania jednorazowego 

dodatku uzupełniającego w 

sytuacji, gdy JST nie osiągnie 

wysokości rocznych środków z 

puli środków rozliczanych 

przez samorząd. 

Zachowany ma zostać też obo-

wiązek ustalania przez samo-

rząd ram finansowych dla do-

datków funkcyjnych, motywa-

cyjnych, za warunki pracy itp. 

w drodze regulaminu uzgadnia-

nego ze związkami zawodowy-

mi. 

Według MEN przedłożona 

propozycja ma następujące 

plusy: 

- prostotę rozliczania, 

- wyłączenie odpraw z różnych 

tytułów oraz wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe poza 

system rozliczania, 

- gwarantuje zachowanie wyso-

kości wynagrodzeń nauczycieli. 

  SW 

Trwają prace Grupy roboczej 

do spraw wynagrodzeń. W 

skład Grupy wchodzą przedsta-

wiciele MEN, ministerstw pro-

wadzących szkoły, 3 central 

związkowych oraz korporacji 

samorządowych. 

Podczas spotkania Grupy w 

dniu 07.02.2017 r. MEN przed-

stawiło wstępną koncepcję 

uproszczenia systemu wynagra-

dzania nauczycieli. 

Koncepcja zakłada odejście od 

tzw. średniego wynagrodzenia. 

W Karcie Nauczyciela zostały-

by określone wskaźniki 

(liczone od tzw. kwoty bazo-

wej), na podstawie których 

wyliczonoby wysokość wyna-

grodzenia zasadniczego na-

uczycieli – zróżnicowanego w 

zależności od stopnia awansu 

zawodowego. W rozporządze-

niu MEN określiłoby stawki 

wynagrodzenia zasadniczego w 

zależności od poziomu wy-

kształcenia nauczyciela. 

Na dotychczasowych zasadach 

i w dotychczasowej wysokości 

zostają: dodatek stażowy, wy-

nagrodzenie za godziny ponad-

wymiarowe, dodatkowe wyna-

grodzenie roczne (13-tka), 

nagrody jubileuszowe. 

W Karcie Nauczyciela określi 

się tzw. pulę środków rozlicza-

nych, które będą w dyspozycji 

jednostek samorządu terytorial-

nego (JST). Ma to być suma 

środków dotychczas przezna-

czanych na dodatki motywacyj-

ne, dodatki funkcyjne oraz 

nagrody ze specjalnego fundu-

szu nagród. Ustawowo byłby 

określony sposób określania 

wysokości puli środków rozli-

czanych dla JST zależny od 

liczby etatów nauczycielskich 

oraz struktury zatrudnienia 

zawodowego nauczycieli w 

danej JST. Wprowadzony zo-

stałby obowiązek wydatkowa-

nia w roku puli środków rozli-

czanych w ramach JST oraz 

wprowadzonoby gwarancję 

otrzymania pewnej (większej 

niż obecnie) części tej puli 

przez poszczególne szkoły i 

placówki. Pula środków rozli-

czanych byłaby więc podzielo-

na na dwie części: szkolną i 

będącą w gestii samorządu 

(podobnie jak ma to miejsce 

obecnie przy podziale puli na 

Obradowała grupa do spraw wynagrodzeń nauczycieli 

Z prac grupy roboczej ds. czasu pracy nauczycieli 

Standardy zatrudnienia nauczy-

cieli, pensum specjalistów, 

przywrócenie przepisów eme-

rytalnych obejmujących peda-

gogów sprzed przed 1 stycznia 

2009 roku, zmiana kontrower-

syjnego art. 42 ust. 2, wyposa-

żenie stanowisk pracy nauczy-

cieli, ujednolicenie czasu zajęć 

specjalistycznych i zajęć rozwi-

jających uzdolnienia oraz zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych - 

to najważniejsze postulaty 

zgłoszone przez stronę związ-

kową, w tym przez WZZ 

„Solidarność-Oświata” podczas 

spotkania grupy roboczej zaj-

mującej się czasem pracy na-

uczycieli. 

Oprócz zagadnień wymienio-

nych wyżej przedstawiciele 

związków zawodowych zgłosili 

problemy, które zdaniem strony 

związkowej wymagają uregulo-

wania. 
Są to: uregulowanie roli godzin 

ponadwymiarowych w analizie 

poniesionych wydatków na 

wynagrodzenia w odniesieniu 

do wysokości średnich wyna-

grodzeń w rozumieniu art. 30 

ust. 3 KN; zrównanie wysoko-

ści nagród jubileuszowych 
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nauczycieli z tymi, które otrzy-

mują pracownicy samorządowi; 

lepsze uregulowanie kwestii 

finansowania doskonalenia za-

wodowego (art. 70a) i pomocy 

zdrowotnej (art. 72 KN); rozwią-

zanie problemu czasu i czynno-

ści, do których wykonywania 

nauczyciel może być zobowiąza-

ny w okresie wakacyjnym; 

zrównanie statusu asystenta 

nauczyciela z pozycją pedago-

gów; uregulowanie czasu pracy 

n a u c z y c i e l i  w  k l a s a c h 

"zerowych" w szkołach - jak w 

przypadku pracowników w pla-

cówce feryjnej oraz dalsze 

wzmocnienie roli kuratorów 

oświaty. 
MEN zaproponowało wstępne 

koncepcje dotyczące pensum 

dydaktycznego tzw. nauczycieli 

specjalistów. Najbardziej emo-

cjonujące było ustalenie propor-

cji między pensum a pozostałym 

czasem pracy. Strona związkowa 

- w oparciu o dane z SIO 

(systemu informacji oświatowej) 

- opowiedziała się za ustaleniem 

pensum na poziomie 20 godzin 

dla pedagogów, psychologów, 

nauczycieli wspomagających i 

doradców zawodowych. Przed-

stawiciele korporacji samorządo-

wych (Związek Powiatów Pol-

skich oraz Związek Miast Pol-

skich) zgłosili postulat 30-

godzinnego pensum. Po burzli-

wej dyskusji przedstawicieli 

korporacji samorządowej (ZPP) 

i bliskim jej w poglądach MEN 

ze stanowiskiem strony społecz-

nej, można sądzić, iż jest szansa 

na 20-godzinny czas pracy z 

uczniami, z wpisem do art. 42 

ust. 3 KN. Należy jednak bar-

dziej precyzyjnie zdefiniować 

pojęcia praca z dzieckiem oraz 

praca na rzecz dziecka. 

W dalszej części posiedzenia 

zespołu dyskutowano o koniecz-

ności przeredagowania niesław-

nego art. 42 (by ostatecznie 

rozwiać piętrzące się wątpliwo-

ści i dylematy), dotyczącego 

realizacji przez nauczycieli do-

datkowych zajęć i czynności w 

ramach ustalonego wynagrodze-

nia w zakresie nieprzekraczają-

cym 40 godzin czasu pracy ty-

godniowo. Sporo kontrowersji, 

jak można było się spodziewać, 

wzbudzały sformułowania: w 

ramach ustalonego wynagrodze-

nia, zajęcia i czynności... W 

trakcie dyskusji zaprezentowana 

została następująca propozycja 

brzmienia art. 42 ust. 2d 

(Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ "Solidarność" 

oraz WZZ „Solidarność-

Oświata”), który prawdopodob-

nie wejdzie w życie od 1 wrze-

śnia 2017 r.: W ramach zajęć i 

czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 2 nauczyciel nie pro-

wadzi zajęć świetlicowych, zajęć 

z zakresu pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej, dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, dla których 

nie została ustalona podstawa 

programowa oraz zajęć rozwija-

jących zainteresowania i uzdol-

nienia uczniów, będących odręb-

ną formą działalności dydak-

tyczno-wychowawczej szkoły. 

Ponieważ wciąż jest dużo wąt-

pliwości odnośnie jednoznacz-

nego zapisu sprawą zajmą się 

jeszcze prawnicy MEN, zaś 

członkowie Grupy roboczej 

zastanowią się nad propozycja-

mi rozwiązania tej trudnej kwe-

stii. 
Kolega Sławomir Wittkowicz, 

reprezentujący podczas obrad 

grupy roboczej zarówno FZZ, 

jak i nasz Związek, wskazał 

ponadto, że należy zmienić roz-

porządzenie wykonawcze z art. 

29 ust. 3 Karty nauczyciela w 

taki sposób, aby stronami upo-

ważnionymi do określenia wa-

runków niezbędnych do realiza-

cji przez nauczycieli obowiąz-

ków był organ wykonawczy 

JST (wójt, burmistrz, prezydent, 

starosta, marszałek) oraz repre-

zentatywne związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli. Dzisiaj 

rozporządzenie nakłada ten 

obowiązek na.... dyrektora 

szkoły - co jest fikcją i pozor-

nym rozwiązaniem problemu! 
Członkowie grupy roboczej 

zajęli się również uregulowa-

niem charakteru zwolnienia od 

pracy w wymiarze 16 godzin 

albo 2 dni z zachowaniem pra-

wa do wynagrodzenia pracow-

nika-nauczyciela wychowujące-

go przynajmniej jedno dziecko 

w wieku do 14 lat w taki spo-

sób, by nie zakłócać realizacji 

podstawy programowej. Wyda-

je się, że przepis zostanie prze-

redagowany, aby nie było wąt-

pliwości, że w grę będą wcho-

dzić dwa dni robocze, po to z 

kolei,  by nie dopuścić do sytu-

acji, w której nauczyciele czyni-

liby użytek z możliwości nawet 

szesnastokrotnego korzystania z 

tego uprawnienia… 

          DD i SW 

Źródło: http:/www.solidarnosc.org.pl/

oswiata/ 

Obradowała grupa zawodowa do spraw awansu zawodowego nauczycieli 

20 stycznia 2017 roku odbyło się 

w gmachu MEN spotkanie grupy 

roboczej w sprawie awansu za-

wodowego nauczycieli - grupy 

działającej w ramach Zespołu ds. 

statusu zawodowego pracowni-

ków oświaty. Poniżej relacja z 

tego spotkania.  

Spotkanie prowadziła pani Anna 

Boder - Naczelnik Wydziału w 

Departamencie Współpracy z 

Samorządem Terytorialnym 

MEN. Najważniejsze zagadnie-

nia poruszone przez uczestników 

spotkania dotyczyły ścieżki 

awansu zawodowego nauczycie-

li, wymagań na poszczególne 

stopnie awansu, powiązanego z 

nimi stażu (jego warunków, 

czasu trwania, długości okresów 

pomiędzy poszczególnymi po-

ziomami awansu), komisji kwa-

lifikacyjnych (ich składu, kom-

petencji członków, sposobu 

oceniania), powiązania awansu z 

efektami pracy i wpływu awansu 

zawodowego nauczycieli na 

szkołę, roli dyrektora placówki, 

opiekuna stażu, doradcy meto-

dycznego, a także awansu za-

wodowego nauczycieli zawodu.  
Strona społeczna zwróciła uwa-

gę, że pierwszy poziom awansu 

powinien wiązać się ze znaczą-

cym podwyższeniem wynagro-

dzenia, tak samo zresztą jak 

wszystkie kolejne, gdyż w 

ostatnich latach zawód nauczy-

ciela uległ z tego punktu widze-

nia znaczącej degradacji. Moż-

na przy tej okazji rozpatrywać 

propozycję wydłużenia okresu 

stażu nauczycielowi stażyście. 

Związki zawodowe, oprócz 

ZNP, są zdecydowanie przeciw-

ne dodatkowemu stopnio-

wi awansu zawodowego na-

uczycieli. Natomiast wydaje się, 

iż doradcy metodyczni jako 

opiekunowie stażu lub instytu-

cja faktycznie wspierająca na-

uczyciela podczas zdobywania 

kolejnych stopni kariery zawo-

dowej są dobrym pomysłem.   
Przedstawiciele Forum Związ-

ków Zawodowych, naszej kra-

jowej centrali, (kol. Ewa Tatar-

czak, kol. Damian Dziatkowiak 

oraz kol. Mirosław Górczyński) 

zwrócili uwagę, odpowiadając 

na konstatację przedstawicieli 

MEN, iż obecny system się 

zdewaluował i nie sprawdził, że 

jednym z podstawowych moty-

wów uzyskiwania przez na-

uczycieli kolejnych stopni 

awansu zawodowego jest chęć 

uzyskiwania wyższego wyna-

grodzenia, a czynienie środowi-

sku z tego powodu wyrzutów 

jest niepoważne i zuchwałe w 

obliczu wciąż obniżającego się 

prestiżu zawodu.  
Wydaje się, iż  strony spotkania 

zgodne są co do tego, że na-

uczyciel przychodzący do za-

wodu winien zaprezentować 

swoje przygotowanie i predys-

pozycje, co wiązać się powinno 

z właściwą długością stażu. Jest 

oczywiste, że szkoła winna 

takiemu nauczycielowi zapew-

nić odpowiednio wyposażone 

miejsce pracy, a Państwo wyna-

grodzenie. Niestety nie sposób 

problemu awansu rozpatrywać 

w oderwaniu od uposażeń na-

uczycieli. Zgodzili się z tym, 

że ważny powinien być ele-

ment praktyczny w ocenie 

spełniania  przez nauczyciela 

wymagań na poszczególne 

stopnie awansu zawodowego.  
W grę powinny wchodzić nie 

t y l k o  k w e s t i e  e f e k -

tów dydaktycznych, ale rów-

nież pracy wychowawczej i 

opiekuńczej (pedagog, psycho-

log, logopeda, doradca zawo-

dowy, bibliotekarz, nauczyciel 

przedszkola). FZZ również stoi 

na stanowisku, że wymagania 

na poszczególne stopnie awan-

su winny być ambitne, powią-

zane z doskonaleniem zawodo-

wym, które powinno być obli-

gatoryjne, ale w całości finan-

sowane ze środków JST prze-

znaczanych corocznie na dofi-

nansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.  
W przeciwieństwie do strony 

samorządowej, związki zawo-

dowe uważają, że nie jest ko-

nieczne zmienianie zakresu 

funkcji nadzoru dyrektora w 



 Str. 3 

procesie realizacji ścieżki awan-

su zawodowego przez nauczy-

ciela - dyrektor szkoły ma już 

dziś wystarczające uprawnienia i 

obowiązki, którym zadośćuczy-

nienie wielu dyrektorom już w 

obecnie obowiązującym stanie 

prawnym nastręcza często nie-

przezwyciężalnych trudności.  

Natomiast postulat przedstawi-

cieli JST, że być może należy 

zdefiniować, co znaczy jakość i 

efektywność kształcenia, jakie 

kryteria o nich świadczą, należy 

uznać za ciekawy i potrzebny, 

gdyż praca nauczyciela należy 

do naprawdę trudno mierzal-

nych, a mnogość perspektyw, z 

jakich można poddać ocenie 

pracę pedagoga, jest ogromna. 

Przedstawiciele strony samorzą-

dowej wypowiedzieli się za 

zdecydowanymi zmianami w 

awansie nauczycieli służącymi , 

jak stwierdzili, poprawie jakości 

kształcenia. Wysuwali niezrozu-

miałe i niepoważne postula-

ty korelowania ścieżki awansu 

ze zmianą karty nauczyciela w 

zakresie trwałości stosunku pra-

cy. Uważają, że ocenianie na-

uczyciela musi być powiązane z 

tym, że nauczyciel się doskonali. 

Na szczęście mają świadomość 

kwestii nauczycielskich wyna-

grodzeń i ich roli jako czynnika 

motywującego, choć przytacza-

na przy tym retoryka pozosta-

wia nieco do życzenia: "za te 

pieniądze, to ja mogę pilnować 

a nie uczyć". Ich zdaniem, stop-

nień awansu powinien wpływać 

na ilość godzin nauczycielskie-

go pensum (wyższy stopień - 

wyższe pensum), a wynagro-

dzenie nauczycieli powinno być 

powiązane z ilością dzieci w 

klasie, co jest z ich strony albo 

zwykłą obłudą albo mało ambit-

nym arytmetycznie robieniem z 

partnerów społecznych i repre-

zentowanych przez nich wszyst-

kich nauczycieli w Polsce wa-

riata! 
Uczestnicy zauważyli też, że 

być może warto zmienić system 

dokonywania oceny pracy na-

uczycieli (zdaniem przedstawi-

cieli FZZ, taka ocena może być 

okresowa i obligatoryjna, np. co 

5 lat, powinna być dokonywana 

w trybie postępowania admini-

stracyjnego, by można się było 

od niej odwołać). Stoimy także 

na stanowisku, iż powin-

na również obowiązywać obli-

gatoryjność dokonywania okre-

sowej oceny pracy dyrektora 

placówki.  
Uczestniczący w spotkaniu 

przedstawiciele wszystkich 

oświatowych związków zawo-

dowych (Sekcji Krajowej 

Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność”, Związku Na-

uczycielska Polskiego i Forum 

Związków Zawodowych) nie 

zgadzają się z tym, by nie po-

dejmowanie przez nauczyciela 

procedury osiągnięcia kolejne-

go stopnia awansu zawodowego 

skutkowało negatywną oceną 

jego pracy. Nie jest również do 

zaakceptowania przez oświato-

we związki zawodowe propozy-

cja strony samorządowej, by 

ilość punktów uzyskanych na 

awansie przez nauczyciela mia-

ła wpływ na wysokość jego 

w y n a g r o d z e n i a 

(zdecydowanie powinien to być 

system zero-jedynkowy - na-

uczyciel uzyskał poziom awan-

su lub nie, jeśli tak, to przysłu-

guje mu określone wynagrodze-

nie z tabeli związane z uzyska-

niem określonego stopnia awan-

su zawodowego), nie mówiąc 

już o tym, że na gruncie obecnie 

obowiązującego prawa takie 

rozwiązanie byłoby po prostu 

nielegalne. 
Co do zasady, członkowie 

spotkania zgodzili się, że 

awans zawodowy nauczyciela 

musi korelować z trwałością 

nawiązywanego z nim stosun-

ku pracy, jak również z tym, 

że osiągnięcie przez nauczycie-

la najwyższego poziomu awan-

su zawodowego winno być 

powiązane z pełnieniem przez 

niego różnych dodatkowo gra-

tyfikowanych funkcji w szkole 

(awans poziomy nauczyciela).  
Podczas spotkania przedstawi-

ciel Związku Nauczycielstwa 

Polskiego poprosił o przedsta-

wienie, odnośnie tematu spo-

tkania, propozycji Minister-

stwa Edukacji Narodowej - 

pani Naczelnik Anna Boder, 

wyraźnie zmieszana i zdezo-

rientowana, odwołała się do 

prezentacji Pani Minister Anny 

Zalewskiej podsumowującej 

główne założenia reformy edu-

kacji, przedstawionej pod ko-

niec czerwca 2016 roku w 

Toruniu. Wyglądało więc na 

to, że MEN na razie sonduje 

nastroje…                            

           MG i DD 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 

9 lutego 2017 r. z inicjatywy 

Przew odniczącego WZZ 

"Solidarność - Oświata" odby-

ło się w Warszawie spotkanie z 

Panem Adamem Bodnarem 

Rzecznikiem Praw Obywatel-

skich. 
Podczas spotkania omówiono 

następujące problemy: 

- nierówne traktowanie nauczy-

cieli w stosunku do funkcjona-

riuszy służb mundurowych w 

kontekście utraty uprawnień do 

wcześniejszych emerytur na 

podstawie art. 88 Karty Nauczy-

ciela 

- wątpliwości dot. skuteczności 

przepisów dotyczących tzw. 

szczególnych ochron prawnych 

dla działaczy związkowych - w 

szczególności w kontekście 

orzeczeń polskich sądów w 

ostatnich latach 

- nierówne traktowanie nauczy-

cieli religii w stosunku do in-

nych nauczycieli zatrudnionych 

na podstawie mianowania 

- gorsze uregulowania pracow-

nicze nauczycieli niż wynikają-

ce z ogólnych przepisów prawa 

pracy 

- brak ustawowego umocowania 

strażników w zakładach po-

prawczych i schroniskach dla 

nieletnich. W spotkaniu uczest-

niczyli: Sławomir Wittko-

wicz Przewodniczący WZZ 

"Solidarność - Oświata" i 

Przewodniczący Branży Na-

uki, Oświaty i Kultury 

FZZ,  Barbara Bel ic-

ka Wiceprzewodnicząca Za-

rządu Krajowego WZZ 

"Solidarność - Oświata" 

o r a z  T a d e u s z  P i s a -

rek Przewodniczący NSZZ 

Pracowników Schronisk dla 

Nieletnich i Zakładów Po-

prawczych. 

   SW 

Komentarz do decyzji Prezydenta RP o podpisaniu ustaw zmieniających system oświaty 

"Prezydent popełnił błąd. Jest 

zbyt mało czasu na rozwianie 

pojawiających się wątpliwości 

ze strony różnych środowisk np. 

rodziców. Brakuje podstawo-

wych informacji z punktu widze-

nia Forum Związków Zawodo-

wych: siatka godzin, liczebność 

oddziałów, ujednolicenie pen-

sum dla pedagogów, psycholo-

gów, nauczycieli wspomagają-

cych i doradców zawodowych. 

To wszystko ma wpływ na za-

trudnienie.  Zdecydowanie lep-

sze byłoby przesunięcie startu 

reformy na 2018 r. i wykorzysta-

nie tego czasu na przegłosowa-

nie konkretnych przepisów. 

Poza tym w 2017 roku brakuje 

pieniędzy na rzeczywiste pod-

wyżki płac dla nauczycieli."              

      

     SW  
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Od 30 stycznia do 1 lutego  w 

Malmö miał miejsce drugi mo-

duł programu Instytutu Szwedz-

kiego-Baltic Leadership Pro-

gramme Labour Mobility–

Mobilność na rynku pracy kra-

jów obszaru Morza Bałtyckiego 

w ramach strategii UE. Miał on 

na celu stworzenie rekomendacji 

dla państw Morza Bałtyckiego w 

celu usprawnienia mobilności na 

rynku pracy. W programie 

uczestniczyli przedstawiciele 

Szwecji, Finlandii, Danii, Nie-

miec, Polski, Estonii, Litwy, 

Łotwy i Rosji. 

Spotkanie w ramach drugiego 

modułu rozpoczęła prezentacja 

Andersa Bergsröma, przypomi-

nająca cele i założenia programu 

oraz podsumowanie pierwszego 

modułu, który odbył się w Gdań-

sku na przełomie listopada i 

grudnia. Następnie Katja-Pia 

Jenu z Inspektoratu Pracy połu-

dniowej Finlandii przedstawiła 

wyniki raportów inspektorów 

pracy, z których wynika, że 61% 

inspekcji wykryło zbyt niskie 

płace, a 13% kontroli wykazało 

nielegalne zatrudnienia. Wśród 

pracowników zagranicznych, 

których najczęściej dotyka pro-

blem wyzysku i nadużyć ze stro-

ny pracodawców,  najwięcej jest 

Polaków, w szczególności w 

branży budowlanej, produkcyj-

nej, elektrycznej oraz sprzątają-

cej. Obecnie toczy się nawet 

proces sądowy polskich elektry-

ków w Trybunale Sprawiedliwo-

ści Unii Europejskiej. W celu 

polepszenia sytuacji na rynku 

pracy wprowadzono konkretne 

przepisy prawa pracy. Z kolei 

Anniina Jokinen z CBSS–Rady 

Państw Morza Bałtyckiego, 

badająca problem handlu ludźmi 

oraz wyzysku imigrantów na 

terenie państw nadbałtyckich, 

wśród najczęściej spotykanych 

praktyk  wymieniła: zaniżanie 

lub brak wynagrodzenia, rów-

nież za nadgodziny; zawyżanie 

cen zakwaterowania, konfisko-

wanie paszportów, kart kredyto-

wych, dokumentów związanych 

z uzyskaniem pozwoleń na pracę 

oraz innych dokumentów; do-

datkowe niekorzystne klauzule 

na umowach o pracę, stosowanie 

przemocy i napastowanie seksu-

alne. W celach prewencyjnych 

dla przyszłych pracowników 

zostały stworzone przewodniki 

dostępne w różnych językach, 

również po polsku.   

Pod koniec dnia uczestnicy  

odwiedzili Oresund Direkt– 

centrum informacji dla pracow-

ników w ramach współpracy  

pomiędzy dwoma miastami– 

Malmö oraz Kopenhagą i dwo-

ma państwami-Szwecją i Danią. 

W centrum można uzyskać od-

powiedzi na pytania dotyczące 

praw pracy obowiązujących  w 

obu państwach, podatków, 

świadczeń socjalnych i zdrowot-

nych w przypadku zameldowa-

nia i życia w Szwecji, a dojeż-

dżania do pracy do Danii i od-

wrotnie. W celu usprawnienia 

współpracy i uzyskiwania bieżą-

cych informacji o zmianach w 

przepisach zarówno Malmö jak i 

Kopenhaga posiada jedną siedzi-

bę-Oresund Direkt, którego 

pracownicy zmieniają się rota-

cyjnie co 3 tygodnie.  

Drugiego dnia dr Daunis Auers 

z Uniwersytetu Łotewskiego 

przedstawił aktualną sytuacje 

demograficzną krajów nadbał-

tyckich, poruszając następujące 

problemy: ciągły wzrost popula-

cji przy jednoczesnym starzeniu 

się społeczeństwa i spadającym 

wskaźniku urodzeń na terenie 

UE,  spadek atrakcyjności UE 

dla migrantów pod względem 

rynku pracy, świadczeń socjal-

nych i warunków bytowych. 

Najbardziej niepokojącym pro-

blemem okazuje się „brain dra-

in” czyli tzw. „drenaż mó-

zgów”–emigracja ludzi dobrze 

wykształconych do krajów wy-

soko rozwiniętych, oferujących 

lepsze warunki materialne i 

zawodowe. Podobny proces 

zachodzi przy migracji ze wsi do 

miasta, powodując wyludnianie 

obszarów wiejskich lub poszcze-

gólnych regionów w krajach 

nadbałtyckich.  

W dalszej części spotkania po-

dzielono uczestników na dwie 

grupy. Pierwsza omawiała kwe-

stie związane z mobilnością na 

rynku pracy. Zadaniem drugiej  

była próba odnalezienia sposo-

bów na zmianę „brain drain” w 

„brain exchange” (wymianę 

mózgów) lub „brain circula-

tion” (cyrkulację mózgów). 

Pierwszym krokiem było ziden-

tyfikowanie czynników sprzyja-

jących emigracji ludzi wykształ-

conych, a następnie odnalezienie 

sposobów na odwrócenie tego 

procesu, wśród których można 

wymienić: stworzenie centrum 

informacji dla pracowników i 

pracodawców na podobnych 

zasadach jak sprawnie działają-

ce  Hallo Norden. Kluczowe 

jest zebranie danych o potrze-

bach rynku oraz braku pracow-

ników w poszczególnych dzie-

dzinach w konkretnych regio-

nach danego kraju, umożliwia-

jąc migrację wewnętrzną i zna-

lezienie pracy we własnym 

kraju przed podjęciem decyzji o 

emigracji zagranicznej. Ważne 

może okazać się również stwo-

rzenie wspólnych międzynaro-

dowych programów dokształca-

jących w celu zdobycia zarów-

no międzynarodowego certyfi-

katu jak i doświadczenia zawo-

dowego. Kolejną propozycją 

było stworzenie programu uła-

twiającego przekwalifikowanie 

migrantów, którzy chcieliby 

wrócić do kraju.  

Trzeciego dnia grupy kontynu-

owały swoje prace i opracowały 

rekomendacje, które zostaną 

przedstawione podczas trzecie-

go modułu programu na obra-

dach Okrągłego Stołu Między-

narodowego Forum Pracy Mo-

rza Bałtyckiego (BSLF Round 

Table), które odbędą się 15 

czerwca w Berlinie, o czym 

poinformowała wszystkich 

Daria Akhutina z Głównego 

Sekretariatu Rady Państw Mo-

rza Bałtyckiego. 

Podczas całego programu nasz 

związek oraz Forum Związków 

Zawodowych reprezentowala 

kol. Katarzyna Pawlaczyk.  

                              

                  KP 

Referendum... Znacznie spóźniona akcja 

Akcja, firmowana przez ZNP, 

jest motywowana głównie poli-

tycznie. Referendum w sprawie 

zmian w oświacie należało orga-

nizować pod koniec czerwca 

ubiegłego roku, kiedy minister 

Anna Zalewska na konferencji w 

Toruniu ogłosiła zamiar likwida-

cji gimnazjów a najpóźniej w 

połowie września ub. r. kiedy 

pojawiły się projekty ustaw, 

które zostały skierowane do 

konsultacji publicznych oraz do 

parlamentu. Wtedy zebranie 

500 tys. podpisów postawiłoby 

rząd w bardzo niekorzystnej 

sytuacji – mając na uwadze 

głoszone podczas kampanii 

wyborczej tezy o roli obywateli 

w procesie stanowienia prawa. 

Dzisiaj nie ma już szans na 

przeprowadzenie referendum 

przed 1 września 2017 r.   

Ponadto, głównymi siłami 

wspierającymi ZNP są politycy 

PO, którzy podczas swoich 

rządów zmielili w sumie ponad 

3 miliony podpisów obywateli 

domagających się referendum 

m.in. w sprawie 6-latków i 

przyszłości gimnazjów. Wiary-

godność organizatorów referen-

dum oraz ich głównych poli-

tycznych sojuszników jest więc 

zerowa i świadczy tylko o hipo-

kryzji, cynicznym i instrumen-

talnym traktowaniu obywateli.  

Co do zasady, to obywatele 

powinni wypowiedzieć się w 

tak ważnej społecznie sprawie 

w drodze referendum. Winno 

ono być jednak przeprowadzo-

ne PRZED uchwaleniem ustaw 

a nie teraz. Dzisiaj to tylko 

hucpa polityków, którzy roz-

paczliwie szukają paliwa do 

protestowania... ZNP jest tylko 

narzędziem. Przypominają się 

słowa Lenina o "pożytecznych" 

etc. 
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Baltic Leadership Programme Labour Mobility—konferencja w Malmö 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Migracja_ludności

