
             

wodowy ,,Solidarność - Oświata" 

domaga się: 

 Rzeczywistych podwy-

żek wynagrodzeń za-

sadniczych od  01-

01.01.2018 r. o mini-

mum 20%  

 Powiązania wynagro-

dzeń zasadniczych na-

uczycieli ze średnią  

płacą w gospodarce 

narodowej    -    proponu-

jemy ,,widełki" od 60 %    

do 200 %, w zależności 

od posiadanego stopnia 

awansu zawodowego 

 ,,uwolnienia” dodatku za 

staż pracy do minimum 

30 % 

 Ustalenia jednolitych    

standardów    zatrudnie-

nia nauczycieli i rzeczy-

wistej poprawy warun-

ków pracy 

 Zmiany przepisów   

dotyczących warunków   

wypłacania dodatku za   

trudne warunki pracy 

w taki sposób, aby 

mogli otrzymywać go 

wszyscy nauczyciele , 

k t ó r z y  p r a c u j ą           

z dziećmi i młodzieżą 

o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych, a 

nie tylko ci, którzy są 

zatrudnieni w szkolnic-

twie specjalnym. 

 

 

  SW 

 Wolny Związek Za-

wodowy ,,Solidarność - Oświa-

ta" z dużym rozczarowaniem 

przyjął informację Premier 

Rządu Beaty Szydło z 4 września 

2017 r. o planowanej od kwiet-

nia 2018 r. podwyżce wynagro-

dzeń nauczycieli na poziomie 

l5 % w ciągu trzech lat. Propo-

zycja podwyżek o 5 % od kwiet-

nia 2018 r. nie jest ofertą, która 

mogłaby usatysfakcjonować 

środowisko nauczycielskie. 
 Przypominamy Pani 
Premier i Pani Minister Edukacji 

Narodowej, że aktualne wynagro-

dzenie zasadnicze   nauczyciela   
stażysty    (na   trzech   poziomach   

wykształcenia)   jest    niższe niż   

minimalne   wynagrodzenie   za   
pracę,   które   wynosi   obecnie   

2   tysiące   złotych! Nadmienia-

my, że od 2015 r, wysokość mini-
malnego wynagrodzenia wzrosła o 

14 %. 
 Wynagrodzenie na-

uczyciela dyplomowanego na 

najwyższym poziomie wykształ-
cenia nie osiąga nawet 75 % prze-

ciętnego wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej.  
 Powyższe jednoznacz-

nie wskazuje, że proponowana 
skala ,,podwyżek" jest wyłącznie 

rewaloryzacją obecnie obowiązują-

cych stawek i nie spowoduje fak-
tycznego i odczuwalnego wzrostu 

płac. 
 P a n i  P r e m i e r  i  

Pani Minister Edukacji Na-

rodowej wydają się nie za-
uważać faktu, że od 01-

.09.2017 r.  polskie szkoły 

funkcjonują w nowych re-

aliach wynikających z po-

śpiesznie wdrażanej reformy 
strukturalnej w oświacie. Auto-

rzy „Dobrej Szkoły" zakładają, 

że zreformowana szkoła ma być 
przyjazna dla uczniów i rodziców, 

nowoczesna, innowacyjna, otwarta 

na zmiany oraz ma odpowiadać na 
oczekiwania i wyzwania otaczają-

cej rzeczywistości. Wyzwaniom 

tym mają sprostać nie tylko ucznio-
wie, ale przede wszystkim nauczy-

ciele, którzy w swojej pracy 

powinni legitymować się wy-
sokimi kwalifikacjami i kom-

petencjami zawodowymi a 

ponadto systematycznie i na 
bieżąco doskonalić się zawodo-

wo. Niestety nowe wyzwania 

stawiane przez rządzących 
mają być realizowane i wdra-

żane w dotychczasowych 

realiach organizacyjnych i 
finansowych, ponieważ nie 

zagwarantowano nauczycielom i 

uczniom jednolitych standardów 

w zakresie warunków nauki i 

nauczania (tj. liczebności klas i 

oddziałów, standardów zatrud-
niania i udzielania wsparcia peda-

gogiczno-psychologicznego). 

Oznacza to, że „Dobrą Zmianę" w 

oświacie będą wdrażać nauczyciele, 

którzy mogą w przyszłości liczyć na 

stosunkowo niewielką gratyfikację 
finansową. Żałujemy, że jedna z 

najbardziej wykształconych i 
ważnych grup społecznych nie 

będzie beneficjentem ,,Dobrej 

Zmiany" i rozwoju gospodarczego 

Polski. 

 Wolny Związek Za-

WZZ o planowanych przez Rząd podwyżkach... 

MEN uwzględnia niektóre uwagi naszego Związku 

 Pismem z 28 lipca 2017 

r., będącym odpowiedzią na pismo 

WZZ „Solidarność-Oświata” z 30 
czerwca br., w którym przesłane 

zostały uwagi do projektu ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych, 
Minister Edukacji Oświatowej 

uwzględnił kilka z sugerowanych 

przez nasz Związek zmian i tym 

samym dał do zrozumienia, że 
znajdzie to odniesienie w ostatecz-

nej wersji projektu ustawy. 
 Dotyczy to między 

innymi uwagi dotyczącej koniecz-

ności uregulowania kwestii związa-

nych z oceną pracy, w tym kryte-

riów dokonywania oceny, na pozio-
mie ustawy i rozporządzenia. W 

zakresie kryteriów dokonywania 

oceny pracy nauczyciela - w usta-
wie - Karta Nauczyciela zostaną 
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dodane ogólne kryteria dokonywania 

oceny pracy nauczycieli, natomiast 

szczegółowe kryteria dokonywania 
oceny pracy nauczycieli nie będą 

określane w regulaminach ustala-

nych przez dyrektorów szkół, lecz w 
drodze rozporządzenia przez mini-

stra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, a w stosunku do na-
uczycieli szkół artystycznych, zakła-

dów poprawczych, schronisk dla 

nieletnich odpowiednio - ministra 
właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego 

oraz Ministra Sprawiedliwości, w 
porozumieniu z ministrem właści-

wym do spraw oświaty i wychowa-

nia. Kryteria oceny pracy, które 
zostaną zaproponowane w projekcie 

rozporządzenia, będą bardziej szcze-

gółowe niż obecne kryteria zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie kryteriów i 

trybu dokonywania oceny pracy 
nauczyciela, trybu postępowania 

odwoławczego oraz składu i sposobu 

powoływania zespołu oceniającego. 
W regulaminach ustalanych przez 

dyrektorów szkół będą określane 

wskaźniki oceny pracy nauczycieli, 
odnoszące się do poziomu spełniania 

poszczególnych kryteriów oceny 

pracy nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego, o 

których mowa w przepisach rozpo-

rządzenia, oraz uwzględniające 

specyfikę pracy w danej szkole. 
Jednocześnie, w projektowanej usta-
wie przy ustalaniu ww. regulaminów 

odstępuje się od zasięgania opinii 

organu sprawującego nadzór pedago-
giczny, natomiast wprowadza się 

wymóg zasięgania opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczy-

cieli.                                           

 Uwaga naszego Związku 

dotycząca rezygnacji z oceny nieza-
dowalającej oraz rozwiązania po-

zwalającego na rozwiązanie stosun-

ku pracy z nauczycielem, który 
otrzymał tę ocenę, została uwzględ-

niona.                                         

 Minister Edukacji Naro-
dowej, odnosząc się do uwagi doty-

czącej wyeliminowania w przedło-

żonej propozycji przedstawicieli 
związków zawodowych, zarówno ze 

składów zespołów oceniających 

pracę, jak i ze składów komisji do 
spraw awansu zawodowego, wyja-

śniła, iż w przedłożonym projekcie 

ustawy nie przewiduje się takich 
zmian, lecz zostają utrzymane obo-

wiązujące rozwiązania w powyż-

szym zakresie.                           
 Uwaga dotycząca fundu-

szu na pomoc zdrowotną dla nauczy-

cieli również została uwzględniona. 
Rozwiązanie to pozostanie w usta-

wie - Karta Nauczyciela.            

 Natomiast odnosząc się 
do uwagi do projektu ustawy o bra-

ku rozwiązań w zakresie komplekso-

wych zmian dotyczących finansowa-
nia zadań oświatowych w ramach 

części oświatowej subwencji ogólnej 

MEN poinformowało, że zmiany te 
pozostawiono do drugiej tury prac 

nad zmianami w zakresie finansowa-

nia zadań oświatowych. Będzie 
wówczas możliwe rozważenie i 

analiza rozwiązań finansowych, w 
tym określenie pewnych gwarancji 

systemowych zapewnienia środków 

na realizację zadań oświatowych 
przez jednostki samorządu teryto-

rialnego, wraz ze sposobem ich 

wydatkowania. 

 Odnosząc się do uwagi 

dotyczącej zmian w zakresie długo-

ści staży oraz wymagań na poszcze-
gólne stopnie awansu zawodowego 

minister Anna Zalewska wyjaśnia, 

że projektowane zmiany w zakresie 
awansu zawodowego nauczycieli są 

odpowiedzią na liczne postulaty, 

opinie i uwagi w powyższym zakre-
sie zgłaszane przez różne środowi-

ska zainteresowane sprawami oświa-

ty, a także uwzględniają wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez 

Najwyższą Izbę Kontroli. Dokona-

nie zmian w systemie awansu zawo-
dowego jest konieczne dla zapew-

nienia wysokiej jakości pracy szkoły 

i nauczycieli, a także utrzymania 
wysokiej motywacji do pracy także 

u nauczycieli dyplomowanych. 

Powiązanie ścieżki awansu zawodo-
wego z oceną pracy nauczycieli oraz 

uzależnienie długości tej ścieżki od 

jakości pracy nauczyciela pozwoli 
na premiowanie w procesie awansu 

zawodowego nauczycieli wyróżnia-

jących się jakością swojej pracy. 
Ocena pracy dokonywana po uzy-

skaniu stopnia nauczyciela dyplomo-

wanego, powiązana z możliwością 
nagradzania najlepszych nauczycieli, 

stanie się niejako uzupełnieniem 

dotychczasowego systemu awansu 
zawodowego, wpływającym moty-

wująco na nauczycieli o najwyż-

szym stopniu awansu zawodowego, 
którzy obecnie mają wąskie możli-

wości rozwoju zawodowego.    
 Odnosząc się do uwagi 

dotyczącej likwidacji uprawnień 

nauczycieli o charakterze socjalnym 
uprzejmie wyjaśniam, że w zakresie 

uprawnień nauczycieli o charakterze 

socjalnym obowiązują uregulowania 

wprowadzone w 1982 r., które w 

obecnych realiach społeczno-

gospodarczych utraciły swój pier-
wotny cel lub też zostały objęte 

innymi narzędziami polityki socjal-

nej państwa, dostępnymi dla 
wszystkich obywateli. Zniesienie 

wymienionych uprawnień socjal-

nych nastąpi z zachowaniem zasady 
ochrony praw nabytych. Środki 

wydatkowane obecnie na dodatek 

mieszkaniowy oraz zasiłek na zago-
spodarowanie zostaną przesunięte 

do środków przeznaczonych na 

wynagrodzenie zasadnicze nauczy-
cieli.                                           

 Uwaga dotycząca zmia-

ny terminu wypłaty wynagrodzenia 
nauczycieli, naszym zdaniem nie-

zwykle uzasadniona, nie została 

uwzględniona.                         
 Nasza propozycja doty-

cząca określenia w ustawie - Karta 

Nauczyciela tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli specjalistów: pedagoga, 

psychologa, logopedy, doradcy 
zawodowego, terapeuty pedagogicz-

nego - w wymiarze 20 godzin oraz 

tzw. nauczyciela wspomagającego - 
w wymiarze 18 godzin, niestety 

także nie została uwzględniona.                                              

 Niektóre kwestie i pro-
blemy, związane z pragmatyką 

zawodu nauczyciela, będą jeszcze 

przedmiotem rozmów i konsultacji, 
o których będziemy informować w 

kolejnych wydaniach Biuletynu. 

                                         Opracował: DD 

Wywiad z naszym kolegą na łamach Dziennika Gazeta Prawna 

16 sierpnia 2017 roku, na łamach 

Dziennika Gazeta Prawna, ukazał 

się ciekawy wywiad red. Artura 

Radwana z naszym kolegą Miro-

sławem Górczyńskim - Człon-

kiem Zarządu Krajowego WZZ 

"Solidarność - Oświata", Wice-

przewodniczącym Lubelskiego 

Zarządu wojewódzkiego naszego 

Związku, szefem Komisji Mię-

dzyzakładowej Związku w Lubli-

nie, a także członkiem Zespołu 

opiniodawczo-doradczego Mini-

stra Edukacji Narodowej do 

spraw kształcenia zawodowego. 

Poniżej przytaczamy jego treść: 

 
Uczniowie potrzebują kontak-

tu           z realnym środowi-

skiem pracy 

 
Mirosław Górczyński: Na pyta-

nie, czy w szkole potrzebny jest 

doradca zawodowy - zdecydowa-

na większość uczniów odpowia-

da, że tak. Jednocześnie na pyta-

nie, czy im osobiście potrzebny 

jest kontakt z takim specjalistą - 

odpowiadają, że nie 

Po wakacjach w szkołach podsta-

wowych mają się pojawić dorad-

cy zawodowi. Siódme klasy w 

ciągu roku mają mieć z nimi co 

najmniej 10 godzin zajęć. Nie 

wydaje się to panu zbyt mało? 

Tych godzin jest mało, ale musi-

my pamiętać, że trzeba było wy-

asygnować na te godziny określo-

ne środki finansowe. To krok w 

dobrym kierunku - ważne, by nie 

był to krok ostatni. 

Jak powinny według pana wyglą-

dać takie zajęcia? 

Powinny uwzględniać cztery 

obszary celów, stanowiących 

rodzaj treści programowych. 

Mam tu na myśli poznanie siebie, 

świat zawodów i rynek pracy, 

rynek edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie, planowanie 

własnego rozwoju i podejmowa-

nie decyzji edukacyjno-

zawodowych. Dzisiejszy rynek 

pracy to nie miejsce, na którym 

pracy brakuje, ale rynek, który 

szuka specjalistów posiadających 

określone kompetencje i kwalifi-

kacje zawodowe. Stąd tak ważne 

wydaje się wskazywanie uczniom, 

gdzie i jak (kształcenie formalne, 

pozaformalne, nieformalne) mo-

gą doskonalić już posiadane lub 

zdobywać nowe kompetencje i 

kwalifikacje, wskazywanie im, 

jak dynamicznie zmieniają się 

krajowe, regionalne i lokalne 

rynki pracy. 

Czy uczniowie będą poważnie 

traktować tego typu zajęcia? 

Kiedy mówimy o doradztwie 

zawodowym, musimy być świado-

mi jednej bardzo istotnej rzeczy. 

Na pytanie, czy w szkole potrzeb-

ny jest doradca zawodowy -

zdecydowana większość uczniów 

odpowiada, że tak. Jednocześnie 

na pytanie, czy im osobiście po-

trzebny jest kontakt z takim spe-

cjalistą - odpowiadają, że nie. To 

jednak pozorna sprzeczność. 

Moim zdaniem pokazuje, że 

uczniowie intuicyjnie czują wagę 

zagadnienia świadomych i prze-

myślanych decyzji edukacyjno-

zawodowych, potrzebują tylko 

kogoś, kto ich w tych wyborach 

będzie wspierać. To swoiste 

wyzwanie dla doradców zawodo-

wych, ich ogromna odpowie-

dzialność. Jestem przekonany, że 

atrakcyjnie prowadzone doradz-

two zawodowe w szkole przez 

kompetentnych nauczycieli spe-

cjalistów ma ogromny potencjał, 

a dokonane ostatnio zmiany w 

prawie oświatowym tworzą real-

ne warunki, by mogło być w 

sposób planowy i profesjonalny 

realizowane. To moim zdaniem 

odpowiedź na pytanie, czy 

uczniowie będą poważnie trakto-

wać zajęcia z doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego. 

W celu nakierowania ucznia 
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podstawówki na określony zawód 

powinno się go praktycznie dwa 

razy w miesiącu gdzieś zabierać - 

do fabryk, drobnych przedsiębior-

ców, aby pokazać, jak wygląda 

praca. Często jednak trzeba się 

nieźle nagimnastykować, aby 

przedsiębiorca znalazł czas i 

pracownika, który uczniów opro-

wadzi. Może powinny być wpro-

wadzone dodatkowe zachęty? 

Idea wydaje się z punktu widzenia 

podejmowania świadomych decy-

zji edukacyjno-zawodowych przez 

ucznia słuszna - kontakt z realnym 

środowiskiem pracy, stanowiska-

mi, kultura organizacyjna przed-

siębiorstwa. Problem nie polega 

jednak na tym, „czy", tylko „jak", 

i to „jak" wydaje się kluczowe. 

Czy pracodawcy będą otwarci na 

tego typu wizyty? To będzie dla 

nich kłopot organizacyjny. Oczy-

wiście, że takie dodatkowe zachę-

ty muszą być wprowadzone, jeśli 

ma to być propozycja realna, a 

nie jedynie odwoływanie się do 

nieformalnych dobrych relacji 

dyrektora szkoły i pracodawcy. 

Co więc pan proponuje? 

Może lepszym rozwiązaniem były-

by wirtualne spacery po zakła-

dach pracy - dziś technologia VR 

na to pozwala. Budowanie tego 

typu zasobów nowoczesnej infor-

macji zawodowej będzie mogło 

być wykorzystane również przez 

inne grupy odbiorców, w tym 

rodziców, absolwentów wyższych 

uczelni, osoby bezrobotne lub 

poszukujące zatrudnienia. Swoją 

drogą eksperci ds. doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w sys-

temie oświaty rekomendują two-

rzenie tego typu e-zasobów infor-

macji zawodowej. Dziś w dobie 

powszechnie dostępnych smartfo-

nów mobilne aplikacje zawiera-

jące informacje zawodowe wyda-

ją się poza tym trendy.  

Co pan sądzi o uzależnieniu 

finansowania branżowego szkol-

nictwa od zapotrzebowania na 

rynku pracy? Jak powinno to 

wyglądać? Pytanie to mnie oso-

biście wydaje się szczególnie 

ważne. Zawiera ono jednak w 

sobie dwie kwestie. Pierwsza: 

mówiąc „szkolnictwo branżowe", 

mamy na myśli branżowe szkoły I 

i II stopnia -faktycznie na lokal-

nym i regionalnym rynku pracy 

istnieje największe zapotrzebo-

wanie z punktu widzenia ofert 

pracy na absolwentów tego typu 

szkół, dobrze wykształconych 

fachowców do prac wykonaw-

czych. Wniosek ten typ szkoły, a 

szczególnie branżowe szkoły I 

stopnia (dawne zasadnicze szkoły 

zawodowe), powinien być pro-

mowany. Rok szkolny 2017/2018 

wydaje się pod tym względem 

przez MEN przespany - wielu 

rodziców gimnazjalistów nadal 

nie ma pojęcia, czym różni się 

branżowa szkoła I stopnia od 

zasadniczej szkoły zawodowej. 

Zresztą po co mają sobie tym 

zaprzątać głowę, skoro w techni-

kach są wolne miejsca - zawsze 

lepiej powiedzieć znajomym, że 

własne dziecko wybrało naukę w 

technikum, a nie czymś bliżej 

nieznanym, co kojarzy się z 

„zawodówką". Cykl audycji o 

szkolnictwie branżowym emito-

wanych przez telewizje regional-

ne ruszył dopiero 5 czerwca, 

kiedy wielu uczniów wspólnie z 

rodzicami decyzję o wyborze 

szkoły i ewentualnego kierunku 

kształcenia już podjęło. Kwestia 

druga, to właśnie wspomniane w 

treści pytania zróżnicowanie 

wysokości finansowania kierun-

ków kształcenia zawodowego w 

technikach i szkołach branżo-

wych od potrzeb lokalnego i 

regionalnego rynku pracy. Oso-

biście jestem zwolennikiem takie-

go rozwiązania. Moim zdaniem 

wymusi ono większą mobilność 

oferty edukacyjnej szkół zawodo-

wych, jej lepsze powiązanie z 

potrzebami tegoż rynku pracy. 

Co powinno jeszcze się zmienić 

lub powstać, aby dobrze nakiero-

wać młode osoby po skończeniu 

szkoły podstawowej? 

To zależy od osób, które będą w 

szkole zajęcia z doradztwa edu-

kacyjno-zawodowego realizo-

wać. Wszyscy (nauczyciele, 

rodzice) musimy pracować nad 

świadomością młodych ludzi, że 

edukacja i rynek pracy to nie 

dwie „odrębne rzeczywistości". 

W dzisiejszych czasach, kiedy 

zmiana jest czymś permanent-

nym, one się przenikają. Nie 

może być tak, że o swoich wybo-

rach edukacyjno-zawodowych 

uczniowie myślą dopiero wtedy, 

kiedy szkołę kończą - musi to 

być proces systemowo wspiera-

ny przez polską szkołę na róż-

nych etapach edukacyjnych, 

uwzględniający specyfikę roz-

wojową uczniów. Czas najwyż-

szy, by Wewnątrzszkolne Syste-

my Doradztwa Zawodowego nie 

funkcjonowały tylko na papie-

rze, ale były faktycznie realizo-

wane, by w polskiej szkole za-

czął obowiązywać pewien po-

wszechny standard realizacji 

usług doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

  

Źródło: Dziennik Gazeta Praw-

na;  
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O Akademii Europa CESI oraz z obrad Zarządu CESI w Brukseli 

 22 czerwca 2017 roku 

obradowało w Brukseli Walne 

Zgromadzenie Akademii Europa 

CESI oraz Zarząd CESI. Oba 

gremia spotkały się, aby podjąć 

ważne decyzje dla dalszego 

funkcjonowania CESI jako euro-

pejskiej centrali związkowej w 

Brukseli. 
 Na swoim pierwszym 

spotkaniu od czasu ostatniego 

Kongresu CESI w grudniu 2016 

r. Walne Zgromadzenie Akade-

mii Europa wyłoniło ze swego 

grona nowe władze Akademii, 

wewnętrznego ośrodka szkole-

niowego CESI, na nowy okres 

kadencyjny do roku 2020. Jean-

Claude Halter z francuskiej or-

ganizacji członkowskiej CESI 

CSEN (konfederacja związków 

zawodowych w sektorze eduka-

cji publicznej) został wybrany, 

zastępując Emilio Fatovića, 

który wcześniej ogłosił przejście 

na emeryturę, nowym Prezyden-

tem Akademii Europa. Nowy 

szef Akademii będzie wspierany 

przez 7 nowo wybranych zastęp-

ców: 

 
• José Miguel Bachiller f. de los 

Rios (FASGA, Hiszpania) 
• Juan Carlos de Castro Pita (CSI

-F, Hiszpania) 
• Nicolas Fernandez Guisado 

(ANPE, Hiszpania) 

• Dietmar Knecht (dbb, Niemcy) 
• Marcello Pacifico (CISAL, 

Włochy) 

• François Portzer (FGAF, 

Francja) 

• Luc Viehé (SPELC, Francja) 

 

 Sekretarz Generalny 

CESI Klaus Heeger dobitnie 

podkreślił, że Akademia Europy 

jest ważnym organem CESI. 

Pozwala związkom członkow-

skim uczestniczyć w semina-

riach poruszających ważne pro-

blemy i zagadnienia w świetle 

europejskiej polityki, która coraz 

częściej ma kluczowe znaczenie 

dla funkcjonowania pracy związ-

kowej w ich krajach pochodze-

nia, na coraz szerszy udział w 

dialogu społecznym oraz repre-

zentowanie interesów związko-

wych na szczeblu europejskim 

w CESI.  
 Zarząd CESI, który 

zebrał się po posiedzeniu Wal-

nego Zgromadzenia AE, pozy-

tywnie przegłosował przystąpie-

nie KSSH, Konfederacji Związ-

ków Zawodowych Albanii, do 

CESI, co uczyniło KSSH no-

wym, pełnoprawnym członkiem 

organizacji ze skutkiem natych-

miastowym. Tego dnia Zarząd 

pozytywnie głosował również 

nad wnioskiem o status obser-

watora dla rosyjskiego Związku 

Zawodowego Pracowników 

Administracji oraz Usług Pu-

blicznych (PRGU). Klaus He-

eger wyraził radość z przyjęcia 

nowej albańskiej organizacji 

związkowej, a także, iż oczeku-

je współpracy z nowym rosyj-

skim obserwatorem. Obie orga-

nizacje są ważnymi organiza-

cjami związkowymi w ich kra-

jach. 
 Członkowie Zarządu 

omówili również ostatnie wyda-

rzenia oraz inicjatywy poli-

tyczne UE, takie jak Europej-

ski filar praw socjalnych. 

Przyjęto stanowisko w spra-

wie roli związków zawodo-

wych w gospodarce opartej na 

współpracy. Celem w tym 

przypadku jest pomoc w reali-

zacji projektu "Digitalizacja: 

znalezienie równowagi" przy-

jętego podczas ostatniego 

kongresu CESI. W dokumen-

cie stanowczo stwierdza się, 

że collaborative economy 

oferuje wiele pozytywnych 

możliwości, ale także niesie 

zagrożenia dla pracowników, 

co stanowi wyzwanie dla 

związków zawodowych, aby 

wykorzystać te pierwsze i 

złagodzić te ostatnie.  

 Nasz Związek repre-

zentował podczas obrad obu 

gremiów kol. Damian Dziat-

kowiak 

  DD 
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odbyło się posiedzenie Komisji 

ds. Szkoleń i Edukacji EKZZ w 

Brukseli. Temat spotkania był 

następujący: „Drugie konsultacje 

dotyczące propozycji ustanowienia 

wysokiej jakości ram odniesienia 

na rzecz przygotowania zawodo-

wego, do uwzględnienia w Zalece-

niach Rady.” 
Spotkanie Komisji ds. Szkoleń i 

Edukacji EKZZ dotyczyło euro-

pejskich, wysokiej jakości ram 

odniesienia na rzecz przygotowa-

nia zawodowego. 
 Od momentu ustano-

wienia, w r. 2013, tzw. Europej-

skiego Sojuszu na Rzecz Przygoto-

wania Zawodowego, zainicjowa-

nego przez partnerów społecz-

nych, a zaakceptowanego przez 

Ministrów Edukacji, EKZZ 

(ETUC) cały czas pracuje nad 

wdrażaniem zapisanych w doku-

mencie zaleceń. 
 Wysokiej jakości prak-

tyki i staże zawodowe powinny 

być dostępne dla wszystkich uczą-

cych się, podczas lub po początko-

wym szkoleniu zawodowym. 

Związki zawodowe muszą upew-

nić się, iż udział młodych ludzi w 

stażach i praktykach to nie wyko-

rzystywanie ich jako taniej siły 

roboczej. Praktykanci czy stażyści 

muszą otrzymywać wynagrodzeni-

e/honorarium po podpisaniu odpo-

wiedniego kontraktu (umowy). 

Propozycje Europejskich Związ-

ków Zawodowych z r.2013 dosko-

nale uzupełniają się z tymi, które 

zaproponowane zostały przez 

Ministerstwa poszczególnych 

krajów. 
 Jednakże zalecenia 

zapisane we wspólnym wyżej 

wymienionym dokumencie cały 

czas nie są w pełni zrealizowane, 

co więcej! – są czasami nieco 

zmieniane przez Zalecenia Rady 

(konferencja 30/31.05, Malta). 
 Aby nie dopuścić do 

samowolnych korekt, które, mimo, 

iż, wydają się być marginalne, 

mogą niekorzystnie zmienić pew-

ne ważne dla praktykantów/

stażystów przepisy, EKZZ posta-

nowiło, w tej sprawie, zorganizo-

wać spotkanie trójstronne przed-

stawicieli europejskich związków 

zawodowych, pracodawców          

i Komisji Europejskiej. 
 Komisję Europejską 

reprezentował Detlef Eckert (DG 

EMPL.); a pracodawców – Michel 

Servoz (Dyrektor Generalny); 

prowadzącym obrady był Dyrek-

tor Generalny ETUC (EKZZ) – T. 

Weber, moderujący wypowiedzi 

przedstawicieli strony związko-

wej. Dyskusja dotyczyła wszyst-

kich kryteriów związanych z wy-

sokiej jakości, efektywnym przy-

gotowaniem zawodowym (staże/

praktyki) oraz kryteriów nt. wa-

runków ram odniesienia. 
Po kilku godzinach obrad wszyst-

kie trzy strony osiągnęły konsen-

sus w najbardziej newralgicznych 

punktach, tj. dotyczących min.:  
- podpisywania umów/ kontraktów 

(a nie „porozumień”) 

- uznania kwalifikacji (certyfikaty) 
- monitorowania warunków pracy 

w miejscu odbywania praktyki/

stażu 
- wynagrodzenia i/lub rekompen-

saty (za np. używanie prywatnego 

telefonu, zwrot kosztów transportu 

itd.) 
- dokładnej specyfikacji czasu 

pracy (od – do) 
-  p omoc y p eda go g i c z ne j 

(edukatorzy, trenerzy) w miej-

scach odbywania praktyk/staży 

lub centrach do tego przysposo-

bionych; w tym osiągnięcie odpo-

wiedniego stopnia znajomości 

języka obcego – zawodowego w 

celu ułatwienia odnalezienia się 

na rynku pracy 
- pełnej opieki socjalnej przez 

cały okres odbywania praktyki/

stażu 
- pomoc w dalszym zatrudnieniu 

(po ustaniu praktyki lub stażu) 

  
 Wszystkie ustalenia 

komisji trójstronnej zostaną teraz 

złożone do Komisji Europejskiej, 

i zawarte w aneksie Zaleceń Ra-

dy. 
Dzięki działaniom Komisji ds. 

Szkoleń i Edukacji EKZZ już w 

większości krajów Unii Europej-

skiej zostały zdefiniowane, po-

przez analizę głównych progra-

mów praktyk i staży, kluczowe 

czynniki sukcesu, a jednym z nich 

jest właśnie aktywny udział part-

nerów społecznych.  

 Stronę związkową 

Forum Związków Zawodowych 

reprezentowała na spotkaniu kol.      

Dagmara Iwanciw. 
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Nowa Komisja w kujawsko-pomorskim! 

 W dniu 25-go kwietnia 

2017 r. Kujawsko — Pomorski 

Zarząd Wojewódzki WZZ 

"Solidarność-Oświata" w Byd-

goszczy zarejestrował nową 

komórkę związkową w Czerni-

kowie (powiat toruński). Do 

Związku należą nauczyciele      

z terenu gminy Czernikowo. 

Przewodniczącym Komisji 

Międzyzakładowej został wy-

brany Dariusz Janiszewski, 

zastępcą Bożena Kurzeja-

Buczyńska - obydwoje są na-

uczycielami w Szkole Podsta-

wowej w Czernikowie. W krót-

kim czasie swojej działalności 

Komisja stanęła już kilkukrot-

nie w obronie członków - na-

uczycieli w spornych sprawach 

związanych głównie z wdrażaną 

właśnie reformą oświaty. Ży-

czymy zapału i kolejnych suk-

cesów! 
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Nauczyciela żałobny   

rapsod 
 

Zreformowani 
Uśmiechnięci 
Współobjęci 
 
to marzenie 
 
Zdegustowani 
Zrezygnowani 
Przemieszani 
 
to rzeczywistość 
 
Rozbici 
Sfrustrowani 
Podejrzliwi 
 

to przyszłość 

 

 

 

Garść refleksji 
 

Fala reformy już za nami. Wraz 

z nią wpłynęliśmy w rytm Nowej 

Polskiej Szkoły z przychlupem. 

Niektórzy z nadzieją i wiarą, 

inni z rezygnacją i zniechęce-

niem. Większość dała radę i nie 

rozbiła się o stromy brzeg… 

Coraz częściej dopada nas 

myśl o emeryturze, która nagle 

stała się upragnioną, bo na 

razie pewniejszą niż zmiany    

w oświacie. Wielu ma za sobą   

20 lat pracy i 10 jeszcze przed 

sobą. Ci przeżywają swoisty 

powrót do przeszłości! 

Co jeszcze szykują nam kolejni 

włodarze państw,miast i wio-

sek? Podwyżki na miernym 

poziomie w dalekiej przyszło-

ści? Śmieszne! Podniesienie 

wymagań — bo mamy być 

mądrzejsi,świetnie przygotowa-

ni, permamentnie kształceni?

Kiedy i za co? 
Wychowankowie i rodzice to 

podmioty, my... przedmioty 

edukacji z obowiązkami, kara-

mi, naganami, komisjami          

i zwolnieniami na karku. 
Nauczyciel w teatrze szkoły - 

aktor czy sufler? Na scenie, czy 

na widowni?A może ciągle      

w szatni, czekający na swój 

ostatni występ? 
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Z Komisji ds. Szkoleń i Edukacji EKZZ  

Poeta na „początek roku szkolnego” 

Terminy wyborów nowych władz Związku! 

 Bieżące kadencje 
władz różnego szczebla naszego 
Związku zbliżają się do końca. 
Przed nami bardzo intensywny 
sezon wyborczy i duże wyzwa-
nie dla tych, którzy odpowiadają 
za przeprowadzenie wyborów na 
wszystkich szczeblach. Kalen-

darz wyborczy kształtuje się 
następująco:  
- do 31.12.2017-władze szcze-
bla międzyzakładowego i zakła-
dowego, 
- do 31.03.2018-władze woje-
wódzkie, 
- IV Kongres Związku odbędzie 
się w I połowie 2018 r. 


