
             

składu Prezydium nie wy-

brano przeds t awicie l i 

wszystkich największych 

organizacji zrzeszonych w 

FZZ. Okazało się, iż nie 

tylko jest możliwa, ale fak-

tycznie miała w tym wypad-

ku duże znaczenie koalicja 

średnich i małych ogólno-

polskich organizacji człon-

kowskich FZZ. Należy przy 

tym podkreślić, że Przewod-

niczącego naszego Związku 

zgłosili formalnie delegaci 

ze Związku Zawodowego 

„Rada Poradnictwa”. 

Dzięki takiej właśnie współ-

pracy Przewodniczący WZZ 

„Solidarność-Oświata” wy-

brany został do składu Pre-

zydium FZZ, z czego wolno 

nam być dumnym. Traktuje-

my ten wybór jako docenia-

nie naszej dotychczasowej 

pracy na rzecz Forum i zo-

bowiązanie do dalszej ak-

tywności.:  

 

WICEPRZEWODNICZĄ-

CY FZZ: 

1.RAFAŁ JANKOWSKI 

(NIEZALEŻNY SAMO-

RZĄDNY ZWIĄZEK ZA-

WODOWY POLICJAN-

TÓW) 

2 . K RYS TY NA P T OK 

(OGÓLNOPOLSKI ZWIĄ-

ZEK ZAWODOWY PIELĘ-

GNIAREK I POŁOŻ-

NYCH)  

3.STANISŁAW STOLORZ 

(FEDERACJA ZWIĄZ-

KÓW ZAWODOWYCH 

KOLEJARZY) 

4 . M A R E K  M N I C H 

(NIEZALEŻNY SAMO-

W dniach 14 – 15 maja 2018 

r. odbył się w Warszawie V 

Kongres Forum Związków 

Zawodowych. 

  

W Kongresie uczestniczyli 

delegaci z Wolnego Związ-

k u  Z a w o d o w e g o 

„Solidarność – Oświata: - 

Sławomir WITTKOWICZ 

– Przewodniczący Związ-

ku, - Damian DZIATKO-

WIAK – Sekretarz Zarzą-

du Krajowego Związku.  

Przewodniczącą Forum 

Związków Zawodowych 

została wybrana ponownie 

Dorota GARDIAS.        W 

swoim przemówieniu skon-

centrowała się na przyszło-

ści Forum zwracając uwagę 

na to, że jest to organizacja, 

która w odróżnieniu od 

OPZZ i „Solidarności” nie 

jest związana z żadnym 

ugrupowaniem politycznym.  

„My, Forum Związków Za-

wodowych, zawsze będziemy 

stać po stronie pracownic i 

pracowników. Będziemy stać 

za nimi murem bez względu 

na to, czy naszą Ojczyzną 

będzie rządzić Prawo i Spra-

wiedliwość, Kukiz’15, Plat-

forma Obywatelska, Sojusz 

Lewicy Demokratycznej, 

.Nowoczesna, czy jakakol-

wiek inna partia. Dla nas, 

każdy pracownik jest tak 

samo ważny. Pracowniku – 

nieważne, na jaki marsz 

chodzisz, kogo popierasz, 

przeciwko komu protestu-

jesz! Związki zawodowe są 

od tego, abyś mogła, mógł 

protestować” – apelowała. 

 Przewodnicząca Forum 

Związków Zawodowych 

nakreśliła również trzy naj-

ważniejsze dla pracownic i 

pracowników postulaty. 

Największą uwagę poświę-

ciła potrzebie skrócenia cza-

su pracy oraz temu, aby mi-

nimalna płaca ustawowo 

wynosiła połowę średniego 

wynagrodzenia wyliczanego 

przez Główny Urząd Staty-

styczny. Oprócz tego szefo-

wa FZZ podkreślała rolę 

przywiązania do wartości. 

„Będziemy atrakcyjni i efek-

tywni dopóki będziemy wier-

ni naszym wartościom, do-

póki będziemy walczyć o 

pracownice i pracowników 

bez względu na realia poli-

tyczne. Takie jest nasze prze-

znaczenie – stoję tu dziś 

przed Wami, ponieważ je-

stem gotowa i zmotywowa-

na, aby w dalszym ciągu je 

wypełniać” – grzmiała z 

mównicy zwyciężczyni.  

 

Delegaci dokonali również 

wyborów na funkcję Prze-

wodniczącego Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, Wice-

przewodniczących Forum 

Związków Zawodowych, 

Członków KKR oraz Człon-

ków Prezydium FZZ. Poni-

żej lista nowo wybranych 

wiceprzewodniczących, 

członków Prezydium FZZ 

oraz wybieralnych członków 

Zarządu Głównego FZZ. 

Wybór członków Prezydium 

FZZ był bardzo dużym za-

skoczeniem. Przede wszyst-

kim z uwagi na fakt, że do 

V Kongres FZZ i duży sukces WZZ! 
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R Z Ą D N Y  Z Z  

‘’SOLIDARNOŚĆ”-80)  

5.DARIUSZ TRZCIONKA 

(POROZUMIENIE ZWIĄZ-

KÓW ZAWODOWYCH 

„KADRA”)  

6.WALDEMAR LUTKOW-

SKI (OGÓLNOKRAJOWE 

ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH PRA-

COWNIKÓW RUCHU CIĄ-

GŁEGO). 

 

CZŁONKOWIE PREZY-

DIUM FZZ:  

1.LONGINA KACZMAR-

SKA (OGÓLNOPOLSKI 

ZWIĄZEK ZAWODOWY 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻ-

NYCH);  

2.KRZYSZTOF MAŁECKI 

(KRAJOWY ZWIĄZEK ZA-

WODOWY INSPEKTO-

RÓW KONTOLI ZUS);  

3 . M A R C I N  K O L A S A 

(NIEZALEŻNY SAMO-

RZĄDNY ZWIĄZEK ZA-

WODOWY FUNKCJONA-

RIUSZY STRAŻY GRA-

NICZNEJ); 

4.ROMAN MICHALSKI 

(OGÓLNOPOLSKIE ZRZE-

SZENIE ZWIĄZKÓW ZA-

WODOWYCH PRACOW-

NIKÓW RUCHU CIĄGŁE-

GO);  

5.SŁAWOMIR WITTKO-

WICZ (WOLNY ZWIĄ-

Z E K  Z A W O D O W Y 

„ S O L I D A R N O Ś Ć -

OŚWIATA”);  

6.STANISŁAW TAUBE 

(ZWIĄZEK ZAWODOWY 

PRACOWNIKÓW KOMU-

NIKACJI MIEJSKIEJ W 

RP). 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄ-

DU GŁÓWNEGO FZZ: 

(WYBRANI PRZEZ KON-

GRES):  

1.DARIUSZ BRZEZICKI 

(NIEZALEŻNY SAMO-

RZĄDNY ZWIĄZEK ZA-

WODOWY POLICJAN-

TÓW);  

2.MAŁGORZATA OSZY-

WA (FEDERACJA ZWIĄ-

ZEKÓW ZAWODOWYCH 

KOLEJARZY);  

3.WIOLETTA JANOSZKA 

(POROZUMIENIE ZWIĄZ-

KÓW ZAWODOWYCH 

„KADRA”);  

4.BERNARDA MACHNIAK 

(OGÓLNOPOLSKI ZWIĄ-

ZEK ZAWODOWY PIELĘ-

GNIAREK I POŁOŻ-

NYCH);  

5.MARIUSZ ZARZYCKI 

( O G Ó L N O K R A J O W E 

ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH PRA-

COWNIKÓW RUCHU 

CIĄGŁEGO); 

6.KAMIL BACHANOWICZ 

(NIEZALEŻNY SAMO-

RZĄDNY ZWIĄZEK ZA-

WODOWY FUNKCJONA-

RIUSZY I PRACOWNI-

KÓW WIĘZIENNICTWA). 

 

Delegaci na V Kongres FZZ 

podjęli także decyzję o osta-

tecznym usunięciu Ogólno-

polskiego ZZ Pracowników 

Oświaty z siedzibą w Bia-

łymstoku z Forum ZZ! 

 

 

  SW, DD 

PiS i oświatowa „S” kombinuje przy składzie komisji konkursowych! 
Od kilku tygodni w polskim 

parlamencie procedowany jest 
poselski (PiS) projekt zmian 

w Prawie oświatowym doty-

czący kwestii związanych       

z m. in reprezentacją oświato-

wych związków zawodowych 

w komisjach konkursowych 

wyłaniających kandydatów na 

stanowiska dyrektorów przed-

szkoli, szkół i placówek pro-

wadzonych przez samorząd 

terytorialny. Intencja wnio-
skodawców sprowadza się do 

kwestii ustawowego uprzywi-

l e j o w a n i a  N S Z Z 

„Solidarność”. Należy wska-

zać, że w świetle obowiązują-

cej ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytu-

cjach dialogu społecznego 

reprezentatywne są w Polsce 

tylko 3 centrale: NSZZ 

„Solidarność”, Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Za-

wodowych (OPZZ) oraz Fo-

rum Związków Zawodowych 

(FZZ). Z tych trzech central 

jedna to jednolity, wielobran-

żowy związek zawodowy 

(Solidarność) a dwie pozosta-

łe to konfederacje - czyli 

związki związków zawodo-
wych! 

Propozycja zmian ustawo-

wych, forsowanych przez 

posłów PiS - na czele z po-

słem Dariuszem Piontkow-

skim z Białegostoku -

  powoduję, że w konkursach 

na dyrektorów szkół przedsta-

wicieli oświatowych związ-

ków zawodowych może 

w s k a z a ć  t y l k o . . . 
„Solidarność”!!!  OPZZ           

i FZZ, będąc konfederacjami, 

nie są związkami zawodowy-

mi zrzeszającymi nauczycie-

li... są centralami, które zrze-

szają związki zawodowe zrze-

szające nauczycieli! 

Zarówno OPZZ, jak i FZZ 

podczas prac parlamentar-

nych oprotestowały zamiar 

wprowadzenia takich zmian 
w procedurze konkursowej. 

Forum Związków Zawodo-

wych oraz oświatowe związki 

zawodowe zrzeszone w FZZ 

jednoznacznie wskazali, że 

proponowane zmiany stano-

wią zarówno łamanie ustawy 

o związkach zawodowych, 

jaki i konwencji Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy       

w sprawie wolności związko-

wych. 

Nie pozwolimy na to, żeby 

ustawodawca prawnie zmu-

szał centrale związkowe do 

przekształcania się w jednoli-

ty, wielobranżowy związek 

zawodowy! 

Wolny Związek Zawodowy 

„Solidarność - Oświata” 
zwrócił się już do swojej eu-

ropejskiej centrali związko-

wej (Europejskiej Unii Nieza-

leżnych Związków Zawodo-

wych - CESI w Brukseli)       

z prośbą o pilną interwencję 

polityczną do Premiera RP 

Mateusza Morawieckiego       

w tej sprawie.  

W przypadku, gdyby Senat 

RP (na początku czerwca br.) 
poparł proponowaną zmianę, 

nasz Związek wystąpi          

do Prezydenta RP o zaweto-

wanie tej ustawy, a w przy-

padku braku takiego veta 

wystąpimy ze skargą na Rząd 

RP do Międzynarodowej Or-

ganizacji Pracy. 

P rzewodn icząc y  W ZZ 
„Solidarność - Oświata”, 

który został wybrany do Pre-

zydium FZZ, zapowiedział, 

że na najbliższym posiedze-

niu tego najwyższego gre-

mium FZZ wystąpi z wnio-

skiem o zaskarżenie tej zmia-

ny do MOP i EKZZ 

(Europejskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych - 

centrali, w której jest FZZ, 
OPZZ i...... „Solidarność”) 

przez FZZ. 

 

 

Komentarz: 

Dziwię się, że bardzo meryto-

ryczny poseł PiS D. Piont-

kowski zdecydował się być 

tylko narzędziem w rękach 

„aparatczyków” z Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w walce 

ze związkową konkurencją.... 

i smutne, i żałosne… 

 

  SW 
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Ogólnopolski „szał” zwią-

zany z wdrożeniem od 

25.05.2018 r. w Polsce 

tzw. RODO (tj. Rozporzą-

dzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady Unii Eu-

ropejskiej z 24.05.2016 

roku o ochronie danych 

osobowych) spowodował 

szereg nieuprawnionych 

tez dotyczących m. in. 

kwestii dotyczących dys-

ponowania środkami za-

kładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Należy stanowczo podkre-

ślić, iż tzw. RODO nie 

wprowadza ŻADNYCH 

zmian w ustawie o związ-

kach zawodowych ani też 

w ustawie o zakładowym 

funduszu świadczeń so-

cjalnych. Oznacza to, że 

związki zawodowe są 

ustawowo i statutowo 

umocowane do przetwa-

rzania danych osobowych 

przy podejmowaniu indy-

widualnych decyzji doty-

czących rozpatrywania 

wniosków i przyznawania 

świadczeń z funduszu. W 

odróżnieniu od wcześniej 

obowiązujących przepi-

sów nowe przepisy wymu-

szają na administratorach 

danych osobowych dodat-

kowe obowiązki.  

Największą zmianą jest 

wymuszenie na admini-

s t r a t o r z e  d a n y c h 

(dyrektorze szkoły) wdro-

żenia szczegółowych pro-

cedur postępowania        

w zakresie przetwarzania 

i zabezpieczania przetwa-

rzanych danych osobo-

wych (przed ujawnie-

niem, utratą, przekazywa-

niem osobom nieupraw-

nionym danych osobo-

wych). 

W stosunku do przedsta-

wicieli związków zawo-

dowych nie wprowadza 

się zatem żadnych dodat-

kowych wymogów w tym 

zakresie. Związki zawo-

dowe są USTAWOWO    

i STATUTOWO umoco-

wane do przetwarzania 

danych przy rozpatrywa-

niu wniosków osób 

uprawnionych. Oczywi-

stym też jest, że na przed-

stawicielach związków 

z a w o d o w y c h 

(upoważnionych przez 

statutowe organy między-

zakładowej lub zakłado-

wej organizacji związko-

wej) ciążą obowiązki nie-

ujawniania osobom nie-

uprawnionym danych 

wrażliwych. Rozpatrując 

poszczególne wnioski 

przedstawiciele związ-

ków zawodowych działa-

ją na podstawie szczegó-

łowych procedur obowią-

zujący w danej szkole - 

muszą być wpisani przez 

dyrektora szkoły do reje-

stru osób upoważnionych 

do przetwarzania danych 

na podstawie decyzji od-

powiednich władz statu-

towych związku zawodo-

wego.  

Uniemożliwianie przed-

stawicielom związków 

zawodowych dostępu do 

złożonych wniosków 

przez pracowników sta-

nowi literalne łamanie 

ustawy o związkach za-

wodowych i będzie skut-

kowało wdrożeniem 

przez WZZ „Solidarność 

- Oświata” procedury 

opisanej w art. 35 ustawy 

o związkach zawodo-

wych. 

 

  SW 

RODO a świadczenia socjalne z zfśś! 

IV Kongres WZZ „Solidarność-Oświata” już w czerwcu w Bydgoszczy! 

Prezydium Zarządu Kra-

jowego Związku zwołało 

IV Kongres Wolnego 

Związku Zawodowego 

„Solidarność - Oświata” 

na 25 i 26 czerwca 2018 r. 

w Bydgoszczy. 

IV Kongres Związku ma 

charakter sprawozdawczo 

- wyborczy. Dokona oce-

ny działalności Zarządu 

Krajowego i Prezydium 

Zarządu w mijającej 

(trzeciej) kadencji oraz 

dokona wyboru najważ-

niejszych władz naszego 

Związku na nową 

(czwartą) kadencję (2018 

- 2022). Należy podkre-

ś l i ć ,  i ż  W Z Z 

„Solidarność - Oświata” 

jest głównym, oświato-

wym, związkiem 

zawodowym w Fo-

rum Związków Za-

wodowych. Jeste-

śmy też jedynym 

polskim związkiem 

zawodowym w CE-

SI (Europejskiej 

Uni i  Nieza leżnych 

Związków Zawodowych) 

- drugiej co do wielkości 

europejskiej centrali 

związkowej. Przewodni-

czący WZZ „Solidarność 

- Oświata” jest człon-

kiem Zarządu CESI. 

 

  SW 
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członków. Ze 

względy na sporą 

grupę nowych 

członków każdy 

z przybyłych został po-

proszony o przedstawie-

nie się pozostałym. Na-

stępnie zostały omówione 

sprawy bieżące. 

 

Z funkcji w Zarządzie 

KM FZZ oficjalnie zrezy-

gnowała wiceprzewodni-

cząca Anna Krzemińska 

oraz Rafał Wróblewski. 

Natomiast, z powodu 

przedłużającego się braku 

kontaktu z innymi dwoma 

osobami, prawdopodobnie 

zostaną one usunięte z 

Zarządu w najbliższym 

czasie. Ze względu na 

odpowiedni zapis w regu-

laminie Komisji Młodych 

FZZ nie zaistniała ko-

nieczność przeprowadze-

nia wyborów uzupełniają-

cych i Zarząd KM FZZ 

uzupełnij Marek Ryl. 

 

Omówiono również ist-

niejącą grupę KM FZZ na 

portalu społecznościo-

wym  Facebook oraz usta-

lenie dostępu do niej tylko 

dla osób będących człon-

kami Komisji Młodych. 

Następnie przewodniczą-

cy Rafał Zaręba przedsta-

wił propozycję tematyki 

szkoleń na obecny rok 

kalendarzowy, wspomina-

jąc m. in. o 5-dniowym 

szkoleniu w Zegrzu        

w sierpniu. Zakres szko-

leń będzie zależał od 

kwestii finansowych Fo-

rum Związków Zawodo-

wych oraz współpracy     

i dofinansowania przez 

fundację Eberta. 

 

Ustalono także, że na-

stępne spotkanie Komisji 

Młodych FZZ odbędzie 

się po Kongresie Forum 

Związków Zawodowych 

planowanym na 13-14 

maja, podczas którego 

odbędą się wybory no-

wych  

  KP 

Wierszykiem, choć tak różnie, na zakończenie przed wakacjami... 

 

Bez tytułu 

 

 

Gdy maj przeminie,  

a czerwiec nadchodzi, 

to nagle w duszy człowieka 

entuzjazm się rodzi. 

 

Czas bowiem to piękny, 

czas bowiem to rzadki, 

wakacje odmieniać będziemy 

przez wszystkie przypadki. 

 

Zostawmy troski,  

zostawimy problemy, 

niech będzie w końcu tak, 

jak tego chcemy. 

 

A po powrocie  

ze słonecznej plaży, 

niech się spełni to, 

o czym się marzy. 

 

Dyrektor nie będzie musiał  

liczyć kasy 

i powrócimy do pięknie 

wyremontowanej klasy. 

 

 

 

W dniu 19 kwietnia 2018 

w Warszawie odbyło się 

spotkanie Komisji Mło-

dych Forum Związków 

Zawodowych, podczas 

którego nasz Związek re-

prezentowała przewodni-

cząca Komisji Młodych 

WZZ Katarzyna Pawla-

czyk. 

 

Spotkanie rozpoczął obec-

ny przewodniczący KM 

FZZ Rafał Zaręba. Na 

wstępie poinformował, że 

w chwili obecnej Komisja 

Młodych FZZ liczy 88 

Spotkanie Komisji Młodych FZZ w Warszawie 

 

„My, nauczyciele” 

 

Nauczyciele! 

To brzmi dumnie? 
To brzmiało dumnie. 

Dawno temu. 
Dziś nie brzmi. 

Dziś drażni… 
Za dużo wolnego, 

za mało godzin, 

za chwilę wakacje… 
„Obyś cudze dzieci uczył”- 

mawiała moja babcia, 

kiedy kogoś nie lubiła… 
Ale babcia nie żyje… 

Za to My żyjemy! 
I chcemy żyć godnie! 

Jak inni! 

Na przykład ci, co rządzą… 

 

    JK 

 

 

 

 

Takiej z samymi  

nowoczesnymi sprzętami, 

a w środku uczniowie 

z samymi szóstkami. 

 

W pokoju koledzy 

niezestresowani, 

dyrektor nagradza, 

nigdy nie gani. 

 

Papiery do kosza, 

same mądre decyzje, 

takie to oto mam 

przedwakacyjne wizje. 

 

A! I jeszcze żeby Ministerstwo, 

miast mówić, choć trochę słuchało, 

to by po każdych wakacjach  

do szkoły chętniej się wracało! 

 

 

 

 

   KD 

 


