
             

R e w i z y j n e j  Z w i ą z -

ku wybrano: 
 

1. Irenę Molendę - woj. łódz-

kie, 

2. Marlenę Paruch - woj. 

kujawsko - pomorskie, 

3. Beatę Szymańską - woj. 

kujawsko - pomorskie, 

4. Irenę Lewińską - woj. po-

morskie. 
 

Wszystkim wybranym serdecz-

nie gratulujemy! 

 

 

Dzień poźniej, 26 czerwca 

2018 r., również w auli I LO 

w Bydgoszczy, odbyło się 

pierwsze w nowej kadencji 

posiedzenie Zarządu Krajo-

wego Wolnego Związku Za-

wodowego „Solidarność - 

Oświata”. 

 

Na wniosek Przewodniczącego 

Związku Sławomira Wittkowi-

cza wybrano jednogłośnie  - w 

głosowaniu tajnym - członków 

Prezydium Zarządu Krajowego. 

 

Skład Prezydium Zarządu 

Krajowego Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność - 

Oświata” przedstawia się 

następująco: 

1. Sławomir Wittkowicz - 

Przewodniczący Związku, 

2. Barbara Belicka - Wice-

przewodnicząca Zarządu 

Krajowego i Skarbnik Zarzą-

du Krajowego, 

3. Damian Dziatkowiak - 

Wiceprzewodniczący Zarzą-

du Krajowego, 

4. Dagmara Iwanciw - Czło-

nek Prezydium, Sekretarz 

Zarządu Krajowego. 
 

Zarząd Krajowy dokonał zmian 

  

 25 czerwca 2018 r. 

w auli I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Cypriana 

Kamila Norwida w Bydgosz-

czy obradował IV Kongres 

Wolnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność - Oświa-

ta”. 
Kongres miał charakter spra-

wozdawczo - wyborczy. Obra-

dom IV Kongresu Związku 

przewodniczyły: Barbara Belic-

ka - Przewodnicząca IV Kon-

gresu oraz dwie zastępczynie: 

Lidia Murlik oraz Lilianna 

Pawlak - Kozłowska. 

 

Delegaci wysłuchali sprawoz-

dania Przewodniczącego 

Związku Sławomira Wittkowi-

cza z działalności merytorycz-

nej Związku w minionej (III) 

kadencji (2013 - 2017). Spra-

wozdanie z działalności finan-

sowej Związku przedstawiła 

Barbara Belicka - Wiceprze-

wodnicząca Zarządu Krajowe-

go i Skarbnik Zarządu Krajo-

wego. 

 

Przewodnicząca Krajowej Ko-

misji Rewizyjnej Beata Szy-

mańska przedstawiła sprawoz-

danie z działalności KKR wraz 

z wnioskiem o udzielenie abso-

lutorium Przewodniczącemu 

Związku i Zarządowi Krajowe-

mu za okres III kadencji (2013 

- 2017). 

 

Delegaci, przy 3 głosach 

wstrzymujących (członkowie 

Prezydium Zarządu Krajo-

wego), udzielili Przewodni-

czącemu Związku i Zarządo-

wi Krajowemu absolutorium 

za ostatnią kadencję. 
 

IV Kongres Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność - 

Oświata” w głosowaniach taj-

nych dokonał wyboru władz 

krajowych Związku na okres 

IV kadencji (2018 - 2022). 

 

Przewodniczącym Wolnego 

Zw i ą z ku  Z a w o do w e g o 

„Solidarność - Oświata” wy-

brano jednogłośnie ponownie 

Sławomira Wittkowicza. 
 

Członkami Zarządu Krajo-

wego Związku wybrano: 
 

1. Lasannę Główczyk - woj. 

dolnośląskie, 

2. Barbarę Belicką - woj. 

kujawsko - pomorskie, 

3. Dagmarę Iwanciw - woj. 

kujawsko - pomorskie, 

4. Iwonę Rutkowską - Wy-

drę - woj. podkarpackie, 

5. Mirosława Górczyńskiego - 

woj. lubelskie, 

6. Natalię Sikorę - woj. za-

chodniopomorskie, 

7. Damiana Dziatkowiaka - 

woj. kujawsko - pomorskie, 

8. Liliannę Pawlak - Kozłow-

ską - woj. kujawsko - pomor-

skie, 

9. Annę Ziomek - Lewicką - 

woj. kujawsko - pomorskie, 

10. Eugeniusza Bugaja - woj. 

śląskie, 

11. Katarzynę Strzelecką - 

woj. łódzkie, 

12. Tomasza Szymankiewi-

cza - woj. śląskie. 
 

Przewodniczącą Krajowej 

Komisji Rewizyjnej Wolnego 

Zw i ą z ku  Z a w o do w e g o 

„Solidarność - Oświata” wy-

brano jednogłośnie Marię 

Sadoch (woj. kujawsko - po-

morskie). 
 

Członkami Krajowej Komisji 

IV Kongres WZZ i wybór nowego Prezydium ZK! 
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w przewodnictwie niektórych 

Zespołów problemowych Zarzą-

du Krajowego. Obecnie przed-

stawiają się one następująco: 

- Komisja Młodych WZZ 

„Solidarność - Oświata” jest 

k i e r o w a n a  n a d a l 

przez Katarzynę Pawla-

czyk (woj. kujawsko - pomor-

skie), 

- Zespół do spraw Nagród, 

Orderów i Odznaczeń będzie 

kierowany przez Liliannę Paw-

lak - Kozłowską (woj. kujaw-

sko - pomorskie), 

- Zespół do spraw Szkolnictwa 

zawodowego i Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji będzie 

kierowany przez Mirosława 

Górczyńskiego (woj. lubelskie), 

- Zespół do spraw Szkolnictwa 

specjalnego oraz poradnictwa 

psychologiczno - pedagogicz-

neg o  b ęd zie  ki e ro wan y 

przez Lasannę Główczyk (woj. 

dolnośląskie). 

 

Zarząd Krajowy ustalił również 

zasady finansowania udziału 

przedstawicieli zarządów woje-

wódzkich w posiedzeniach Za-

rządu Krajowego Związku 

 

Omówiono także różne kwestie 

finansowe, organizacyjne, pro-

mocji Związku oraz bieżącej 

sytuacji w oświacie. Omówiono 

sprawy związane z forsowanym 

przez MEN nowym, absurdal-

nym, systemem oceniania na-

uczycieli. 

 

Przewodniczący Związku zapo-

znał Zarząd Krajowy z sytuacją 

w Forum Związków Zawodo-

wych. 

  SW 

RPO do przewodniczącego Grupińskiego w sprawie regulaminów oceniania! 

 Rzecznik Praw Oby-

watelskich Adam Bodnar 

zwrócił  się pismem z 27 

lipca 2018 r. do przewodni-

czącego Sejmowej Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży 

Rafała Grupińskiego ze swo-

imi uwagami i wątpliwościa-

mi odnośnie szczegółowych 

kryteriów oceny pracy, ale 

również ogólnych założeń 

zmian systemu oceny pracy 

nauczyciela i dyrektora szko-

ły wynikających z uchwalo-

nej w dniu 27 października 

2017 r. ustawy o finansowa-

niu zadań oświatowych (Dz. 

U. poz. 2203). 
Zwraca on uwagę, że  „o ile  

szczegółowe kryteria oceny 

pracy nauczyciela zostały 

określone w akcie wykonaw-

czym, tj. rozporządzeniu Mi-

nistra Edukacji Narodowej z 

dnia 29 maja 2018 r. w spra-

wie szczegółowych kryteriów 

i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczycieli, zakresu 

informacji zawartych w kar-

cie oceny pracy, składu i spo-

sobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu po-

stępowania odwoławczego 

(Dz. U. poz. 1133) i jedno-

cześnie będą wspólne dla 

wszystkich nauczycieli, o 

tyle wskaźniki oceny pracy , 

nauczycieli odnoszące się do 

poziomu spełniania poszcze-

gólnych kryteriów oceny 

pracy nauczycieli będą różne, 

zależne od postanowień za-

proponowanych przez dyrek-

tora danej szkoły w regulami-

nie. Kwestia ta, w ocenie 

Rzecznika Praw Obywatel-

skich, wymaga ponownej 

analizy oraz zmiany”, o 

czym RPO pisał już w swoim 

piśmie z 7 marca 2018 r. do 

MEN. 

Wątpliwości Adana Bodnara 

budzi zawarta w ustawie 

delegacja dla dyrektora szko-

ły do ustalenia regulaminu 

określającego szczegółowe 

wskaźniki oceny pracy na-

uczyciela na poszczególnych 

stopniach awansu zawodo-

wego, uwzględniając przy 

tym specyfikę pracy w danej 

szkole: „Przepis ten budzi 

wątpliwości z punktu wi-

dzenia ochrony praw oby-

watelskich. Negatywnie bo-

wiem należy ocenić rozwią-

zanie przekazania do uregu-

lowania w regulaminach 

szkół, tj. aktach niebędących 

źródłem prawa powszechnie 

obowiązującego, kwestii 

wskaźników oceny pracy 

nauczycieli określających 

poziom spełniania poszcze-

gólnych kryteriów oceny ich 

pracy. Takie rozwiązanie 

oznacza zatem, że poziom 

realizowania przez nauczy-

cieli takiego samego kryte-

rium, wspólnego dla wszyst-

kich nauczycieli będzie róż-

ny, zależny wyłącznie od 

dyrektora danej szkoły. Prze-

kazanie dyrektorom szkół do 

uregulowania w regulami-

nach tak ważnej kwestii, mo-

że rodzić obawy nauczycieli, 

iż dyrektorzy będą tworzyć 

wskaźniki oceny pracy w 

zależności od swoich indywi-

dualnych upodobań, nie zaś 

od wynikającej z ustawy – 

Karta Nauczyciela – specyfi-

ki pracy w danej szkole”. 

Adam Bodnar pisze ponadto, 

odnosząc się do dodatku za 

wyróżniającą pracę, iż 

„dodatek o charakterze finan-

sowym powinien być pod 

każdym względem jednolity 

dla wszystkich nauczycieli, a 

także niezależny od indywi-

dualnych preferencji dyrekto-

ra szkoły. W ocenie Rzeczni-

ka Praw Obywatelskich za-

sadnym jest przekazanie do 

uregulowania, co najmniej w 

rozporządzeniu, kwestii 

wskaźników oceny pracy 

nauczycieli określających 

poziom spełniania poszcze-

gólnych kryteriów. Rozwią-

zanie takie prowadziłoby 

bowiem do ich ujednolicenia 

dla wszystkich nauczycieli. 

Jednocześnie eliminowałoby 

to zagrożenie obowiązywania 

regulaminów skrajnie różnią-

cych się między sobą, mimo 

regulowania takiego samego 

procesu oceniania. Nieza-

pewnienie nauczycielom 

jednolitego sposobu oceny 

ich pracy, niezależnego od 

„szkolnych” uwarunkowań, 

może budzić wątpliwości 

pod kątem zapewnienia 

przestrzegania podstawo-

wych praw i wolności przy-

sługujących obywatelom”.  

W podobnym tonie wypo-

wiada się Rzecznik Praw 

Obywatelskich w sprawie 

oceny pracy dyrektora szko-

ły. Jego obawy rodzi 

„kwestia uzależnienia wskaź-

ników oceny pracy dyrektora 

szkoły od specyfiki pracy w 

szkołach, wspólnej dla całe-

go obszaru, który podlega 

organowi nadzoru pedago-

gicznego. Oznacza to, że 

regulaminy określające 

wskaźniki oceny pracy dy-

rektorów będą różnić się w 

zależności od województwa. 

Trudno zatem pozytywnie 

ustosunkować się do takie-

go rozwiązania oraz zna-

leźć argumenty przema-

wiające za potrzebą uzależ-

nienia wskaźników oceny 

pracy dyrektora szkoły od 

ewentualnych lokalnych 

uwarunkowań.  
W ocenie Rzecznika Praw 

Obywatelskich zasadnym 

jest przekazanie do uregulo-

wania, co najmniej w rozpo-

rządzeniu, kwestii wskaźni-

ków oceny pracy dyrektorów 

szkół określających poziom 

spełniania poszczególnych 

kryteriów. Rozwiązanie ta-

kie prowadziłoby bowiem do 

ich ujednolicenia dla wszyst-

kich dyrektorów szkół. Jed-

nocześnie eliminowałoby to 

zagrożenie obowiązywania 

regulaminów skrajnie róż-

niących się między sobą, 

mimo regulowania takiego 

samego procesu oceniania. 

Niezapewnienie dyrekto-

rom szkół jednolitego spo-

sobu oceny ich pracy, nie-

zależnego od „lokalnych” 

uwarunkowań, może bu-

dzić wątpliwości pod ką-

tem zapewnienia przestrze-

gania podstawowych praw 

i wolności przysługujących 

obywatelom”.  
W obu przypadkach A. Bod-

nar proponuje nie tyle uchy-

lenie, co zmianę odpowied-

nich zapisów ustawy. 

       DD 
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 15 czerwca 2018 roku 

odbyło się posiedzenie Zarządu 

CESI, pierwsze w 2018 roku, 

poprzedzone posiedzeniem Pre-

zydium dzień wcześniej. 
Jednym z pierwszych punktów 

spotkania był wybór nowego 

wiceprezydenta CESI, po ustą-

pieniu Marco Paolo Nigi. Człon-

kowie Zarządu zdecydowali o 

poparciu kandydatury desygno-

wanego przez włoską organiza-

cję członkowską CONFSAL 

Roberto di Maulo na członka 

Prezydium. 
Po tradycyjnych już sprawozda-

niach z działalności Sekretarza 

Generalnego i Prezydenta CESI, 

gdzie szczególną rolę odegrała 

informacja o znaczących proble-

mach we współpracy z EPSU, 

krótkie ustne raporty z działalno-

ści złożyli przewodniczący kilku 

rad zawodowych i komisji, po 

czym przyszedł czas na infor-

macje Skarbnika.  Zarząd został 

poinformowany o pozytywnym 

wyniku badania finansów CESI 

przez biegłego rewidenta oraz o 

nadzwyczaj dobrej ściągalności 

składek w pierwszym półroczu 

2018 roku. Rok 2017 CESI 

zamknęło „zyskiem” netto na 

poziomie 80,5 tys. €. 
Po omówieniu kilku zagadnień 

związanych z nową perspekty-

wą unijną, a także rokiem wy-

borczym 2019, podjęto kilka 

decyzji odnośnie organizacji 

aspirujących do członkostwa w 

CESI. Bez kontrowersji posta-

nowiono przyjąć serbski zwią-

zek zrzeszający lekarzy oraz 

farmaceutów (SLFS) oraz hisz-

pański związek pielęgniarek i 

pielęgniarzy (SAE). Decyzję o 

członkostwie związku lekarzy z 

Republiki Serbskiej, jednej z 

dwóch składowych Bośni i 

Hercegowiny, odłożono, choć 

po dyskusji, do kolejnego posie-

dzenia Zarządu w grudniu 2018 

r. Sprawa jest, „po bałkańsku”, 

trudna. Podobnie decyzja w 

sprawie kosowskiego związku 

SHSP-PK zostanie,na wniosek 

przewodniczącego Rady zawo-

dowej Poczta i Telekomunika-

cja, podjęta w grudniu 2018 r. 

Sekretarz Generalny poinformo-

wał również, że węgierska cen-

trala SZEF zdecydowała się 

wycofać swój status obserwato-

ra, nie podając przy tym powo-

dów swojej decyzji. Klaus He-

eger wyraził również zniecier-

pliwienie i jednocześnie stano-

wisko Prezydium w kwestii 

przedłużającego się statusu 

obserwatora francuskiej centrali 

CFE-CGC, która reprezentowa-

na jest w CESI, jeśli można to 

tak ująć, przez jeden ze swoich 

związków członkowskich. 

Zarząd dał Francuzom czas do 

grudnia na podjęcie decyzji. 

Również pytanie o miejsce 

tureckiej organizacji Bem-Bir-

Sen w rodzinie CESI, po wyda-

rzeniach ostatnich dwóch lat i 

podejmowanych przez CESI 

prób porozumienia z ostatnich 

kilku miesięcy, znalazło swoją 

odpowiedź. Bem-Bir-Sen prze-

stał być członkiem CESI. 
Posiedzenie Zarządu zakończy-

ło się życzeniami udanego 

wypoczynku i pełnego piękne-

go futbolu mundialu.  
Przedstawicielem naszego 

Związku podczas obrad Zarzą-

du CESI był kol. Damian 

Dziatkowiak 

  DD 

Czerwcowe posiedzenie Zarządu CESI w Brukseli! 

Konferencja o promowaniu roli partnerów społecznych w Brukseli! 
 W dniu 19.08.18 w 

Brukseli, odbyła się 1 - dniowa 

konferencja pt. „Promowanie 

roli partnerów społecznych w 

podnoszeniu kwalifikacji pra-

cowników”, zorganizowana 

wspólnie przez partnerów spo-

łecznych zrzeszonych w kilku 

europejskich konfederacjach 

pracodawców i pracowników – 

strona pracowników reprezento-

wana była przez Europejska 

Konfederację Związków Zawo-

dowych EKZZ (ETUC); pozo-

stali organizatorzy spotkania to: 

BusinessEurope, CEEP 

(Europejskie Centrum Praco-

dawców i Przedsiębiorców) oraz 

UEAPME (Europejskie Stowa-

rzyszenie Przedsiębiorstw). Or-

ganizatorem spotkania był Busi-

nessEurope. 
Konferencja stanowiła podsumo-

wanie 3 seminariów z udziałem 

partnerów społecznych z 12 

krajów Unii Europejskiej – Au-

strii, Holandii, Czech, Hiszpanii, 

Polski, Niemiec, Portugalii, 

Danii, Estonii, Francji, Irlandii i 

Szwecji – w okresie od 1.07.17 

do 1.04.18. Przybyło na nią 

ponad 72 przedstawicieli w/w 

krajów, którzy brali udział w 

projekcie. W trakcie projektu 

każde z w/w państw Unii pod-

dane było indywidualnym bada-

niom pod kątem promowania 

roli partnerów społecznych w 

podnoszeniu kwalifikacji swo-

ich pracowników i każde dyspo-

nuje osobnym, szczegółowym 

raportem. 
Po krótkim wprowadzeniu do 

tematu, nastąpiła prezentacja 

wyników szerokiego projektu, 

przeprowadzonego przez Insty-

tut Ekonomiczny Niemiec w w/

w 12 krajach UE. Przede 

wszystkim, R. Flake i M. Zibro-

wius – z Inst. Ekonomicznego., 

podkreślili, jak bardzo zróżnico-

wane role odgrywają partnerzy 

społeczni w podnoszeniu kwali-

fikacji pracowników w poszcze-

gólnych  krajach. 
Następnie przedstawiciele part-

nerów społecznych Portugalii, 

Danii i Irlandii omówili przy-

kłady dot. swoich krajów, z 

których to Dania ma najlepiej 

funkcjonujący system udziału 

partnerów spol. w organizacji 

edukacji i szkoleń dla swoich 

pracowników, a w  Portugalii 

działa on najsłabiej. Polska w 

tej dziedzinie zajmuje miejsce 

przed Portugalią i Czechami. 

W drugiej części spotkania 

przedstawiciele parterów społ. 

Francji, Estonii i Szwecji po-

prowadzili dyskusję nt.  wy-

zwań na przyszłość dot. dostęp-

ności szkoleń w obliczu zmian, 

jakie zachodzą na rynkach pra-

cy. Jednym z najważniejszych 

aspektów w tej dziedzinie jest, 

jak podano w raporcie, innowa-

cyjność i digitalizacja, nowe 

digitalne narzędzia i metody – i 

tu najlepszym przykładem jest 

Szwecja. W Polsce przykładem 

państwowego dostarczyciela  

(provider’a) usług edukacyj-

nych jest strona https://

uslugirozwojowe.parp. gov.pl, 

na której to rejestracja obwaro-

wana jest pewnymi warunka-

mi. 
W podsumowaniu konferencji 

przedstawiciel ETUC – T. 

Weber, podkreślił, jak ważną 

rolą partnerów społ. jest ich 

wpływ na planowanie szkoleń, 

by wzmocnić rozwój pracow-

ników i w efekcie poprawić 

elastyczność rynku pracy. 

Zwrócił też uwagę na fakt, iż 

konferencja odbywa się w 

doskonałym momencie, kiedy 

to w UE ma miejsce dyskusja 

nt. przyszłości szkolnictwa 

zawodowego po roku 2020 i 

wyniki raportu bardzo się w tę 

dyskusję wpasowują.  

FZZ, które wzięło udział w 

projekcie reprezentowała kol. 

Dagmara Iwanciw.   

       DI 

Zebranie Zarządu CESI Youth! 
 W dniach 13-14 

czerwca 2018 w Brukseli odby-

ło się zebranie zarządu CESI 

Youth – młodzieżówki CESI 

(Konfederacji Wolnych Związ-

ków Zawodowych). 

Spotkanie rozpoczął przewodni-

czący CESI Youth Matthaus 

Fandrejewski, który przywitał 

wszystkich, a następnie przed-

stawił plan spotkania. 

W dalszej części członkowie 

zarządu omawiali plan pracy 

CESI Youth na najbliższe pół-

tora roku. Najważniejsze kwe-

stie, które chciałby poruszyć 

zarząd to: 

 radykalizacja – pi-

semne stanowisko będzie 

publikowane 2 razy         

w roku 

 poczucie niestabilno-

ści i niepewności młodych 

osób na rynku pracy 
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utworzeniu młodzieżówki CESI, 

zostały spełnione wszystkie 

warunki wymagane do rozpo-

częcia procedury starania się o 

pełne członkostwo w Europej-

skim Forum Młodych, którego 

do tej pory CESI Youth było 

tylko obserwatorem. 

Gościem spotkania był także 

Andrei Popescu, współtwórca 

European Solidarity Corps, któ-

ry omówił zasady funkcjonowa-

nia tej organizacji. Stwarza ona 

szanse dla młodych osób na 

zdobycie doświadczenia zawo-

dowego za granicą poprzez wo-

lontariat lub pracę 1- 12 miesię-

cy na zasadzie udziału w two-

rzonych na bieżąco projektach. 

Członkowie zarządu ustalili, że 

przed opublikowaniem oficjal-

nego stanowiska zostanie prze-

prowadzona dokładniejsza anali-

za zasad działalności European 

Solidarity Corps. 

 

Drugiego dnia członkowie za-

rządu CESI Youth zostali zapro-

szeni na obrady Prezydium CE-

SI. Na początku Matthaus Fan-

drejewski zaprezentował udział 

CESI Youth w Europejskim 

Spotkaniu Młodych w Strasbur-

gu (EYE 2018),  Następnie 

wszyscy członkowie powiedzieli 

kilka słów o sobie. Podczas 

zebrania Zostały również przed-

stawione oczekiwania CESI 

Youth wobec zarządu CESI oraz 

korzyści, jakie będą wynikać z 

wspierania młodzieżówki. 

Wśród oczekiwań wymieniono: 

 możliwość przedsta-

wiania nowych perspektyw 

i nowej tematyki do obec-

nej działalności CESI 

 pomoc w zakładaniu 

nowych młodzieżowych 

organizacji członkowskich 

 możliwość współpracy 

CESI i CESI Youth 

 udzielenie głosu mło-

dym członkom związków 

zawodowych 

 współpraca między-

pokoleniowa „starych” i 

„młodych” związkowców. 

Jako korzyści wynikające ze 

wspierania działalności CESI 

Youth wymieniano: 

 powstawanie nowych 

organizacji młodzieżo-

wych w krajach członkow-

skich CESI 

 synergia we współ-

pracy CESI i CESI Youth 

 zwiększenie dostrze-

galności CESI 

 perspektywy młodych 

związkowców 

 dzielenie się doświad-

czeniami 

Kolejne zebranie zarządu CESI 

Youth zostało wyznaczone na 

13-14 września 2018 w Palermo 

we Włoszech. Nasz Związek 

reprezentowała przewodnicząca 

Komisji Młodych Katarzyna 

Pawlaczyk. 

  KP 

Warto pomagać! Historia Dawida z Bełchatowa.  

 Kiedy Dawid Gwoździk, 

niewidomy wspinacz z Bełchatowa 

zwrócił się do naszej Komisji o 

pomoc finansową, nie wahaliśmy 

się ani chwili. Dawid planował wy-

prawę mającą na celu zdobycie czte-

rotysięcznika Breithorn we włoskich 

Alpach Co prawda nie dysponujemy 

dużymi środkami, ale uznaliśmy, iż 

jako nauczyciele sami na co dzień 

często pracujący z uczniami niepeł-

nosprawnymi, powinniśmy dawać 

przykład i wspierać osoby zmagają-

ce się z różnymi deficytami w reali-

zacji ich marzeń. Dawid na swoją 

wyprawę otrzymał od naszej Komi-

sji 100 zł, co wystarczyło na zakup 

części wyposażenia. 

 

Dawid przez cztery lata był uczniem 

III LO im. Adama Mickiewicza w 

Bełchatowie. Następnie ukończył 

szkołę masażu w Krakowie i obec-

nie pracuje jako masażysta w jednej 

z bełchatowskich przychodni. Wspi-

naczka nie jest jedyną pasją Dawi-

da. Oprócz tego intensywnie trenuje 

karate i kontynuuje rozpoczętą w 

liceum naukę języka angielskiego. 

Dawid nie chce, aby to, że jest nie-

widomy ograniczało go i uniemożli-

wiało spełnianie marzeń. Daje też 

przykład innym niepełnosprawnym 

udowadniając, że mogą żyć i reali-

zować pasje tak jak osoby pełno-

sprawne. 

 d i g i t a l i z a c j a /

cyfryzacja społeczeństwa, 

 automatyzacja w za-

kładach pracy 

 podstawowe umiejęt-

ności młodych osób, które 

chciałyby wejść na rynek 

pracy 

 zalety inwestowania w 

młodych pracownikach w 

zakładach pracy (zebranie 

informacji i przeprowadze-

nie wywiadów) 

Ustalono także tematykę, która 

w szczególności interesuje mło-

dych związkowców i w którą 

będzie się angażować zarząd. 

Wymieniono m.in. szkolnictwo i 

edukację, kwestie prawne i są-

downictwo, administrację, trans-

port, prawa kobiet i dyskrymina-

cję płci. 

Przewodniczący Matthaus Fan-

drejewski omówił także sytuację 

członkostwa CESI Youth wobec 

organizacji zewnętrznych. W 

chwili obecnej, po oficjalnym 

 FZZ w piśmie przygotowanym przez nasz 

Związek odniosło się do planowanych przez MEN 

zmian w szkolnictwie zawodowym.  

Zasadniczo pozytywnie oceniamy rozwiązanie, że 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 

określając w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego nowy zawód będzie jednocześnie okre-

ślał podstawę programową dla tego zawodu. Po-

dobnie możliwość uzyskania przez uczniów dodat-

kowych umiejętności w zawodach zwiększających 

szanse na zatrudnienie. Uważamy za dobre pomy-

sły powstanie narzędzia analitycznego opracowane-

go przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warsza-

wie, które da możliwość bardziej precyzyjnego 

prognozowania zapotrzebowania na zawody, umie-

jętności i kwalifikacje w danych branżach, a także 

propozycje, by opinia o uruchomieniu kierunku 

kształcenia w szkole miała charakter czasowy a nie 

bezterminowy i była wydawana przez wojewódzkie 

rady rynku pracy. Uważamy, że doprecyzowania 

wymaga dobry pomysł wzmocnienia udziału praco-

dawców w kształceniu zawodowym, w tym w reali-

zacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół. 

Również pozytywnie należy ocenić umożliwienie 

szkołom organizacji krótszych form kursowych 

(kursów umiejętności zawodowych). Wprowadze-

nie obowiązku przystępowania przez uczniów do 

egzaminów zawodowych oraz rozwiązania dot. 

eksperymentu pedagogicznego także cieszą się 

akceptacją FZZ. Chęć ujednolicenia pensum na-

uczycieli praktycznej nauki zawodu w pełni popie-

rany, natomiast postulujemy, aby wynosiło ono 18 

godzin. Natomiast negatywnie ocenia FZZ propo-

zycję dot. organizacji kształcenia w branżowej 

szkole II stopnia oraz szkole policealnej. Na tę 

chwilę prace nad projektem są opóźnione. Pełen 

tekst stanowiska odnośnie projektu MEN można 

znaleźć na stronie wzzso.pl. 

    DD 

Dawid wrócił ze swojej wyprawy 

nie osiągnąwszy samego szczytu, ale 

dotarł na wysokość 3830m, co wielu 

osobom pełnosprawnym może się 

wydawać niemożliwym do osiągnię-

cia. I nie jest to też koniec naszej 

współpracy z Dawidem. Od wrze-

śnia planujemy zapraszać Dawida do 

szkół, w których pracujemy, aby 

opowiedział o tym, co udało się mu 

osiągnąć i o dalszych swoich zamie-

rzeniach, bo wyprawa na Breithorn 

nie była ostatnią. Z pewnością dla 

wielu młodych ludzi, w tym też bo-

rykających się z różnymi postaciami 

niepełnosprawności, Dawid może 

być przykładem niezwykłej pasji i 

determinacji w realizacji swoich 

pragnień, a spotkanie z nim lekcją 

odwagi i uporu w dążeniu do wyzna-

czonych celów. 

 

Katarzyna Strzelecka 

Przewodnicząca Komisji Międzyza-

kładowej WZZ "Solidarność - 

Oświata" 

O szkolnictwie zawodowym — 

uwagi do projektu 


