
             

oświaty, które zostało zwo-
łane przez Minister Eduka-
cji Narodowej na 7 listopa-
da 2018 r. 
Omówiono dotychczasową 
dzia ła lność Związku        
na arenie międzynarodo-
wej. Prezydium Zarządu 
Krajowego Związku,       
na bieżąco, podejmuje de-
cyzje w tym zakresie           
i określa stanowisko 
Związku w kluczowych 
sprawach podejmowanych 
przez naszą europejską 
centralę (CESI) oraz w 
ramach naszej aktywności 
na rzecz Forum Związków 
Zawodowych w EKZZ. 
Ustalono tematykę najbliż-
szych, obligatoryjnych dla 
poszczególnych struktur 
Związku, szkoleń. 
Ustalono, że najbliższe 
planowane posiedzenie 
Zarządu Krajowego Związ-
ku odbędzie się w marcu 
2019 roku.     
   

  SW 

W dniach 18 – 19 paź-
dziernika 2018 r. w Byd-
goszczy odbyło się drugie 
(w bieżącej kadencji) po-
siedzenie Zarządu Krajo-
wego Wolnego Związku 
Z a w o d o w e g o 
„Solidarność – Oświata”. 
Członkowie Zarządu pod-
jęli szereg decyzji o cha-
rakterze organizacyjnym, 
przyjęto wzory podstawo-
wych dokumentów, m.in. 
deklaracji członkowskiej, 
wzorów wniosków dla 
członków Związku czy też 
wzorów druków wybor-
czych na poszczególnych 
szczeblach władz związko-
wych. Przyjęto wzór legi-
tymacji związkowej oraz 
znaku graficznego Wolne-
go Związku Zawodowego 
„Solidarność – Oświata”. 
Przyjęto też politykę 
ochrony danych osobo-
wych w Związku. 
Zarząd zapoznał się rów-
nież z sytuacją finansową 
Związku i podjął decyzje 
m.in. o zasadach wynagra-

dzania członków Prezy-
dium Zarządu Krajowego. 
Podjęto też decyzję o zor-
ganizowaniu 10 listopada 
2018 r. w Bydgoszczy 
Związkowych Obchodów 
Stulecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę 
oraz wydania z tej okazji 
płyty z pieśniami patrio-
tycznymi. 
Zarząd Krajowy Związku 
określił też kierunki dal-
szych działań Prezydium 
Zarządu Krajowego na 
szczeblu krajowym. Okre-
ślono priorytety dotyczące 
znaczącego podniesienia 
wynagrodzeń nauczycieli   
i pracowników oświaty. 
Wyrażono zgodę dla Pre-
zydium Zarządu Krajowe-
go do współdziałania          
z innymi związkami zawo-
dowymi (spoza FZZ)        
w zakresie osiągnięcia naj-
ważniejszych celów. Omó-
wiono strategię negocjacyj-
ną na najbliższe spotkanie 
Zespołu do spraw statusu 
zawodowego pracowników 

Z obrad Zarządu Krajowego w Bydgoszczy! 
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Aktywność naszego Związku w FZZ! 

Nasz Związek od 2005 r. 
jest organizacją członkow-
ską Forum Związków Za-
wodowych (FZZ). Od sa-
mego początku jesteśmy 

odpowiedzialni za sektor 
edukacji. Przewodniczymy 
Branży Nauki i Oświaty 
FZZ. W 14 zarządach wo-
jewódzkich FZZ działają 

nasi przedstawiciele –         
w większości odpowiadają 
za wszelkie kwestie oświa-
towe. Ponadto, nasi przed-
stawiciele są aktywni także  
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w wojewódzkich radach 
dialogu społecznego (jako 
członkowie WRDS lub      
w zespołach problemowych 
związanych z edukacją) 
oraz radach rynku pracy 
(zarówno na szczeblu woje-
wódzkim, jak i powiato-

wym).  
Uczestniczymy też w komi-
tetach monitorujących re-

gionalne programy opera-
cyjne (na szczeblu woje-
wódzkim). Także na szcze-
blu krajowym reprezentanci 
naszego Związku działają w 
Komitecie Monitorującym 
Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój oraz 
(od niedawna) w Komitecie 
Monitorującym Program 
Operacyjny Polska Cyfro-
wa. Przewodniczący Związ-
ku Sławomir Wittkowicz 
oraz Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Krajowego Barba-
ra Belicka reprezentują Fo-
rum Związków Zawodo-
wych w Komitecie do 
spraw Umowy Partnerstwa 
– głównego gremium koor-

dynującego wydatkowanie 
środków unijnych. Jesteśmy 
też członkami Rady Intere-
sariuszy Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji. Na 
szczeblu międzynarodo-
wym należy wskazać, że     
z rekomendacji FZZ drugą 
kadencję w Radzie Zarzą-
dzającej Europejskiego 
Centrum Rozwoju Kształ-
c e n i a  Z a w o d o w e g o 
(CEDEFOP) pełni Dagmara 
Iwanciw (Sekretarz Zarządu 
Krajowego Związku) – jako 
jedyny przedstawiciel pra-
cowników z Polski. 
W maju 2018 r. Przewodni-
czący Związku Sławomir 
Wittkowicz został wybrany 

przez Kongres FZZ do 
składu Prezydium Forum 
Związków Zawodowych. 
Od października 2018 r. 
nasz Związek w Zarządzie 
Głównym Forum Związ-
ków Zawodowych repre-
zentują dwie osoby: Prze-
wodniczący Związku oraz 
Wiceprzewodnicząca Za-
rządu Krajowego Barbara 
Belicka. 
Powyższe jednoznacznie 
potwierdza słuszność de-
cyzji, podjętej jeszcze       
w 2004 r. przez Komitet 
Założycielski Związku,    
o przystąpieniu do Forum 
Związków Zawodowych. 

  SW 

Komisja sejmowa o zmianach w przepisach oświatowych. 

25 października 2018 roku 
odbyło się posiedzenie Ko-
misji Edukacji, Nauki             
i Młodzieży Sejmu RP pod-
czas którego miało miejsce 
pierwsze czytanie posel-
skiego projektu ustawy        
o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz ustawy     
o finansowaniu zadań 
oświatowych (druk nr 2592) 
oraz rozpatrzenie rządowe-
go projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo oświa-
towe i ustawy o systemie 
oświaty oraz innych ustaw 
(druk nr 2861). 
W posiedzeniu Komisji 
uczestniczył reprezentujący 
Forum Związków Zawodo-

wych przedstawiciel Zarzą-
du Krajowego WZZ 
"Solidarność - Oświata" - 
kol. Mirosław Górczyński. 
Drugim obecnym na posie-
dzeniu Komisji przedstawi-
cielem FZZ był kol. Tade-
usz Pisarek — przewodni-
czący NSZZ Pracowników 
Schronisk dla Nieletnich     
i Zakładów Poprawczych. 
W trakcie posiedzenia Ko-
misji, której zapis audio-
video  znajduje się na stro-
nie http://www.sejm.gov.pl, 
przedstawiciele FZZ zwró-
cili uwagę na kilka kwestii 
odnoszących się do proce-
dowanych podczas posie-
dzenia Komisji poprawek 
rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe i ustawy o syste-
mie oświaty oraz innych 
ustaw. 
Wspomniane kwestie doty-
czyły: 
1) braku zgody wszystkich 
nauczycielskich związków 

zawodowych na wprowa-
dzony przez Ministra Edu-
kacji Narodowej i nieakcep-
towany przez środowisko 
oświatowe system oceny 
pracy nauczycieli oraz sys-
tem ich awansu zawodowe-
go (mija się z prawdą 
stwierdzenie pani minister 
A. Zalewskiej wypowie-
dziane m.in. w Sejmie RP 3 
października 2018 r., że 
takich zmian oczekiwali 
nauczyciele) 
2) braku zagwarantowania 
podczas Sejmowych prac 
nad rządowym projektem 
ustawy budżetowej na rok 
2019 postulowanego przez 
środowisko oświatowe 
(nauczycielskie związki 
zawodowe) znacznego 
zwiększenia środków na 
wynagrodzenia nauczycieli; 
3) wycofanie się przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
z zapowiadanych jeszcze w 
kwietniu 2018 roku podczas 
K o n g r e s u  P o w i a t ó w 

"Dobry zawód" zmian do-
tyczących egzaminu cze-
ladniczego w rzemiośle 
(ówczesna propozycja Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
zakładała obowiązek dla 
ucznia - młodocianego pra-
cownika przystąpienia:     
w części pisemnej – do 
egzaminu OKE przeprowa-
dzanego w szkole; w części 
praktycznej – do egzaminu 
przed komisją izb rzemieśl-
niczych z udziałem egza-
minatora OKE). 
Przegłosowana podczas 
posiedzenia Komisji po-
prawki powodują, że mło-
dociany zatrudniony w celu 
przygotowania zawodowe-
go u pracodawcy będącego 
rzemieślnikiem może zda-
wać jedynie egzamin cze-
ladniczy zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podsta-
wie art. 3 ust. 4 ustawy      
z dnia 22 marca 1989 r.     
o rzemiośle. Pojawia się 
pytanie, czy można mówić 
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W dn. 17-19.10.18 Euro-
pejski Instytut ds. Szkoleń 
i Edukacji – ETUI zorga-
nizował w Wilnie coroczną 
konferencję EDUDAYS – 
Edukacja dla Przyszłości, 
której temat w tym roku był 
następujący: “Gry wideo 
jako użyteczne narzędzie 
w przyszłej edukacji”. 
 
W spotkaniu wzięło udział 
ponad 70 przedstawicieli 
ETUI z 28 krajów Unii Eu-
ropejskiej! - brytyjscy 
przedstawiciele też jeszcze 
byli obecni z troską i niepo-
k o j e m  s p o g l ą d a j ą c                
w “pobrexitową” przy-
szłość! 
 Językami konferencji były: 
angielski i francuski. 
Konferencję rozpoczęli 
krótkim powitaniem przed-
stawiciele litewskich związ-
ków zawodowych: I. Rugi-
niene (LPSK) i K. Kru-
paviciene (LPSS); a z ra-
mienia ETUI - dyr. Dep. 
Edukacji - Vera dos Santos 
Costa. 
P o p r z e z  p r e z e n t a c j e             
i warsztaty, w jakich wszy-
scy uczestnicy wzięli czyn-

ny udział, organizatorzy 
chcieli wykazać coraz 
większą rolę nowocze-
snych gier komputerowych 
w rozwoju społecznych      
i kognitywnych umiejętno-
ści, co w dalszej edukacji 
pomaga rozwijać tak ważne 
obecnie cechy, jak: zdol-
ność przystosowania się do 
nowych warunków, przed-
siębiorczość, zaradność, 
pomysłowość czy umiejęt-
ność współpracy z innymi. 
Takie gry jak: “ Minecraft” 
czy “Lara Croft” można        
z powodzeniem uznać za 
doskonale wzmacniające 
w/w cechy. 
I-go dnia w/w tematem 
zajął się Tom Wambeke 
(ITC-ILO Delta Unit), pro-
gramista, który podkreślał 
ważność wielowariantowo-
ści w przyszłej edukacji – 
nowe wizje, nowe kierunki, 
nowe trendy- czyli np.. “co 
może się wydarzyć w roku 
2023, a nie co się wydarzy 
w roku 2023”. 
Następnie dr. Mathew 
Barr, wykładowca z Uni-
wersytetu w Glasgow, 
przytoczył rezultaty badań, 

jakie przeprowadzili pra-
cownicy uniwersyteccy nt. 
roli gier wideo w edukacji  
i szkoleniach na poziomie 
szkolnictwa średniego        
i wyższego - wyniki zdecy-
dowanie wykazały, iż wy-
korzystywanie gier kompu-
terowych w czynnościach 
e d u k a c yj n yc h  mo ż e            
w uczniach i studentach 
rozwinąć wcześniej wspo-
mniane cechy – bardzo 
pożądane przez pracodaw-
ców na rynku pracy.  
Doktorantka z Uniwersyte-
tu w Edynburgu, Carina 
Assunca, pokazała jak 
“grywalizacja” może być 
przeprowadzona w prakty-
ce, na zajęciach z uczniami 
i studentami. 
II-go i III-go dnia konfe-
rencji odbywały się warsz-
taty przeprowadzone przez 
tzw. Nordic Group czyli 
grupę skandynawską (L. 
Junno – Finland; K. Tho-
ren – Szwecja; K. Matts-
son – Szwecja) nt. 
“Pracując Wspólnie dla 
Przyszłości” (“Working 
together for the Future”) - 
warsztaty włączyły wszyst-
kich obecnych do aktywne-
go działania i wykazania 
jak ważna dla przyszłości 
jest współpraca pomiędzy 
krajami, pomiędzy instytu-
cjami, jak ważne jest 
wzmocnienie związków 
zawodowych, ich wzajem-
na pomoc i oddziaływanie 
(przykład wsparcia pra-

cowników Ryanair w ich 
akcji strajkowej), również 
w aspekcie gospodarczym 
i ekonomicznym. 
Na koniec Philip Pochet – 
Dyrektor Generalny ETUI, 
w podsumowaniu konfe-
rencji również podkreślał 
rolę związków zawodo-
wych w Europie, przedsta-
wiając też tę niepożądaną 
tendencję, jaką jest 
zmniejszanie się uzwiąz-
kowienia w krajach unij-
nych (np. r. 2007 = 4800-
0000 członków; r.2023 = 
przewidywanie 4000-
0000), a w szczególności 
w krajach Europy Wsch. 
(najbardziej w Rumunii) - 
sytuacja ta, jak mówił, 
spowodowana jest różny-
mi zmianami we współ-
czesnym świecie (np. dy-
gitalizacja, globalizacja, 
zmiany demograficzne, 
migracje, zmiana klimatu, 
komercjalizacja) oraz trud-
nymi do przewidzenia ten-
dencjami politycznymi    
w krajach europejskich; 
niemniej, właśnie przezor-
ność i zapobiegliwość        
w działaniach związków 
zawodowych może w 
przyszłości mieć pierw-
szorzędne znaczenie dla 
europejskich rynków pra-
cy. 
Przedstawicielem naszego 
związku z ramienia FZZ 
była Dagmara Iwanciw. 
 

  D.I. 

EDUDAYS 2018 — z obrad konferencji w Wilnie. 

o jednolitym systemie egza-
minów zawodowych w pol-
skim systemie publicznego 
szkolnictwa zawodowego 
skoro egzamin czeladniczy 

nie jest w ramach OKE.  
WZZ "Solidarność - 
Oświata" podobnie jak 
FZZ uważa, że nauka za-
wodu u rzemieślnika rów-

nież powinna być zakoń-
czona egzaminem zawodo-
wym (procedury egzamina-
cyjne OKE, komisje OKE), 
a nie jedynie wewnętrznym 

egzaminem, jakim jest w 
rzemiośle egzamin czelad-
niczy. 
         Mirogor 
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ogromnej większości na 
poziomie 80% poniesionych 
kosztów. W sumie rozpa-
trzono pozytywnie 105 
wniosków i rozdysponowa-
no nieco ponad 300 tyś. zł. 
Tego samego dnia członko-
wie komisji zdecydowali o 
rozdysponowaniu prawie 
660 tyś. zł. na nagrody         
z okazji jubileuszy oraz 
DEN dla nauczycieli szkół 
artystycznych i burs szkol-
nictwa artystycznego. Wy-
sokość nagrody to 3080,- w 
przypadku nagrody I st. i 

1840,- w przypadku nagrody 
II st.  
Wcześniej, bo 17 września 
2018 r., odbyło się posiedze-
nie komisji ds. nagród dla 
nauczycieli przy Ministrze 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Także w tym przy-
padku mówimy o nagrodach 
I st. (7700,-) oraz II st. 
(4600,-), których przyznano 
odpowiednio 10 i 12 na 
kwotę 132 200,- zł.  
Posiedzenie komisji ds.. 
nagród MEN miało miejsce 
j e s z c z e  w c z e ś n i e j , 

12.09.2018 r. Zespół złożo-
ny z przedstawicieli mini-
sterstwa oraz związków 
zawodowych pozytywnie 
zaopiniował i zarekomen-
dował pani minister kilkaset 
wniosków. Wysokość na-
grody nie uległa od zeszłe-
go roku zmianie i wynosi 
7500,- zł., rzecz jasna brut-
to. Z ramienia ZK naszego 
Związku we wszystkich 
spotkaniach brał udział kol. 
Damian Dziatkowiak. 
 
  DD 

Sprostowanie do tekstu „Warto pomagać! 
Historia Dawida z Bełchatowa” z Biuletynu       
nr V/2018.  

 Redakcja Biuletynu 
pragnie sprostować błąd, 
który wkradł się do pier-
wotnej wersji tekstu pod 
tytułem „Warto pomagać! 
Historia Dawida z Bełcha-
towa” autorstwa kol. Ka-
tarzyny Strzeleckiej, Prze-
wodniczącej Komisji Mię-
dzyzakładowej WZZ 
"Solidarność - Oświata"  
w Bełchatowie, który za-
mieściliśmy w poprzed-
nim, wrześniowym wyda-
niu naszego Biuletynu. 

Jak co roku wrzesień był 
miesiącem, w którym odby-
wały się spotkania komisji 
rozpatrujących wnioski        
o dopłaty do czesnego dla 
studiujących nauczycieli 
szkół artystycznych oraz     
o nagrody MEN, MKiDN     
i CEA w Warszawie. 
25.09.2018 Komisja przy 
dyrektorze Centrum Eduka-
cji Artystycznej również     
w tym roku miała przyjem-
ność zdecydować o przyzna-
niu dopłat do czesnego stu-
diującym nauczycielom, w 

Pani 
Monika Żelazik 

Przewodnicząca Związku Zawodowego 
Personelu Pokładowego i Lotniczego 

Pan 
Adam Rzeszot 

Przewodniczący Związku Zawodowego 
Pilotów Komunikacyjnych 

 
Szanowni Państwo Przewodniczący, 

w imieniu Wolnego Związku Zawodowego 
„Solidarność - Oświata” wyrażam solidar-
ność z Wami. W pełni popieramy Wasze 
postulaty i działania, które zmierzają         
do zdecydowanej obrony pracowników, 
poprawy warunków pracy i płacy oraz służą 
wszystkim pasażerom. 

Zdecydowanie negatywnie oceniamy posta-
wię Prezesa PLL LOT oraz brak szybkiej 
reakcji ze strony właściciela. 

Protestujemy przeciwko bezprawnym   
zwolnieniom szefowej związku oraz prote-
stujących pracowników! 

W tych dramatycznych dniach nauczyciele  
i pracownicy oświaty zrzeszeni w Wolnym 
Związku Zawodowym „Solidarność - 
Oświata” są razem z Wami. 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
 
Sławomir Wittkowicz 
(Przewodniczący WZZ „Solidarność-
Oświata”) 

Błąd dotyczy kwoty 
wsparcia finansowego, ja-
kie otrzymał od bełcha-
towskiej Komisji bohater 
tekstu Dawid Gwoździk. 
Komisja Międzyzakłado-
wa w Bełchatowie wsparła 
Dawida kwotą 1000,- zł,   
a nie, jak można było prze-
czytać w tekście, 100.  
 Za pomyłkę ser-
decznie przepraszamy. 
  

 Damian Dziatkowiak 
 

WZZ w sprawie strajku w LOT 

Dopłaty do czesnego oraz nagrody dla nauczycieli. 


