
             

dzeniu płacowym Mini-

ster Edukacji Narodo-

wej minimalnych sta-

wek dodatków funkcyj-

nych – z zastrzeżeniem, 

że minimalna wysokość 

dodatku za wychowaw-

stwo winna wynosić 

500 zł miesięcznie, 

 wprowadzenia do roz-

porządzenia płacowego 

MEN dwóch nowych 

stanowisk uprawniają-

cych nauczycieli do 

otrzymywania dodatku 

funkcyjnego: lidera 

doskonalenia zawodo-

wego oraz administra-

tora szkolnych sieci 

informatycznych – oraz 

określenia minimal-

nych stawek tego do-

datku, 

 zapisania w rozporzą-

dzeniu płacowym MEN 

zasady, że dodatek za 

trudne warunki pracy 

przysługuje każdemu 

nauczycielowi, który 

pracuje z dziećmi              

i młodzieżą posiadają-

cymi odpowiednie orze-

czenie o specjalnych 

potrzebach edukacyj-

nych – bez względu na 

miejsce zatrudnienia, 

 poszerzenia w przepi-

sach prawa definicji 

„pracodawcy” w taki 

sposób, aby stronami 

układów zbiorowych 

pracy oraz sporów zbio-

rowych byli przedstawi-

Dla nikogo nie jest tajemnicą, 

że działania Rządu RP, w tym 

przede wszystkim minister 

Anny Zalewskiej, nie sprzyja-

ją łagodzeniu nastrojów        

w środowisku nauczycielskim 

ani rzetelnej i uczciwej dys-

kusji pomiędzy partnerami 

społecznymi. Większa część 

strony związkowej powoli 

dochodzi do wniosku, że sy-

mulowany przez MEN dialog 

nie ma już większego sensu      

i że nadszedł już być może 

czas na decyzje i działania 

bardziej zdecydowane, dzięki 

którym strona pracownicza 

głośniej i wyraźniej wyarty-

kułuje swoje postulaty i da 

wyraz swojego niezadowole-

nia oraz zdeterminowania.  

Poniżej zamieszczamy list 

Przewodniczącego WZZ 

„Solidarność-Oświata” do 

członków Związku, będący 

wyrazem coraz silniejszego 

przekonania, że czas już może 

przejść od słów do czynów! 

 

Bydgoszcz, 04 grudnia 2018 

 

Szanowne Koleżanki, 

Szanowni Koledzy, 

 

od połowy ubiegłego roku 

działania Minister Anny Za-

lewskiej jednoznacznie poka-

zały zerwanie dialogu spo-

łecznego między kierownic-

twem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej a częścią repre-

zentatywnych związków zawo-

dowych zrzeszających na-

uczycieli i pracowników 

oświaty. 

Brak rzeczywistych i znaczą-

cych podwyżek płac oraz bez-

sensowne forsowanie absur-

dalnych rozwiązań prawnych 

– łamiących m.in. prawa oby-

watelskie nauczycieli – do-

prowadziły zarówno do fru-

stracji środowiska nauczy-

cielskiego, jak i do chaosu w 

przedszkolach, szkołach             

i placówkach.  

Premier Mateusz Morawiecki 

ignoruje prośby o spotkanie z 

reprezentatywnymi oświato-

wymi związkami zawodowymi 

w sprawach dotyczących 

zwiększenia nakładów na 

oświatę oraz znacznego pod-

wyższenia wynagrodzeń na-

uczycielskich. Nie reaguje 

także na interwencje europej-

skich central związkowych 

wnoszących o podjęcie dialo-

gu w podstawowych spra-

wach pracowniczych. Oświa-

ta jest jedyną grupą spo-

łeczną, które nie korzysta z 

owoców wzrostu gospo-

darczego! 

 

Wolny Związek Zawodowy 

„Solidarność – Oświata” 

domaga się: 

 p o d n i e s i e n i a  o d       

01.01.2019 r. wynagro-

dzeń zasadniczych na-

uczycieli o minimum   

1 tysiąc złotych, 

 określenia w rozporzą-
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ciele organów wykonaw-

czych jednostek samo-

rządu terytorialnego 

(wójtowie, burmistrzo-

wie, prezydenci miast, 

zarządy powiatów i za-

rządy województw) oraz 

Minister Edukacji Naro-

dowej i właściwi mini-

strowie prowadzący tzw. 

szkoły resortowe. 

Mając powyższe na względzie, 

apeluję do Wszystkich Koleża-

nek i Kolegów z Wolnego 

Z w i ą z k u  Z a w o d o w e g o 

„Solidarność – Oświata”           

o wzięcie udziału w ankiecie 

organizowanej przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego 

dotyczącej wypowiedzenia się 

w kwestii ewentualnych form 

protestu. 

Władze krajowe naszego 

Związku podejmą jeszcze        

w grudniu decyzje dotyczące 

dalszych działań protestacyjno 

– strajkowych. Podejmiemy 

również działania w celu poro-

zumienia się z innymi centrala-

mi związkowymi w sprawie 

akcji protestacyjno – strajko-

wej. Uważamy, że tylko wspól-

na akcja może przynieść ocze-

kiwane efekty. 

Sugeruję, aby poważnie roz-

ważyć możliwość zablokowa-

nia przeprowadzenia egzami-

nów w 2019 r., tj. egzaminu 

gimnazjalnego, ósmoklasisty, 

maturalnego i zawodowego. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Sławomir Wittkowicz 

Przewodniczący  

WZZ  „Solidarność-Oświata” 

 

  DD 

List FZZ do minister Anny Zalewskiej. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, 7 grudnia 2018 r. 

 

Pani 

Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej 

Warszawa 

 

w imieniu Branży Nauki         

i Oświaty Forum Związków 

Zawodowych przedstawiam 

stanowisko w sprawie proce-

dowanego projektu rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji 

Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie 

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. 

Forum Związków Zawodo-

wych z zadowoleniem przyj-

muje fakt wycofania się 

MEN z koncepcji wprowa-

dzania regulaminów we-

wnątrzszkolnych i kuratoryj-

nych. Wskazujemy, że za-

równo FZZ jak i organizacje 

członkowskie FZZ wskazy-

wały już na początku 2018 r. 

na konieczność odstąpienia 

od tego pomysłu. 

Niestety, analizując procedo-

wany obecnie projekt rozpo-

rządzenia MEN należy 

stwierdzić, iż jest to jedyna 

pozytywna konstatacja. 

 

Projekt nie zawiera przepi-

sów obligujących dyrektorów 

przedszkoli, szkół i placówek 

do zapewnienia niezbędnych 

warunków finansowych, or-

ganizacyjnych i technicznych 

umożliwiających nauczycie-

lom realizację zadań i przed-

sięwzięć pozwalających na 

spełnienie kryteriów na naj-

wyższą ocenę pracy. 

W dalszym ciągu forsowana 

jest przez MEN całkowicie 

błędna koncepcja wiążąca 

kryteria oceny pracy ze stop-

niem awansu zawodowego 

nauczyciela! 

 

Forum Związków Zawodo-

wych podkreśla, że kryteria   

i wymogi stawiane nauczy-

cielom winny być opisane 

językiem efektów uczenia się 

- identycznie jak są opisywa-

ne kwalifikacje w ramach 

zintegrowanego systemu 

kwalifikacji. Ponownie przy-

pominamy, że ustawodawca 

powierzył Ministrowi Eduka-

cji Narodowej rolę ministra 

koordynatora zintegrowane-

go systemu kwalifikacji. 

Tym bardziej zastanawiające 

jest, dlaczego w stosunku do 

600 000 nauczycieli MEN 

nie zamierza wykonać po-

wierzonego zadania. Pod-

trzymujemy propozycję zło-

ż o n ą  p r z e z  W Z Z 

„Solidarność - Oświata" 

12.03.2018 r., aby Instytut 

Badań Edukacyjnych w ra-

mach prowadzonego projektu 

pozakonkursowego ze środ-

ków PO WER przygotował 

rzetelne i obiektywne kryte-

ria pozwalające na ocenę 

pracy nauczycieli w myśl 

zapisów ustawy z 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji dla 

czterech poziomów oceny 

pracy nauczyciela ujętych w 

ustawie z 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela - tj. oce-

ny wyróżniającej, oceny bar-

dzo dobrej, oceny dobrej 

oraz oceny negatywnej. Ubo-

lewamy, że od października 

2017 r. kierownictwo Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej 

nie podjęło tej inicjatywy. 

Dzisiaj moglibyśmy bowiem 

dyskutować o konkretnych 

rozwiązaniach. 

 

Nie do przyjęcia dla Forum 

Związków Zawodowych jest 

wprowadzenie do rozporzą-

dzenia wskaźników oceny 

poszczególnych kryteriów w 

granicach 0-3 i wprowadze-

nie wzoru do wyliczania oce-

ny pracy. Kryteria muszą być 

skonstruowane w sposób 

jednoznaczny (robi - nie ro-

bi) a nie w sposób niedo-

określony, który daje duże 

pole do subiektywizmu. 

W dalszym ciągu w rozpo-

rządzeniu znajdują się kryte-

ria, które są niemożliwe do 

osiągnięcia dla wielu na-

uczycieli, którzy nie prowa-

dza zajęć dydaktycznych! 

Oznacza to dyskryminowa-

nie nauczycieli, którzy pra-

cują np. w przedszkolach 

czy poradniach psycholo-

giczno-pedagogicznych lub 

bursach i internatach. Niedo-

puszczalne jest wdrażanie 

przepisów, które są niemoż-

liwe do osiągnięcia dla wielu 

tysięcy nauczycieli. 

Podtrzymujemy swoje żąda-

nie, aby dodatek za wyróż-

niającą pracę był przyznawa-

ny każdemu nauczycielowi, 

który uzyskuje taką ocenę, a 

nie tylko nauczycielom dy-

plomowanym! Żądamy li-

kwidacji tego dyskryminują-

cego przepisu! 

 

W związku z powyższym 

Forum Związków Zawodo-

wych proponuje: 

 

- uchylić w całości rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie szczegóło-

wych  kryteriów i trybu do-

konywania  oceny  pracy  

nauczycieli, zakresu  infor-

macji  zawartych w karcie 

oceny pracy, składu i sposo-
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10 grudnia 2018 r. w Cen-

trum Partnerstwa Społeczne-

go „Dialog” w Warszawie 

odbyło się spotkanie repre-

zentatywnych oświatowych 

związków zawodowych          

z minister Anną Zalewską. 

Głównym tematem spotkania 

była kwestia zmian w syste-

mie oceniania nauczycieli. 

 

Oświatowe związki zawodo-

we zrzeszone w Forum 

Związków Zawodowych        

z zadowolenie przyjęły wy-

cofanie się MEN z absur-

dalnego pomysłu wprowa-

dzenia prawie 30 tysięcy 

wewnątrzszkolnych regula-

minów określenia wskaźni-

ków kryteriów oceny pracy 

nauczyciela. 

 

Od 01.01.2019 r. ma obowią-

zywać znowelizowane rozpo-

rządzenie dot. oceny pracy – 

rozporządzenie to ma cha-

rakter wyłącznie dostosowu-

jący do zmienionej ustawy 

Karta Nauczyciela. Forum 

Związków Zawodowych 

postulowało na dzisiejszym 

spotkaniu, aby kryteria były 

oceniane w systemie 0-1 

(spełnia – nie spełnia) a nie 

w opcji 0-3 (powoduje zbyt 

dużą dowolność i niedookre-

ślenie wskaźników danych 

kryteriów). FZZ podniosło 

także konieczność wprowa-

dzenia przepisów obligują-

cych organy prowadzące i 

dyrektorów szkół i placówek 

do zagwarantowania środ-

ków finansowych, technicz-

nych i organizacyjnych, któ-

re umożliwią uzyskanie 

przez nauczyciela najwyż-

szej oceny. 

 

Zgodnie z obietnicą min.   

A. Zalewskiej w okresie od 

stycznia do kwietnia 2019 r. 

będzie pracował mieszany 

zesp ó ł  mi n i s t e r i a l no -

związkowy z udziałem eks-

pertów Instytutu Badań Edu-

kacyjnych, który ma wypra-

cować nowe rozporządzenie 

dotyczące oceny pracy na-

uczyciela – ma obowiązy-

wać od 01.09.2019 r. 

 

FZZ cały czas wskazuje na 

dwie zasadnicze sprawy: 

 ocena pracy nauczy-

ciela nie może być 

wiązana ze stopniem 

awansu zawodowego 

– to są całkowicie 

odmienne kwestie, 

 kryteria oceny pra-

cy muszą być obiek-

tywne i opisane 

językiem efektów 

uczenia się. 

 

W spotkaniu z min. A. Za-

lewską WZZ „Solidarność – 

Oświata” reprezentowali: 

Sławomir Wittkowicz – 

przewodniczący Związku  

i szef Branży Nauki            

i Oświaty FZZ oraz Miro-

sław Górczyński – członek 

Zarządu Krajowego 

Związku. Ponadto, z FZZ 

uczestniczyli szefowie ZZ 

„Rada Poradnictwa (E. Ta-

tarczak) i NSZZ Pracowni-

ków Schronisk dla Nielet-

nich i Zakładów Popraw-

czych (T. Pisarek). 

  SW 

Spotkanie z szefową MEN, Anną Zalewską. 

bu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu po-

stępowania odwoławczego, 

 

- przywrócić obowiązujące 

do 30.09.2018 r. rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 grudnia 

2016 r. w sprawie kryteriów  

i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławcze-

go oraz składu i sposobu 

powoływania zespołu oce-

niającego, 

 

- zlecić Instytutowi Badań 

Edukacyjnych pilne opraco-

wanie kryteriów na poszcze-

gólne poziomy oceny pracy 

nauczyciela w oparciu            

o wymogi wynikające             

z ustawy o zintegrowanym 

systemie kwalifikacji, 

 

- powołać zespół roboczy 

składający się z przedstawi-

cieli MEN, IBE i związków 

zawodowych w celu wypra-

cowania wspólnego stano-

wiska w sprawie nowego 

rozporządzenia dotyczącego 

oceny pracy nauczycieli. 

 

  SW 

W Stulecie Odzyskania Niepodległości! 

„Jeszcze Polska nie zginę-

ła…” 

 

W listopadzie 1918 r. osta-

tecznie upadły trzy mocar-

stwa (Cesarstwo Rosyjskie, 

Cesarstwo Niemieckie i Ce-

sarsko-Królewskie Austro-

Węgry), które pod koniec 

XVIII wieku dokonały roz-

bioru I Rzeczpospolitej. 

Po ponad 120 latach – a na 

niektórych ziemiach po pra-

wie 150 – rozpoczął się trud-

ny i skomplikowany proces 

odbudowy polskiej państwo-

wości i odzyskania Niepod-

ległości. 

W okresie zaborów kolejne 

pokolenia Polek i Polaków 

walczyły w powstaniach       

o wolność i odbudowę wła-

snego państwa. Druga poło-

wa XIX wieku to także 

wzmożony okres pracy orga-

nicznej i pracy u podstaw – 

okres budzenia świadomości 

narodowej i budowy tożsa-

mości polskiej w szerokich 

masach chłopskich i robotni-

czych. 

Wysiłek wielu pokoleń na-

szych Przodków oraz wyjąt-

kowo sprzyjająca naszym 

interesom koniunktura mię-

dzynarodowa pozwoliły      

w 1918 roku na powrót Nie-

podległej Polski na mapy 

Europy i świata. Zwycięskie 

Powstanie Wielkopolskie, 

Sejneńskie i Powstania 

Śląskie, decyzje Traktatu 

Wersalskiego, bohaterska 

obrona Lwowa i Przemy-

śla, zwycięska wojna z bol-

szewicką Rosją ostatecznie 

ukształtowały granice II 

Rzeczpospolitej. 

Odzyskanie Niepodległości 

w 1918 r. to olbrzymi suk-

ces setek tysięcy Polek          

i Polaków. To wielki, 

wspólny sukces ludzi repre-

zentujących bardzo różne 

poglądy polityczne. Z dumą 

możemy dzisiaj przywołać 

Ojców Niepodległości: Jó-

zefa Piłsudskiego, Romana 

Dmowskiego, Ignacego 

Jana Paderewskiego, Win-
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pokoleniem polskich nauczy-

cieli. Chcemy być godni na-

szych wielkich przodków. 

Jako Wolny Związek Zawo-

dowy „Solidarność – Oświa-

ta” wspieramy wiele inicja-

tyw, służących krzewieni idei 

niepodległości i kultywują-

cych pamięć o naszych dzie-

jach. 

Nie jest przypadkiem, że od 

2012 r. współpracując z na-

szą macierzystą parafią pw. 

Świętych Apostołów Piotra   

i Pawła w Bydgoszczy i ks. 

prałatem Teodorem Para-

dowskim, jesteśmy organiza-

to rem ko ncer tó w p t . 

„Wieczorne Polaków śpiewa-

nie”, w którym wspólnie       

z mieszkańcami Bydgoszczy 

śpiewamy polskie pieśni pa-

triotyczne. Od 2014 r. towa-

rzyszy nam dziecięcy zespół 

muzyczny „To i OwO” pod 

kierunkiem naszej związko-

wej koleżanki Lilianny Paw-

lak – Kozłowskiej. Głównym 

koordynatorem tej imprezy 

jest Wiceprzewodnicząca 

Zarządu Krajowego Związku 

kol. Barbara Belicka.  

W Stulecie Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę 

wydaliśmy płytę z pieśniami 

patyriotycznymi pt. „Amor 

Patriae Nostra Lex”, która 

podsumowuje naszą dotych-

czasową działalność na rzecz 

upowszechniania polskich 

pieśni patriotycznych. Płyta 

ta jest małym lecz ważnym 

elementem obchodów Stule-

nia Odzyskania Niepodległo-

ści. Nie bez znaczenia jest 

fakt, że centrala Wolnego 

Związku Zawodo wego 

„Solidarność – Oświata” jest 

w Bydgoszczy – mieście, w 

którym jest przechowywany 

jedyny zachowany rękopis 

„Roty” Marii Konopnickiej 

oraz autograf partytury Felik-

sa Nowowiejskiego. Ten fakt 

szczególnie zobowiązuje nas 

do dbałości o patriotyczne 

wychowanie kolejnych po-

koleń. 

Niech w naszej codziennej 

pracy zawsze towarzyszy 

nam zawołanie z naszego 

Sztandaru – Amor Patriae 

Nostra Lex (Miłość Ojczy-

zny Naszym Prawem)! 

 

Niech Bóg błogosławi Naj-

jaśniejszej Rzeczpospolitej 

i wszystkim Polkom i Pola-

kom! 

  SW 

 

*Nasza europejska centra-

la CESI złożyła Polsce        

i naszej organizacji życze-

nia z okazji 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości 

także za pośrednictwem 

mediów społecznościo-

wych. 

 

W dn. 12 – 13.11.18 odbyło się 

coroczne posiedzenie Rady 

Zarządzającej „CEDEFOP”. 

Rada składa się z trzech grup: 

Grupy Rządowej, Grupy Pra-

centego Witosa, Ignacego 

Daszyńskiego i Wojciecha 

Korfantego. Pamiętamy też   

o tysiącach lokalnych bohate-

rów. Ich działalność na rzecz 

Niepodległej to tryumf idei 

Niepodległości. To zwycię-

stwo nad małością partyku-

larnych interesów ówcze-

snych partii i stronnictw poli-

tycznych. Jesteśmy wdzięcz-

ni Ojcom Niepodległości, że 

potrafili wznieść się ponad 

ówczesne podziały i wspólnie 

działać na rzecz Niepodle-

głej! 

W dziele odzyskania Niepod-

ległości olbrzymi wkład mają 

polscy nauczyciele i duchow-

ni. W tej swoistej sztafecie 

pokoleń jesteśmy kolejnym 

codawców i Grupy Pracowni-

ków. Ta ostatnia reprezento-

wana jest przez przedstawicieli 

związków zawodowych ze 

wszystkich 28 krajów Unii 

Z obrad Rady Zarządzającej „CEDEFOP”. 

Europejskiej. 

Dnia 12.11.18 każda z w/w 

grup spotkała się we własnym 

gronie, by przedyskutować 

sprawy wewnętrzne dot. gru-

py, a także te, które planowa-

no omówić na posiedzeniu 

plenarnym, 13.11.18. 

W tym roku sprawą najważ-

niejszą i najtrudniejszą, zara-



                   Str. 5 

11 czerwca wyłoniono 18 

osób, które miały do wykona-

nia szereg preselekcyjnych 

zadań; a 16 czerwca wybrano 

7 osób, z którymi w dn. 4/5 

października tzw. Komisja ds. 

Preselekcji (złożona z Przed-

stawicieli wszystkich 3 grup) 

przeprowadziła szczegółowe 

rozmowy kwalifikacyjne, po 

których wyłoniono „ścisłą 

listę” – 3 kandydatów:  

1/ Gabriela Petre (Rumunia); 

 2/ Juergen Siebel (Niemcy); 

 3/ Bruno Tindemans (Belgia). 

 Tatjana Babrauskiene przed-

stawiła sylwetki 3 kandydatów 

(otrzymaliśmy też ich krótkie 

CV). Jednakże ewentualny 

wybór przez każdą z Grup 

miał nastąpić następnego dnia, 

po wysłuchaniu kandydatów 

na posiedzeniu plenarnym. 

Posiedzenie następnego dnia, 

13.11. otworzyła, Mara Brugia 

(Pełniąca obowiązki Dyrekto-

ra), która od razu przeszła do 

sprawy wyboru nowego Dy-

rektora Generalnego. 

Oprócz przedstawicieli Rady 

Zarządzającej na posiedzeniu 

plenarnym obecni byli też 

przedstawiciele Komisji Euro-

pejskiej. 

W punkcie 1szym wszystkie 

Grupy przyjęły raport Komisji 

ds. Preselekcji i główna listę z 

3 wybranymi do dalszego pro-

cedowania kandydatami. Na-

stępnie każdy z kandydatów 

zaprezentował 10-minutowe 

wystąpienie, i odpowiadał na  

2 pytania zadane przez przed-

stawicieli Rady Zarządzającej. 

Po prezentacjach każda            

z Grup, na osobnym spotkaniu, 

miała wyłonić swego kandyda-

ta na Dyrektora ( naszym była 

G. Petra – najbardziej kompe-

tentna, z ogromna wiedzą nt. 

Cedefopu i szkolnictwa zawo-

dowego –VET- z dużym do-

robkiem w edukacji, bez do-

robku w biznesie czy dużych 

korporacjach) i przedyskuto-

wać swą kandydaturę z pozo-

stałymi Grupami, by wybrać 

wspólnego kandydata i przed-

stawić wspólne stanowisko  

Komisji Europejskiej, która 

formalnie zatwierdza wybór 

Dyr. Gen. 

Niestety nie doszło do consen-

susu pomiędzy Grupami Rady 

Zarządzającej i nie wybrano 

wspólnego kandydata – 

wszystkie 3 Grupy przedstawi-

ły swoje osobne stanowiska: 

Gr. Pracodawców wybrała        

J. Siebel’a; natomiast Gr. Rzą-

dowa i Gr. Pracowników prze-

kazała kompetencje Komisji 

Europejskiej, mając nadzieję, 

po bezpośrednim wysłuchaniu 

kandydatów, na szczególną 

uwagę z ich strony, zanim 

podejmą ostateczną decyzję.  

Teraz Komisja Europejska 

albo wybierze jedną z zapro-

ponowanych kandydatur, albo 

ogłosi…… następne wybory 

(takie ma uprawnienia).  

Po długich obradach dot. wy-

boru nowego dyrektora, nastą-

piła dyskusja co do utrzymania 

funkcji Zastępcy Dyrektora – 

tu Komisja Europejska przyję-

ła zgodę Mary Brugii na to 

stanowisko, wysłuchała po-

parcia z trzech Grup i przedłu-

żyła kadencje na 3 lata.  

Ponadto, poddano pod dysku-

sję audyt dot. spraw etycznych 

i kadrowych, jaki został prze-

prowadzony w instytucjach 

Cedefopu po ostatnich obra-

dach w r. 2017, i który, jak 

przewidywano, wykazał pew-

ne nieprawidłowości przypi-

sywane odpowiedzialności 

poprzedniego dyrektora; oraz 

kwestionariusz przeprowadzo-

ny wśród pracowników biura, 

którego analiza wykazała 

przepracowanie, dyskrymina-

cje i mobbing ze strony po-

przedniej ekipy. W obecnym 

składzie osób zarządzających 

biurem sprawy zaczynają się 

poprawiać. 

Na zakończenie podano też 

plany na następne lata 2019 – 

2020; omówiono raport z pro-

gramu 2018; oraz sprawy dot. 

następnych przedsięwzięć. 

Przedstawicielem FZZ (z ra-

mienia WZZ „Solidarność – 

Oświata) była kol. Dagmara 

Iwanciw. 

Z żalem należy zaznaczyć,  iż 

nasza przedstawicielka  był 

jedyną obecną osobą repre-

zentującą nasz kraj na tak 

ważnym spotkaniu – nie poja-

wił się nikt ani z grupy praco-

dawców (usprawiedliwiony), 

ani z grupy rządowej 

(nieusprawiedliwiona). 

 

  DI 

W dniach 22-23 listopada 2018 

roku odbyło się tegoroczne 

sympozjum Akademii Europa 

CESI w Lizbonie, które tym 

razem poświęcono przyszłości 

zawodu nauczyciela. Pod ha-

słem "Specjaliści ds. Edukacji i 

związki zawodowe w Europie: 

horyzont 2025", CESI zaprosi-

zem, była rekomendacja do 

Komisji Europejskiej nowego 

D yrekto ra  Gen e ra lnego 

op’u oraz podjęcie decyzji co 

do utrzymania funkcji tzw. 

zastępcy dyrektora naczelnego, 

którą to funkcję z powodze-

niem wypełniała Mara Brugia 

(Włochy), mianowana, w roku 

2017,  tzw. „Pełniąca Obo-

wiązki Dyrektora” (Acting 

Director), po ustąpieniu Dyrek-

tora Generalnego, Jamesa Cal-

leji (Malta). Komisja Europej-

ska, wstępnie, nie była zainte-

resowana utrzymaniem tak 

bardzo potrzebnego dla funk-

cjonowania Cedefopu – stano-

wiska. 

Otwierając spotkanie, Agnes 

Roman, koordynator Grupy 

Pracowników, powitała no-

wych członków w grupie –      

w tym roku, na 28 członków, 

przyjęto 11 nowych przedsta-

wicieli związków zawodowych 

z różnych krajów UE. Jedno-

cześnie wybrano 2 nowych 

członków do tzw. Prezydium 

ds. Szkolnictwa Zawodowego 

– z Austrii i Hiszpanii.  

Ponadto przedstawicielka GP 

w Zarządzie Głównym, Tatja-

na Babrauskiene, omówiła 

procedury wyboru nowego 

Dyrektora Generalnego: apli-

kacje przyjmowano do 8 maja 

2018; zaaplikowało ponad 160 

osób z rożnych krajów UE; do 

ło gości z podmiotów z nią 

współpracujących oraz  przed-

stawicieli z ponad 40 organiza-

cji członkowskich z ponad 20 

krajów do dyskusji na temat 

roli i wartości zawodu nauczy-

ciela, zatrudnienia i warunków 

pracy w instytucjach edukacyj-

nych oraz perspektyw syste-

Z sympozjum Akademii Europa CESI. 

mów edukacyjnych w dobie 

ostatnich zmian cyfrowych, 

społecznych i ekonomicznych 

w Europie. 

Bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej edukacja jawi się 

jako jedno z kluczowych za-

gadnień w programach niemal 

wszystkich sił politycznych. 

Jest ona także jednym z naj-

ważniejszych celów Komisji 

Europejskiej, która stara się 

pomóc wypełnić lukę między 

krajowymi systemami eduka-

cji a rynkami pracy w Euro-

pie. Nie można jednak zapo-

mnieć, że szkolenie przy-

szłych pracowników nie może 
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pracy nauczycieli. Przedsta-

wiono studia przypadków do-

tyczące doświadczeń eduka-

cyjnych w Finlandii, Hiszpanii 

i Holandii. 

W swoim przemówieniu inau-

guracyjnym sekretarz general-

ny CESI Klaus Heeger przed-

stawił dwa główne wyzwania 

stojące przed dzisiejszą eduka-

cją, tj. cyfrową rewolucję na-

szego życia gospodarczego, 

społecznego, zawodowego                                                  

i osobistego oraz przyspiesze-

nie i radykalizację naszej kul-

tury dyskursu. "Rewolucja 

cyfrowa dzieje się i na razie 

przynosi więcej pytań niż od-

powiedzi. Pewne jest, że 

kształcenie przyszłości powin-

no zapewnić młodym ludziom 

nie tylko niezbędne umiejętno-

ści zawodowe i cyfrowe, ale 

także wyposażyć ich w solidny 

zestaw wiedzy i dać podstawę 

do rozwoju wartości, aby 

umożliwić im stanie się tole-

rancyjnymi i odpowiedzialny-

mi obywatelami. Bardzo się 

cieszymy, że mamy okazję 

ponownie zebrać naszych 

członków i wymienić poglądy 

na temat  nowych wyzwań 

przyszłości. Pozytywne opinie, 

które otrzymujemy od naszych 

członków, dają nam pewność 

co do wartości naszej Akade-

mii Europa jako ważnej plat-

formy związkowej, służącej 

wymianie pomysłów i budo-

wania sieci z partnerami "- 

powiedział. 

W tegorocznej konferencji 

Akademii miał swój udział 

również nasz Związek. Wystą-

pienie poświęcone problemowi 

edukacji jako kanału przekazy-

wania i kształcenia w warto-

ściach demokratycznych oraz 

jako czynnika wspierającego 

włączenie społeczne przygoto-

wał kolega Damian Dziatko-

wiak. Z kolei koleżanka Kata-

rzyna Pawlaczyk, reprezentu-

jąca Zarząd Komisji Młodych 

CESI (CESI Youth), jednocze-

śnie przewodnicząca młodzie-

żówki naszego Związku, wzię-

ła udział, wraz z Sekretarzem 

Generalnym CESI Klausem 

Heegerem oraz moderującą 

obrady Kerstin Born-Sirkel, w 

rozmowie podsumowującej 

obrady Akademii Europa CESI 

w Lizbonie. Nasza organiza-

cja była reprezentowana rów-

nież przez Sekretarz Zarządu 

Krajowego kol. Dagmarę 

Iwanciw. 

Sympozjum zakończyło się 

opracowaniem "Manifestu 

nauczycieli: horyzont 2025", 

który CESI opublikuje            

w przyszłym roku. 

Konferencja w stolicy Portu-

galii była częścią szerszego 

projektu Akademii Europa 

pod nazwą "Profesjonaliści   

w zakresie edukacji i związki 

zawodowe: Horyzont 2025", 

współfinansowanego przez 

Komisję Europejską, aby po-

móc nauczycielom oraz ich 

organizacjom zawodowym w 

opracowaniu europejskich 

rozwiązań, dzięki którym 

lepiej będziemy sobie radzić 

ze wspólnymi, przyszłymi 

wyzwaniami zawodowymi.  

 

Krótki teledysk o sympozjum 

w Lizbonie jest dostępny na 

kanale Youtube CESI. 

 

  DD 

 

 

być jedynym celem systemów 

edukacyjnych. Wydaje się, że 

już dawno potrzeba przypo-

mnienia sobie, czym jest ucze-

nie i wychowywanie w i do 

wartości nie była tak paląca jak 

obecnie. Obydwu tym zagad-

nieniom poświęcone były ob-

rady w Lizbonie. 

Przez dwa dni sympozjum 

Akademii Europa, centrum 

szkoleniowego CESI, podjęto 

wyzwanie zmierzenia się            

z tymi właśnie problemami         

z pomocą wkładu prelegentów 

z Komisji Europejskiej, Orga-

nizacji Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju (OECD) oraz 

Europejskiego Centrum Roz-

woju Kształcenia Zawodowego 

(Cedefop). Podczas dyskusji 

panelowych uczestnicy oma-

wiali dane i informacje na te-

mat edukacji i nauczania           

w Europie, rolę nauczycieli                                                                                                                                                                                                       

w przyszłym obszarze edukacji 

europejskiej 2025, zakres euro-

pejskiego semestru w krajo-

wych politykach edukacyjnych 

oraz znaczenie inwestycji w 

edukację, jakość pracy i za-

trudnienia, a także warunki 

Świąteczny poeta... 

„Świąteczne życzenia” 

 

Reformo, Reformo 

Cóżeś Ty za Pani? 

Pogoniłaś starych belfrów 

Zostaliśmy sami! 

Sami, samiuteńcy 

Przeciw nam Opinia 

Regulamin i Ocena 

A w portfelach Zima! 

 

Gwiazdora nie widać! 

Nie ma czym przyjechać! 

Zatrzymała go po drodze 

Śnieżka Anna –ta co tylko się 

uśmiecha 

Rozebrała Mikołaja, zostawiła     

w bieli 

I przebrana pojechała sama       

do Brukseli! 
 

Reformo, Reformo 

Gdybyś sprawić mogła 

Żeby nas, Nauczycieli, 

Nie posłano w torbach 

Nie zrobiono nas w bambuko 

Wystrychnięto na dudka 

A na koniec zostawiono samych 

W naszych szkolnych smutkach! 

  

  JK 


