
             

i nowy Minister Edukacji 
Narodowej muszą podjąć 
rozmowy ze związkami 
zawodowymi w celu zawar-
cia porozumienia gwarantu-
jącego znaczące podniesie-
nie wynagrodzeń zasadni-
czych nauczycieli. Rozpo-
częty w styczniu 2019 r. 
spór zbiorowy NIE ZO-
STAŁ ZAKOŃCZONY! 
Zarząd Krajowy Związku 
zdecydował o przedłużeniu 
do 27 września br. sondażu 
wśród członków Związku w 
sprawie preferowanych 
form protestu.   
 
 
  SW 

13 września br. w Warsza-
wie obradował Zarząd Kra-
jowy Wolnego Związku 
Zawodowego „Solidarność-
Oświata”. Dokonano m.in. 
analizy wstępnych wyników 
przeprowadzanego od 2 
września br. sondażu we-
wnątrzzwiązkowego na te-
mat przyszłości zawieszone-
go sporu zbiorowego i pre-
ferowanych przez członków 
Związku form protestu 
(nacisku).  
Szczegółowo omówiono 
poszczególne możliwości 
prawne kontynuowania ak-
cji protestacyjnej. Zarząd 
Krajowy Związku podkre-
ślił, że czynne wznowienie 

akcji strajkowej wymaga 
przeprowadzenia całej pro-
cedury sporu zbiorowego od 
początku – nie jest możliwe 
wznowienie akcji strajkowej 
wyłącznie w oparciu o po-
nowne przeprowadzenie 
referendum w tej sprawie.  
Zarząd Krajowy Związku 
wykluczył możliwość wzno-
wienia akcji protestacyjnej 
przed wyborami 13 paź-
dziernika br. – zdecydowa-
nie nie chcemy być swoi-
stym „paliwem” dla walczą-
cych o władzę poszczegól-
nych partii politycznych. 
Związek stanowczo stwier-
dza, że bez względu na wy-
nik wyborów nowy Premier 

Obradował Zarząd Krajowy w Warszawie... 
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„Czystki” w ORE... 

Jedną z pierwszych decyzji 
personalnych Ministra Edu-
kacji Narodowej Dariusza 
Piontkowskiego była wy-
miana na stanowisko dyrek-
tora Ośrodka Rozwoju Edu-
kacji w warszawie. Nowa 
dyrektor ORE z animuszem 
podjęła nowe obowiązki. 
Można powiedzieć, że po 
nominacji na eksponowane 
stanowisko poczuła „wiatr 
w żaglach”. Rozpoczęły się 
„wewnętrzne przesunięcia 
kadrowe” – bez względu na 
posiadane przez pracowni-
ków kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe. Niektó-
rych pracowników przesu-
nięto na 3 miesiące do…. 
magazynu. Innych postano-
wiono zwolnić dyscyplinar-
nie pod absurdalnymi zarzu-
tami. Włamano się do sza-
fek pracowniczych i biurek 
pod nieobecność pracowni-

ka, który przebywał na 
zwolnieniu lekarskim. Inny 
pracownik otrzymał zakaz 
wchodzenia do swojego 
dotychczas zajmowanego 
pokoju. 
W lipcu br. zdesperowani 
pracownicy zwrócili się o 
udzielenie pomocy do dzia-
łających w ORE związków 
zawodowych – niestety, 
bezskutecznie. Postanowili 
więc zorganizować się i 
powstała Komisja Zakłado-
wa WZZ „Solidarność-
Oświata” w ORE. 9 sierpnia 
br. Przewodniczący Związ-
ku i Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Krajowego inter-
weniowali w sprawie sytua-
cji w ORE u ministra D. 
Piontkowskiego, który jest 
organem prowadzącym 
ORE. Niestety, Pan Minister 
nie raczył uspokoić sytuacji 
w ORE. Nowa dyrektor 

ORE, czując zapewne pełne 
poparcie ze strony MEN, 
podjęła 1 października br. 
decyzję o zwolnieniu z pra-
cy szefa Komisji Zakłado-
wej! 
 
Kilka skarg – z inicjatywy 
pracowników – rozpatruje 
obecnie Państwowa Inspek-
cja Pracy oraz Urząd Ochro-
ny Danych Osobowych. 
Prezydium Zarządu Krajo-
wego Związku podjęło de-
cyzję o skierowaniu sprawy 
do prokuratury… 
 
Ośrodek Rozwoju Eduka-
cji…. Czy tak ma wyglądać 
„rozwój edukacji” w Polsce 
pod rządami obecnego Mi-
nistra??? 
 
 
  SW 

http://www.cesi.org/
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podmiotami reprezentujący-

mi stronę pracodawców 

(przedstawiciele organów 

prowadzących), członkami 

CESI z innych państw człon-

kowskich UE, a także eks-

pertami zewnętrznymi, w 

tym np. reprezentantami 

władzy sądowniczej, roz-

strzygającej spory między 

pracodawcami a pracobior-

cami. W dyskusjach podsu-

mowano obecną sytuację w 

różnych sektorach, w tym w 

dużej mierze w edukacji, 

możliwości zastosowania 

unijnych i krajowych ram 

prawnych, najlepsze prakty-

ki w zakresie egzekwowania 

prawa, wyzwania dla sku-

tecznego reprezentowania 

interesów członków związ-

ków oraz integracyjny do-

stęp do ochrony socjalnej. 

Dwudniowy program konfe-

rencji został podzielony na 

dwie części: „Zakres nie-

pewnych form zatrudnienia” 

oraz „Strategie i rozwiązania 

mające na celu zakończenie 

stosowania tzw. umów śmie-

ciowych oraz tymczasowych 

form zatrudnienia”. 

19 września: Zakres nie-

pewnych form zatrudnie-

nia 

 Wyniki ankiety 

#noprecariouswork 

przeprowadzonej 

przez CESI, 

 Główne prawa wyni-

kające z prawodaw-

stwa UE mającego 

przeciwdziałać nie-

pewnym formom 

zatrudnienia, 

 Orzecznictwo UE 

dotyczące tzw. nie-

pewnej pracy, 

 Egzekwowanie obo-

wiązującego orzecz-

nictwa krajowego, 

 Powiązania między 

zatrudnieniem, ochro-

ną socjalną i systema-

mi opieki społecznej; 

20 września: Strategie i 

rozwiązania mające na 

celu zakończenie stosowa-

nia tzw. umów śmiecio-

wych oraz tymczasowych 

form zatrudnienia 

 Skuteczne reprezen-

towanie interesów, 

zamykanie luk praw-

nych, zasada równego 

traktowania i dostępu 

do praw socjalnych i 

ochrony, 

 Narzędzia do zwal-

czania niepewnej 

pracy i lepszego eg-

zekwowania ochron-

nego prawa pracy, 

 Ochrona socjalna 

jako ogólna sieć bez-

pieczeństwa społecz-

nego i podstawa pań-

stwa opiekuńczego, 

 Sposoby lepszego 

egzekwowania praw 

socjalnych na pozio-

mie krajowym, 

 Rola kampanii infor-

macyjnych na temat 

niepewnej pracy na 

poziomie krajowym, 

 Lepszy dostęp do 

praw socjalnych po-

przez spory sądowe i 

kampanie, 

 Trzy seminaria inter-

netowe odbędą się 

po sympozjum w 

Palermo i kolejnym 

seminarium w Niem-

czech na temat tych 

ustaleń. 

Celem tego projektu, reali-

zowanego podczas semina-

rium w Palermo, jest infor-

mowanie decydentów i za-

interesowanych stron o wy-

zwaniach związanych z 

niepewnymi formami pracy 

w Europie, wzmocnienie 

głosu związków zawodo-

wych w ich walce z tym 

zjawiskiem poprzez wypo-

sażenie ich w odpowiednie 

(prawne) narzędzia i oraz 

dalsze działania mające na 

celu rozwijanie zdolności 

związków zawodowych w 

tej dziedzinie, a także pod-

niesienie poziomu świado-

mości społecznej w tym 

zakresie. 

Przedstawicielami Wolnego 

Związku Zawodowego 

„Solidarność-Oświata” w 

Palermo byli Dagmara 

Iwanciw – Sekretarz Zarzą-

du Krajowego oraz Damian 

Dziatkowiak – Wiceprze-

wodniczący Zarządu Krajo-

wego. 

  DD 

 

 Seminarium Akademii Europa CESI w Palermo 

W dniach 19-20 września 

2019 roku CESI, nasza euro-

pejska centrala, zorganizo-

wało w Palermo (Włochy) 

sympozjum pt. „Niepewna 

praca (tzw. umowy śmiecio-

we oraz na czas określony): 

wzmocnienie pozycji związ-

ków zawodowych w celu 

sprostania nowym wyzwa-

niom” w ramach Akademii 

Europa CESI. 

Sympozjum odbyło się w 

kontekście coraz częściej 

spotykanych niepewnych 

warunków zatrudnienia i 

umów tymczasowych, z jaki-

mi na szczeblu krajowym 

borykają się i walczą organi-

zacje członkowskie CESI, 

podkreślając przy tym po-

wiązania między umowami 

śmieciowymi oraz umowami 

na czas określony a brakiem 

lub mocno ograniczonymi 

prawami socjalnymi i potrze-

bą posiadania skutecznych 

środków zaradczych ze stro-

ny związków zawodowych. 

Seminarium, moderowane 

przez Pierre'a Baussanda, 

szefa biura Eurofound w 

Brukseli, zorganizowane we 

współpracy ze Stowarzysze-

niem Związków Zawodo-

wych (ANIEF) z siedzibą w 

Palermo na Sycylii, było 

okazją do umożliwienia wy-

miany poglądów między 
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W dniu 20 września 2019  r. 

odbyło się posiedzenie Komi-

sji do spraw nagród Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego dla nauczycieli 

szkolnictwa artystycznego. 

Wolny Związek Zawodowy 

„Solidarność-Oświata” repre-

zentował Pan Grzegorz 

Wronkowski. Komisja zapo-

znała się  z treścią 65 wnio-

sków. Dziesięć z nich doty-

czyło dyrektorów szkół pod-

legających Ministerstwu Kul-

tury i Dziedzictwa Narodo-

wego. W trakcie analizy 11 

wniosków zostało odrzuco-

nych z przyczyn formalnych. 

25 wniosków otrzymało ak-

ceptację Komisji, dla 9 osób 

przyznano nagrodę I stopnia 

w kwocie 7 700 zł natomiast 

dla 16  nagrodę II stopnia w 

kwocie 4 600 zł. Łączna pula 

środków przeznaczonych 

przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

wynosiła 143 344 zł. Pozo-

stałe wnioski zostały skiero-

wane do Dyrektora Centrum 

Edukacji Artystycznej w 

celu ewentualnego przyzna-

nia nagród niższego szcze-

bla. Przedstawicielem 

Związku podczas spotkania 

w MKiDN był Grzegorz 

Wronkowski.  

10 września 2019 r. Minister 

Edukacji Narodowej zaprosił 

partnerów na spotkanie ze-

społu mającego rozpatrzyć 

wnioski o nagrodę Ministra  

z okazji zbliżającego się 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Przedstawiciele MEN oraz 

pozostali członkowie zespo-

łu dość sprawnie zapoznali 

się z nadesłanymi wnioska-

mi, z których większość 

została rozpatrzona pozy-

tywnie. Wysokość nagrody, 

podobnie jak w zeszłym 

roku, wynosi 7500,- złotych 

brutto. 

24 września br. odbyło się 

spotkanie w Centrum Eduka-

cji Artystycznej w Warsza-

wie, które z namaszczenia 

Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego pełni rolę 

organu prowadzącego dla 

większości szkół artystycz-

nych w Polsce. Nagród 

pierwszego stopnia przyzna-

no 83, zaś drugiego stopnia 

185. Łącznie na kwotę 

596 040,00 złotych. Wyso-

kość tych nagród to odpo-

wiednio 1840,- zł i 3080,- zł. 

Należy nadmienić, że nie 

wszystkie nagrody dotyczą 

Dnia Edukacji Narodowej, 

gdyż część z nich będzie 

przyznawana z okazji jubile-

uszy, rocznic czy nawet 

udziału i wyróżniającego 

przygotowania zespołu w 

Szalonych Dniach Muzyki. 

Komisja podjęła ponadto 

decyzję, iż z puli na przyszły 

rok wydatkowane zostanie 

prawie 13 tysięcy złotych na 

3 nagrody pierwszego i 2 

nagrody drugiego stopnia. 

Dotyczy to szkół, które 

swoje jubileusze obchodzić 

będą w lutym 2020 roku. 

Kolejne spotkanie zespołu 

planowane jest na pierwszy 

kwartał przyszłego roku.                                                                                                     

W CEA odbyło się tego 

dnia również spotkanie ze-

społu rozpatrującego wnio-

ski nauczycieli szkół i pla-

cówek artystycznych o dofi-

nansowanie czesnego stu-

diującym pedagogom. Do-

płaty do czesnego, niemal 

we wszystkich przypadkach 

w wysokości 75 % pono-

szonych semestralnie przez 

studiujących opłat, przyzna-

no 106 osobom na łączną 

kwotę 334 526,00 złotych. 

Podczas spotkań w CEA 

oraz MEN reprezentantem 

naszego Związku był Da-

mian Dziatkowiak. 

 

         DD i GW 

 Resortowe nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Dość wolontariatu i darmowej pracy! Szanujmy się! 

 Na facebook’owym profilu 

Komisji Międzyzakładowej 

WZZ „Solidarność-Oświata” 

w Krakowie ukazał się poniż-

szy tekst. POLECAMY! 

 

Autor 

Paweł Piekart  do Ja, nau-

czyciel 

 

PRZEMYŚLENIA NA TE-

MAT "STRAJKU WŁO-

SKIEGO" 

 

Od czasu do czasu przeglą-

dam posty w tej grupie i zau-

ważyłem, że dla wielu z Was 

obecna sytuacja związana z 

zapowiedzią strajku włoskie-

go nie jest do końca klarow-

na. Trochę w tym temacie 

siedzę (od zawieszenia kwiet-

niowego strajku), także po-

dzielę się z Wami moimi 

przemyśleniami i doświad-

czeniami. 

Po pierwsze, w ogóle nie 

używałbym nazwy "strajk 

włoski" i nie opisywałbym 

tak swoich działań. Z tego 

co wiem, taka forma strajku 

nie ma żadnego odzwiercie-

dlenia w przepisach prawa. 

Jeżeli ktoś potraktuje to do-

słownie i będzie odstawiał 

"manianę" w postaci "robię 

wszystko dokładnie i powo-

lutku", albo jeszcze gorzej 

"w nosie mam zadawanie, 

uczenie, rady i zebrania", 

niech będzie świadomy, iż 

może za to "beknąć". Bo to 

zwykłe niewywiązywanie 

się ze swoich obowiązków. 

Radziłbym traktować ten 

termin symbolicznie lub jako 

skrót myślowy. 

Tu nie chodzi o strajk, tylko 

o przejście do tego, co po-

winno być standardem - czy-

li wykonywania tylko i wy-

łącznie swoich obowiązków, 

wynikających z przepisów 

prawa (dbajmy o jego znajo-

mość i je przestrzegajmy, 

wówczas będziemy bez-

pieczni i odpowiednio chro-

nieni). Ponownie zazna-

czam: chodzi o wywiązywa-

nie się z obowiązków w spo-

sób jak najbardziej sumienny 

i efektywny - przede wszyst-

kim DLA DOBRA 

UCZNIA, ale także dla wła-

snego bezpieczeństwa. Za 

pojęciem "strajk włoski" 

kryje się postulat skończenia 

z godzeniem się na darmową 

pracę. Skończenia z tym 

wolontariatem, który sami 

sobie narzuciliśmy i do któ-

rego przyzwyczailiśmy spo-

łeczeństwo. Chodzi o wy-

zbycie się genu siłaczki, 

który osobiście określam 

mianem "genu niewolnika". 

Godzenie się przez nauczy-

cieli na wykonywanie nie-

odpłatnie obowiązków po-

zastatutowych jest działa-

niem demoralizujących całe 

społeczeństwo - już od naj-

młodszych lat pokazujemy 

dzieciom, a później mło-

dzieży, że wyzysk i niepła-

cenie za pracę w naszym 

kraju jest czymś powszech-

nie akceptowanym zamiast 

napiętnowanym społecznie. 

Zatem nie ma mowy o rezy-

gnacji z prowadzenia cieka-

wych lekcji, zadawania 

prac, sprawdzania, uczest-

nictwa w radach pedago-

gicznych i zebraniach z 

rodzicami, wyjazdu na jed-

nodniowe wycieczki szkol-

ne itp. To są nasze obowiąz-

ki wynikające z 40 godz. 

tyg. pracy i Karty Nauczy-
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ciela. JEDNAKŻE, do na-

szych obowiązków nie należy 

organizowanie wielodnio-

wych wycieczek z noclegiem 

i sprawowanie za darmo 

opieki nad uczniami w ich 

trakcie. Nikt nie może nam 

kazać robić nieodpłatnie za-

jęć dodatkowych, czy brać 

udziału w imprezach szkol-

nych po godzinach pracy, 

takich jak dyskoteki szkolne 

(chyba że statut danej szkoły 

mówi coś innego, ale jak dla 

mnie jest on wówczas do 

poprawki). Nie musimy także 

dawać rodzicom naszego 

numeru telefonu. Ja kontak-

tuję się z rodzicami TYLKO 

poprzez e-dziennik lub tele-

fon w sekretariacie od 7:00 

do 15:00 (w ramach 40 godz. 

tyg. pracy, nawet po odejściu 

od tablicy, bo na ogół kończę 

lekcje o 12.30). Jeżeli ktoś 

będzie wymagał od Was 

pracy za darmo w sytuacji, 

kiedy nie musicie lub tak się 

Wam wydaje, udajcie się po 

poradę prawną do związków 

zawodowych (jak dla mnie 

to największy atut bycia w 

związku) lub w ostateczno-

ści, zgłoście sprawę do Pań-

stwowej Inspekcji Pracy. 

 

Podsumowując, róbmy to, co 

do nas należy - JAK NAJ-

LEPIEJ, DLA DOBRA 

UCZNIA, a za działania 

dodatkowe wymagajmy do-

datkowego wynagrodzenia 

(zgłaszajcie pomysły i pro-

ście o zapłatę za nadgodzi-

ny). Jeśli nie ma szans na 

jego otrzymanie, nie pracuj-

my za darmo i cieszmy się 

czasem wolnym. Kwietnio-

wy strajk otworzył mi oczy 

na tę kwestię i dzięki niemu 

dokonałem korekt w moim 

stylu pracy. Uważam, że 

dzięki temu wyszedłem z 

protestu zwycięsko. Mam 

teraz więcej czasu i większy 

komfort psychiczny (brak 

telefonów i smsów od rodzi-

ców - cudo!). To też działa-

nie na korzyść ucznia, bo 

mając mniej na głowie, le-

piej wywiązuje się z podsta-

wowego obowiązku, jakim 

jest nauczanie (czas na przy-

gotowywanie ciekawszych 

lekcji itp). 

 

Oczywiście nie rezygnujmy 

z naszych postulatów płaco-

wych, ale strajk generalny 

nie ma sensu przy obecnej 

administracji. Szkoda wy-

niszczać się finansowo, a 

podpisanie czegokolwiek z 

rządem i tak nie daje żadnej 

gwarancji (patrz strajk nie-

pełnosprawnych i rezyden-

tów). 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy 

Koledzy, nie dajmy się wy-

zyskiwać. Szanujmy naszą 

godność. Zróbmy to dla nas 

samych i naszych bliskich, 

ale także UCZNIÓW. 

Dziś jest ponoć jakieś Mię-

dzynarodowe Święto Edu-

kacji, także WSZYSTKIE-

GO NAJLEPSZEGO i uda-

nego wypoczynku w week-

end (kto pracuje ten trą-

ba ;P)! 

 

 

  PP 

Nowe struktury i władze Związku w Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu 

W ostatnim czasie powstały na 

południu Polski dwie nowe ko-

misje międzyzakładowe. W 

stolicy Małopolski oraz w Krup-

skim Młynie na Śląsku. 

Poniżej przedstawiamy wyniki 

wyborów międzyzakładowej 

organizacji WZZ „Solidarność-

Oświata” w Krakowie (nr ewid. 

XI.2), przeprowadzonych 

14.06.2019 r.: 

 

- Anna SAPIELAK - Przewod-

nicząca Komisji Międzyzakła-

dowej, 

 

Komisja Międzyzakładowa     

w składzie: 

- Anna SAPIELAK - przewodni-

cząca, 

- Agnieszka LISZOWSKA 

- Anna LACHOWSKA 

- Ewa BARCHANOWICZ 

-Joanna ROKOSZ — LE-

CHWAR 

- Katarzyna ŻYWIECKA-

GÓRKA 

- Sylwia DULIAN. 

 

- Agnieszka TRZEPACZ — 

Przewodnicząca Międzyzakła-

dowej Komisji Rewizyjnej, 

 

Międzyzakładowa Komisja 

Rewizyjna w składzie: 

- Agnieszka TRZEPACZ - 

przewodnicząca 

- Marzena MASTELA 

- Zofia PAJDOSZ 

- Iwona WYGRECKA. 

 

Wybory władz struktury           

w Krupskim Młynie z 8 sierpnia 

2019 roku kształtują się nastę-

pująco: 

 

Komisja Międzyzakładowa    

w składzie: 

- Adam Łuć - przewodniczący 

- Tomasz Kiepura 

- Bogdan Huczko 

 

Anna Adamik — Przewodni-

cząca Międzyzakładowej Ko-

misji Rewizyjnej, 

Międzyzakładowa Komisja 

Rewizyjna w składzie: 

- Anna Adamik - przewodni-

cząca 

- Bożena Molenda 

- Agata Owczarek 

 

Delegatami na Wojewódzką 

Konferencję Delegatów wybra-

ni zostali: 

 

- Adam Łuć 

- Tomasz Kiepura 

 

Ponadto doszło także do zmian 

w pomorskich strukturach na-

szej organizacji. 

 

Uchwałą Nr 36 /IV Prezydium 

Zarządu Krajowego WZZ 

„Solidarność - Oświata" z dnia 

30.09.2019 r. została stwierdzo-

na prawidłowość wyborów 

uzupełniających władz organi-

zacji wojewódzkiej Związku - 

na okres IV kadencji, tj. do 

31.03.2023 r. 

Pomorski Zarząd Wojewódz-

ki WZZ „Solidarność - 

Oświata" w Przywidzu działa 

w składzie: 

 

p. Magdalena ŻUROWSKA - 

przewodnicząca, 

p. Barbara SAMARUK, 

p. Ewa MIEZIANKO-PIEPER, 

p. Marzanna HASULAK, 

p. Katarzyna PROLEJKO-

POCHEĆ. 

Została wybrana i zatwierdzo-

na lista rezerwowa członków 

Pomorskiego Zarządu   Woje-

wódzkiego WZZ „Solidarność

- Oświata" w Przywidzu         

w składzie: 

1.  p. Jolanta KŁUSAK, 

2. p. Magdalena WOJTO-

WICZ. 

 

Wojewódzka Komisja Rewi-

zyjna WZZ „Solidarność - 

Oświata w Przywidzu działa 

w składzie: 

1.  p. Magdalena ROSZCZAK 

- przewodnicząca. 

 

Delegatami na Kongres WZZ 

„Solidarność – Oświata”         

z Województwa Pomorskiego 

zostali wybrani: 

p. Magdalena ŻUROWSKA, 

p. Barbara SAMARUK. 

 

Życzymy powodzenia              

i „RAZEM MOŻEMY WIĘ-

CEJ!” 

 

  DD 


