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1. Posiedzenie Zarządu         

Głównego WZZ „Solidarność-

Oświata” 

2. Spotkanie przedstawicieli 

FZZ z Minister Edukacji  

Narodowej 

3. Miejsce doradztwa zawodo-

wego w systemie edukacji 

4. Z obrad Komisji FEMM/SOC 

w Brukseli 

5. Kirsten Lühmann (FEMM)      

z okazji „Międzynarodowego 

Dnia Kobiet”. 

  

 9 kwietnia bieżące-

go roku (obradujący w 

dniach 9-10 kwietnia 2015) 

Zarząd Krajowy Związku 

podjął prawidłowo szereg 

istotnych dla funkcjonowa-

nia naszej organizacji 

uchwał. Miedzy innymi: 
 
1. zatwierdzono Sprawozda

nie finansowe za 2014 r.; 
 
2. przyjęto Plan Wpływów i 

Wydatków Zarządu Kra-

jowego na 2015 r.; 
 
3. unieważniono część       

Uchwały II Wojewódzkiej 

Konferencji Delegatów 

Związku w woj. pomor-

skim z 09.12.2014 r.  
 
4. zdecydowano o udziele-

niu pomocy solidarnościo-

wej dla Związku Zawodo-

wego Pracowników Twór-

czych i Technicznych Me-

d i ó w  P o l s k i c h 

"WIZJA"  (organizacji 

członkowskie j  Fo rum 

Związków Zawodowych) - 

walczących przeciwko bez-

prawnemu "przerzuceniu" 

pracowników przez Zarząd 

TVP S.A. do zewnętrznej 

firmy outsourcingowej; po-

moc przeznaczona jest na 

pokrycie kosztów procesów 

o unieważnienie umów out-

sourcingowych; 
 
5. upoważniono Krajową 

Komisję Rewizyjną Związ-

ku do przeprowadzenia 

kontroli w zakresie legal-

ności działania Międzyza-

kładowej Komisji Rewizyj-

nej w Kwidzynie (woj. po-

morskie); 

6. utworzono Zespół ds. 

Szkolnictwa Zawodowego i 

Krajowych Ram Kwalifika-

cji; powołano kol. Piotra 

REJMANA (woj. śląskie) na 

Przewodniczącego Zespołu; 

 

7. powołano Zespół ds. 

Szkolnictwa Specjalnego i 

Pomocy Psychologiczno - 
Pedagogicznej; powoła-

no kol. Irenę LEWIŃ-

SKĄ (woj. pomorskie) na 

Przewodniczącą Zespołu; 

 

8 .  powołano do ży-

cia Komisję Młodych WZZ 

"Solidarność - Oświata" i 

ustalono Regulaminu pracy 

tej Komisji; powołano kol. 

Nikolę OPIŃSKĄ (woj. ku-

jawsko - pomorskie) na Prze-

wodniczącą Komisji Mło-

dych; 

 

9. unieważniono część zapi-

sów Porozumień zawartych 

przez Komisję Międzyza-

kładową Związku w Boni-

nie z ZNP i NSZZ 

"Solidarność" na terenie 

Miasta i Gminy Kołobrzeg. 
 
Zarząd Krajowy przyjął po-

nadto stanowisko w sprawie 

planowanych w najbliższym 

czasie przez inne związki 

zawodowe akcji protestacyj-

nych. 
 
Członkowie Zarządu Kra-

jowego zostali także popro-

szeni o przesłanie aplikacji 

do minimum jednego ze-

społu problemowego Za-

rządu Krajowego oraz o 

wskazanie swoich przed-

stawicieli do pracy w tych 

Zespołach. 
 

W najbliższym czasie na 

naszej stronie internetowej 

(www.wzzso.pl /joomla ) 

zostanie utworzona zakład-

ka dotycząca poszczegól-

nych Zespołów problemo-

wych. 

 

 Drugi dzień obrad 

poświęcony był przede 

wszystkim (w obradach 

Zarządu wzięli udział prze-

wodniczący większości ko-

misji międzyzakładowych 

naszej organizacji) szkole-

niu, które przygotowane 

zostało z myślą o szefach 

komisji międzyzakłado-

wych WZZ „Solidarność-

Oświata” z całej Polski. 

Dotyczyło ono najważniej-

szych zagadnień związa-

nych z prawidłowym i efek-

tywnym funkcjonowaniem 

komisji w zetknięciu mię-

dzy innymi z pracodawca-

mi, organem prowadzącym i 

sądami. Prelegentami byli 

Przewodniczący Związku 

kol. Sławomir Wittkowicz 

oraz Członek Zarządu Kra-

jowego kol. Grzegorz Smo-

liński. 

  SW i DD 

http://www.wzzso.pl/joomla
http://www.cesi.org/
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

powinni mieć możliwość kształcenia w 

najbliższym dla siebie środowisku. Jed-

nocześnie zgłosiła gotowość do dalszych 

rozmów dotyczących kształcenia spe-

cjalnego, w tym funkcjonowania szkół 

specjalnych i ośrodków. Przewodniczą-

cy Sławomir Witkowicz podkreślił, że 

pieniądze na edukację uczniów z orze-

czeniami o potrzebie kształcenia specjal-

nego nie mogą być wydawane przez 

samorządy na inny cel. 
 

Przedstawiciele FZZ zaproponowali, by 

wzorem Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego oraz Sekcją Krajową Oświaty i 

Wychowania NSZZ „Solidarność”, pod-

pisać porozumienia o zasadach współ-

pracy z Ministrem Edukacji Narodowej. 

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 

wykazała otwartość w tej sprawie. 
 

Z ramienia Wolnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność — Oświata” w roz-

mowach uczestniczyli: Przewodniczący 

Związku kol. Sławomir Wittkowicz i 

Sekretarz Zarządu Krajowego kol. Da-

mian Dziatkowiak 
 
 
 

źródło:http://men.gov.pl 

 

   SW i DD 

Płace nauczycieli, potrzeby szkolnictwa 

specjalnego oraz kwestie dotyczące 

podpisania porozumienia o współpracy 

pomiędzy MEN a Forum Związków 

Zawodowych były 18 marca 2015 r.  

przedmiotem rozmów prowadzonych w 

siedzibie resortu przez minister edukacji 

narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską z 

przedstawicielami FZZ. 
 

Podczas spotkania, którego inicjatorem 

był Przewodniczący Branży Nauki, 

Oświaty i Kultury FZZ, będący również 

Przewodniczącym Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność-Oświata”, 

kol. Sławomir Wittkowicz, Związkow-

cy zaproponowali zmianę w strukturze 

systemu wynagradzania nauczycieli, 

tak, by zwiększyć uposażenie zasadni-

cze, a zastanowić się nad wysokością 

niektórych dodatków. Minister Joanna 

Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że 

wszelkie zmiany muszą odbywać się w 

ramach obecnych środków przeznaczo-

nych na oświatę. W 2015 roku to suma 

ok. 40 mld zł. 

Minister przypomniała, że w ciągu 

ostatnich 10 lat do systemu oświaty 

dorzucono 15 miliardów złotych. W 

tym czasie liczba uczniów zmalała o 

ponad milion a liczba nauczycieli spa-

dła o ponad 32 tysiące. Pedagodzy, jako 

jedyna grupa budżetowa otrzymywali 

podwyżki w latach 2008-2012. Stwier-

dziła też, że w budżecie państwa na 

2016 r. nie ma środków na wzrost na-

uczycielskich pensji. 
 

Znaczna część spotkania poświęcona 

była edukacji uczniów z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego. Mini-

ster wyraziła opinię, że uczniowie ze 

Spotkanie przedstawi-

cieli FZZ w MEN! 

Doradztwo zawodowe    

w systemie edukacji  

kształcące, technika, zasadnicze szkoły 

zawodowe) dotyczyły rozwoju doradztwa 

zawodowego w systemie edukacji w no-

wej perspektywie finansowej na lata 2014

-2020. 

 Zapowiedzi obejmują rozwój doradztwa 

zawodowego dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych w ramach priorytetów na pozio-

mie centralnym (Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój) oraz w ra-

mach rekomendowanych priorytetów na 

poziomie regionalnym (Regionalne Pro-

gramy Operacyjne dla poszczególnych 

województw). 

Priorytety na poziomie centralnym mają 

umożliwić: 

wypracowanie  ramowych  progra-

mów  oraz  rozwiązań  organizacyj-

nych w  zakresie  realizacji  doradz-

twa  zawodowego  w  syste-

mie  oświaty, we współpracy z klu-

czowymi interesariuszami, tj. przed-

stawicielami szkół i placówek, orga-

nów prowadzących, pracodawców i 

związków zawodowych, instytucji 

rynku pracy (określenie rekomendo-

wanej tematyki zajęć edukacyjnych, 

proponowanych narzędzi i metod pra-

cy, oczekiwanych efektów usług do-

radczych); 

przygotowanie wzorcowych rozwiązań 

organizacyjnych w zakresie funkcjo-

nowania wewnątrzszkolnych  syste-

mów  doradztwa,  z  uwzględnie-

niem  współpracy wszystkich osób 

mających wpływ na efektywność do-

radztwa w szkole; 

przygotowanie kadry doradców zawodo-

wych do wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań; 

przygotowanie i udostępnienie w sieci 

zasobów wspierających proces do-

radztwa dla wszystkich grup wieko-

wych (przygotowanie multimedial-

nych zasobów dla doradztwa zawodo-

wego); 

monitorowanie losów absolwentów szkól 

zawodowych. 
  

Priorytety na poziomie regionalnym mają 

umożliwić: 
  

tworzenie w gimnazjach, szkołach ponad-

gimnazjalnych, centrach kształcenia 

zawodowego i ustawicznego szkol-

nych punktów informacji i kariery 

 27 marca 2015 roku odbyła się 

w Krakowie, towarzysząca trwającemu 

w dniach 26-28 marca 2015 r. Festiwa-

lowi Zawodów w Małopolsce (zobacz: 

www.festiwalzawodow.malopolska.pl) 

konferencja pt. "Miejsce doradztwa za-

wodowego w systemie edukacji - nowa 

perspektywa finansowa". Jej organizato-

rem był Departament Edukacji i Kształ-

cenia Ustawicznego Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Małopolskie-

go. Gośćmi konferencji była m.in. Mini-

ster Edukacji Narodowej Pani Joanna 

Kluzik-Rostkowska. 

Ministerialne zapowiedzi w obszarze 

u s ł u g  d o r a d z t wa  e d u k a c yj n o -

zawodowego realizowanych w różnych 

typach szkól (gimnazja, licea ogólno-
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doradca zawodowy, przewodniczący 

Komisji Międzyzakładowej WZZ 

"Solidarność - Oświata" w Lublinie 

Więcej informacji na temat Rozwoju 

kształcenia i doradztwa zawodowego 

w nowej perspektywie finansowej  

2014 -2020 oraz Kształcenia dualnego 

w polskim systemie oświaty znaleźć 

można na stronie internetowej naszego 

Związku. 

 

   MG i DD 

(SZPiK), wyposażonych w odpo-

wiedni sprzęt i materiały oraz umoż-

liwiających realizacje doradztwa dla 

uczniów, słuchaczy i innych osób 

dorosłych, w formie grupowej i in-

dywidualnej; 

organizacje studiów podyplomowych z 

zakresu doradztwa zawodowego dla 

osób nie posiadających kwalifikacji 

z tego zakresu; 

wsparcie  nauczycieli  i  specjali-

stów  (wychowawców  grup wycho-

wawczych, nauczycieli, psycholo-

gów, pedagogów, doradców zawo-

dowych) w realizacji zadań z zakre-

s u  d o r a d z t wa  e d u k a c y j n o -

zawodowego, w tym również w po-

staci materiałów i narzędzi wzboga-

cających warsztat ich pracy; 

organizacje zewnętrznego wsparcia 

szkól i placówek w obszarze doradz-

twa zawodowego. 
 

Rozwój szkolnego doradztwa zawodo-

wego obejmie również: 
  

realizacje usług doradztwa zawodowego 

z wykorzystaniem narzędzi służą-

cych diagnozie kompetencji doro-

słych, nabytych podczas edukacji 

formalnej i pozaformalnej oraz nie-

formalnego uczenia się; 

gromadzenie  i  udostępnianie  informa-

cji  edukacyjno-zawodowej o możli-

wościach kształcenia, szkolenia i 

zatrudnienia, w tym również w wer-

sji online, z uwzględnieniem aktual-

n e j  s y t u a c j i  n a  l o k a l n y m/

regionalnym rynku pracy; 

prowadzenie współpracy z placówkami 

doskonalenia nauczycieli w zakresie 

doskonalenia osób realizujących 

zadania z zakresu doradztwa zawo-

dowego. 
  

Czy uda się te cele zrealizować? Trudno 

powiedzieć, ale z pewnością trudno 

wyobrazić sobie nowoczesne kształce-

nie i uczenie się bez towarzyszącego mu 

profesjonalnego, łatwo dostępnego do-

radztwa zawodowego i informacji za-

wodowej. 
  

Przedstawicielem naszego Związku 

na krakowskiej konferencji był kol. 

Mirosław Górczyński - psycholog, 

wane godziny pracy do czasu, kiedy 

zmuszona jest opiekować się dziec-

kiem. 

 Uczestnicy spotkania dyskutowali też 

o planach równego podziału urlopu 

macierzyńskiego pomiedzy obojgiem 

rodziców, jeśli oboje zgłosiliby taką 

chęć – jest kilka krajów UE, które już 

powoli tę zasadę podziału wprowadzają 

(np. Niemcy, Wielka Brytania). Polska, 

narazie, w tej grupie się nie znajduje. 

 Członkowie Komisji FEMM podkre-

ślili też, iż kobiety nie mają równych 

szans na rynku pracy, a także, częściej 

są zwalniane, jeśli firma ma problemy 

kadrowe – te kwestie dotyczą już nie 

tylko pracowników w firmach prywat-

nych (jak do tej pory),  ale też sektora 

publicznego (np. w szkolnictwie) – w 

obu tych kwestiach Polska ma wiele do 

zrobienia! 

Wspomniano też o sporych różnicach 

płacowych pomiędzy kobietą a męż-

czyzną w krajach UE – tu Polska nie 

wypada źle (różnica wynosi ok. 10%), 

za to należy do krajów, w których zaro-

bek większości zatrudnionych w obu 

sektorach oficjalnie nie przekracza pła-

cy minimalnej; a do tego warunkiem 

zatrudnienia są najczęściej tzw. umowy 

śmieciowe. Te kwestie szczególnie 

podniosła przewodnicząca SOC, Mar-

garida G. Seoane, która omówiła spra-

wy wciąż dużego bezrobocia w krajach 

UE, trudnych warunków pracy i zatrud-

nienia, głównie na umowach na czas 

określony – co odbiera poczucie bez-

pieczeństwa socjalnego każdemu oby-

watelowi UE. 

 Matthäus Fandrejewski z Frakcji Mło-

dych CESI mówił o wciąż dużym bez-

robociuu wśród młodzieży; bezpłat-

nych stażach, po których młodzi nie 

otrzymują stałej pracy oraz o potrzebie 

większego uzwiązkowienia wśród mło-

dych europejczyków, aby razem móc 

zdziałać więcej.  

Gośćmi konferencji byli również człon-

kowie Rady Europy – Niamh Casey – 

Neville, i Komisji Europejskiej – Si-

Z obrad Komisji 

FEMM / SOC                

w Brukseli 

Dnia 10.03.15r w Brukseli w siedzibie 

CESI, nasze europejskiej centrali, od-

było się  połączone posiedzenie dwóch 

Komisji FEMM – Praw Kobiet i Rów-

nouprawnienia, oraz SOC – Zatrudnie-

nia i Spraw Społecznych.  

Uczestnicy spotkania omówili prace 

nowej Komisji Europejskiej i Parla-

mentu Europejskiego, dotyczące rów-

nouprawnienia i spraw społecznych i 

głęboko skrytykowali jej ostatnie dzia-

łania. Przewodnicząca FEMM – Kir-

sten Lühmann wskazała na wciąż nie-

wielki udział kobiet w nowo wybra-

nych Komisjach Europejskich; ponad-

to podkreśliła znaczącą wagę urlopu 

macierzyńskiego,  którego minimalny 

okres, w większości krajów UE, miał 

być wydłużony do 18 a nawet 20 tygo-

dni; a ponieważ negocjacje te niedaw-

no wycofano, oczekuje się, iż rozwią-

zanie problemu będzie dużo mniej 

ambitne. Na tym „polu”, Polska, jak 

stwierdzono, od niedawna jest krajem, 

który znacząco poprawił sytuacje ko-

biet korzystających z urlopów macie-

rzyńskich ( wraz z zabezpieczeniem 

finansowym w okresie tego urlopu). 

Dużo gorzej zaś, sytuacja polskich 

kobiet wygląda po powrocie z urlopu 

– gdyż zabezpieczenie zachowania 

pracy przez młodą matkę jest niepew-

ne, a ponadto rzadko ma ona dostoso-

http://wzzso.pl/joomla/doku/rozwoj.pdf
http://wzzso.pl/joomla/doku/rozwoj.pdf
http://wzzso.pl/joomla/doku/rozwoj.pdf
http://wzzso.pl/joomla/doku/rozwoj.pdf
http://wzzso.pl/joomla/doku/kszt_dualne.pdf
http://wzzso.pl/joomla/doku/kszt_dualne.pdf
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może być, także w Europie, okazją do 

usprawiedliwiania się i budowania 

sobie alibi przez ‘politycznie popr-

rawnych’. W dalszym ciągu zmagamy 

się z wieloma, często coraz poważniej-

szymi problemami: Kobiety cały czas 

zarabiają przeciętnie ponad 16 procent 

mniej niż mężczyźni, na etatach kadry 

zarządzającej dużych przedsiębiorstw i 

korporacji stanowią mniejszość lub w 

ogóle nie są zatrudniane. Także w ży-

ciu prywatnym kobiety są zazwyczaj 

bardziej obciążone obowiązkami niż 

ich męscy partnerzy.  

Nowa Komisja Europejska chce, obok 

wspomnianych zagadnień, działać 

intensywnie przede wszystkim prze-

ciwko przemocy wobec kobiet i tak 

zwanym „harmful practices“ – krzyw-

dzącym, szkodliwym praktykom uwa-

r u n k o w a n y m ‘ t r a d yc j ą ’  c z y 

‘zwyczajem‘ jak na przykład okale-

czaniu narządów płciowych,  przymu-

sowi  zamążpójśc ia  czy tzw. 

‘honorowym zabójstwom’. CESI 

wspiera Komisję w tych zamiarach, 

wzywa ponadto kraje członkowskie do 

podjęcia wysiłku i sprawdzenia, co w 

związku z powyższym można byłoby 

jeszcze uczynić w dziedzinie równego 

traktowania i ochrony praw kobiet.  

Badania europejskiej Agencji ds. Praw 

Podstawowych z 2014 roku przynoszą 

alarmujące, szokujące wyniki, jeśli 

chodzi o sytuację kobiet w 28 pań-

stwach członkowskich. Jedna na trzy 

kobiety powyżej 15 roku życia do-

świadczyła przemocy fizycznej i/lub 

seksualnej, 20 procent padło ofiarą 

stalkingu, a połowa wszystkich kobiet 

doświadczyła w takiej czy innej for-

mie prześladowania czy nawet mole-

stowania seksualnego. To są całkowi-

cie nieakceptowalne sytuacje, których 

nie wolno tak po prostu ‘przecierpieć’ 

i dalej ‘znosić’.  

W tym kontekście Komisja daje dobry 

znak, kiedy pojawiają się w niej kon-

kretne przemyślenia i pomysły odno-

śnie przystąpienia Unii Europejskiej 

d o  Ko n w e n c j i  S t a m b u l s k i e j 

(Konwencja Rady Europy na rzecz 

zapobiegania i zwalczania przemocy 

wobec kobiet oraz „przemocy domo-

wej”). Umowa do tej pory nie została 

podpisana przez wszystkie państwa 

członkowskie, a dopiero w jednej trze-

ciej z nich ratyfikowana. To musi się 

gried Caspar, którzy odnosili się ko-

lejno do w/w kwestii, jednak niewiele 

nowych informacji potrafili wnieśc do 

sprawy. CESI, jak poinformował Se-

kretarz Generalny CESI – Klaus He-

eger, jest gotowa skorzystać z prawa 

tzw. dochodzenia roszczeń zbioro-

wych, z którego mogą skorzystać 

zrzeszone organizacje związkowe i 

partnerzy społeczni na poziomie kra-

jowym, jeśli dalej owe kwestie będą 

marginalizowane.  

W podsumowaniu Klaus Heeger pod-

kreślił jak ważna jest współpraca CE-

SI i państw członkowskich Komisji 

Europejskiej, którą nadal będziemy 

wzmacniać. Mówił też o ważnej, w 

naszych czasach, potrzebie dzielenia 

się informacjami pomiedzy krajami 

UE w kwestii potrzeb kadrowych, tak, 

aby ułatwić oficjalną migrację zawo-

dową / zarobkową (tzw. pakiet swo-

bodnej wymiany fachowców) – 

wszystko po to, aby w czasach kryzy-

su znaleźć sposób na poprawę sytuacji 

obywateli krajów UE. 

 

Źródło: www.cesi.org 
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niezwłocznie zmienić.  

Komisarz do spraw równouprawnienia 

Vĕra Jourová ma do końca tego roku 

przygotować nową strategię na rzecz 

równouprawnienia. CESI będzie zaj-

mować przed KE stanowiska w naj-

ważniejszych kwestiach związanych z 

polityką Komisji w tej dziedzinie oraz 

poprzez własne inicjatywy i propozycje 

w dalszym ciągu angażować się na 

rzecz dalszego równouprawnienia. 

„Make it happen“, a więc mniej wię-

cej „pozwól, żeby się stało“, brzmi 

motto Narodów Zjednoczonych z 

o k a z j i  t e g o r o c z n e g o 

„Międzynarodowego Dnia Kobiet”. 

Tymczasem dzień ten obchodzi się od 

ponad 100 lat, od 1977 roku Narody 

Zjednoczone wzywają do obchodze-

nia i organizowania imprez z tej oka-

zji 8 maja. Także w tym roku tysiące 

osób na całym świecie angażują się w 

organizację akcji, manifestacji i de-

monstracji na rzecz równych praw i 

szans dla kobiet. W Polsce motto te-

gorocznego Międzynarodowego Dnia 

Kobiet brzmi „Większe możliwości 

dla kobiet to większe możliwości dla 

ludzkości!” 

 

Powiązane linki: 

-Informacja o równości płci na stro-

nie Komisji Europejskiej:  

http: / /ec.europa.eu/just ice/gender -

equality/index_pl.htm 

 

-Europejskie badania na  temat prze-

mocy wobec kobiet:  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-

2 0 1 4 - v a w - s u r v e y - a t - a - g l a n c e -

oct14_pl.pdf 

 

-Ratyfikacja konwencji Rady Europy 

na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy wobec kobiet oraz przemo-

cy domowej: 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/

C o m m u n / C h e r c h e S i g . a s p ?

CL=ENG&CM=&NT=210&DF=&VL= 
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List otwarty               

Kirsten Lühmann 

(FEMM-CESI)              

z okazji „Dnia Kobiet”... 

Międzynarodowy Dzień Kobiet – 

„Skończyć z dyskryminacją płaco-

wą ze względu na płeć, zapobiegać 

przemocy wobec kobiet”. 

 

 Przewodnicząca Komisji do 

spraw praw kobiet (CESI-FEMM) 

Kirsten Lühmann, nawiązując do 

Międzynarodowego Dnia Kobiet, na-

pisała: 

„Międzynarodowy Dzień Kobiet nie 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?CL=ENG&CM=&NT=210&DF=&VL=
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?CL=ENG&CM=&NT=210&DF=&VL=
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?CL=ENG&CM=&NT=210&DF=&VL=

