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Wraz z rozpoczęciem letnich 
wakacji dla uczniów i urlo-
pów dla nauczycieli szefowa 
MEN Joanna Kluzik – Rost-
kowska zaproponowała sze-
fom trzech oświatowych cen-
tral związkowych…. rozpo-
częcie negocjacji w celu cyt. 
„… utworzenia platformy 
ponad podziałami i wzięcie 
współodpowiedzialności za 
działania, które będą służyć 
uczniom”. Minister zapropo-
nowała powołanie kilku ze-
społów tematycznych, które 
miały wypracować zmiany w 
ustawie o systemie oświaty. 
Warto zacytować w całości 
cel nakreślony przez Panią 
Minister: „Moim celem jest, 
by zespoły w dyskusji o 
ewentualnych zmianach sku-
piły się na uczniach i ich 
potrzebach. Mam nadzieję, 
że niezależnie od opcji poli-
tycznej, każdy minister edu-
kacji chce traktować ucznia 
jako podmiot swoich działań. 
Dlatego uważam, że powoła-
ne przez nas zespoły tema-
tyczne również powinny pra-
cować niezależnie od poli-
tycznego kalendarza”. Re-
asumując, dobro dziecka i 
ucznia jest celem nadrzęd-
nym Pani Minister. Pewnie 
tylko dlatego zaproponowała 
powołanie następujących 
z e s p o ł ó w  r o b o c z y c h 
(tematycznych): 

1. Dyrektor szkoły – nauczy-
ciel, urzędnik, menager, wy-
konawca poleceń? – autono-
mia i kompetencje dyrektora, 
sposób wyboru. 

2. Kierunek: potrzeby dzieci. 
Kształcenie przyszłych na-
uczycieli. Co warto zmienić? 

3. Dlaczego uczniowie mu-
szą brać korepetycje? Szkoła 
sprzyjająca rozwojowi ucznia 
– rola rodziców, nauczycieli, 
dyrektora. 

4. Dni wolne od nauki, nie-
wolne od opieki – jak szkoły 

radzą sobie z obowiązkiem 
zapewnienia opieki uczniom 
w trakcie m.in. przerw świą-
tecznych. 

5. Nauczyciel – przyjaciel, 
mistrz, wychowawca, współ-
czujący obserwator? Jak po-
móc nauczycielom w wypeł-
nianiu tej roli? Szkoła wolna 
od przemocy, przyjazna, bez-
pieczna, czyli jaka? 

Do spotkania z Minister Edu-
kacji Narodowej doszło 16 
lipca br. W spotkaniu uczest-
niczyły delegacje trzech cen-
tral związkowych. Ze strony 
Forum Związków Zawodo-
wych udział wzięli: Sławomir 
WITTKOWICZ – przewodni-
czący Branży Nauki, Oświaty 
i Kultury FZZ, przewodniczą-
cy WZZ „Solidarność – 
Oświata” oraz Tadeusz PISA-
REK – członek ZG FZZ, 
przewodniczący NSZZ Pra-
cowników Schronisk dla Nie-
letnich i Zakładów Popraw-
czych. 

Spotkanie miało dość ostry i 
burzliwy przebieg. Przedsta-
wiciele FZZ i „Solidarności” 
wprost zarzucili Pani Mini-
ster, że uprawia klasyczną 
propagandę przedwyborczą. 
Za skandaliczne uznali brak 
jakiejkolwiek reakcji na zgła-
szane od jesieni poprzedniego 
roku postulaty i żądania. 
P r z e wo d n i c z ą c y  W Z Z 
„Solidarność – Oświata” 
przypomniał, że na spotkaniu 
kwietniowym proponował 
wykorzystanie kilku miesięcy 
do zbliżających się wyborów 
parlamentarnych na wznowie-
nie prac „zamrożonych” przez 
kierownictwo MEN dwóch 
zespołów roboczych: do 
spraw zmian w systemie wy-
nagrodzeń nauczycieli oraz 
do spraw czasu i warunków 
pracy nauczycieli. Wskazał na 
niekonsekwencję działań Mi-
nister Edukacji. Z jednej stro-
ny twierdzi, że końcówka 
kadencji uniemożliwia zmia-

ny w ustawie, a z drugiej 
proponuje tematy prac no-
wych zespołów, które 
wprost wymagają wprowa-
dzenia mian w Karcie Na-
uczyciela (np. urlopy). 
Stwierdził, że część propo-
nowanych tematów spotkań 
jest w gestii zarówno Mini-
stra Edukacji jak i Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (np. kwestia szkolenia 
przyszłych nauczycieli). 
Przypomniał o negatywnych 
konsekwencjach zamknięcia 
absolwentom wyższych 
uczelni dostępu do zawodu 
nauczycielskiego – z uwagi 
na odebranie nauczycielom 
prawa do przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę. Ta 
decyzja koalicji PO-PSL 
(wspartej w 2008 r. przez 
SLD) spowodowała wydłu-
żenie aktywności zawodo-
wej nauczycieli o 12-15 lat! 

Przewodniczący Branży 
Nauki, Oświaty i Kultury 
FZZ zwrócił uwagę na ode-
branie kuratorom oświaty 
przez MEN i koalicję rządo-
wą faktycznych i efektyw-
nych narzędzi niezbędnych 
do skutecznego oddziaływa-
nia na szkoły i organy pro-
wadzące!  

Za najważniejszą sprawę 
uznał rozpoczęcie dyskusji 
nad standaryzacją zadań 
oświatowych i systemem ich 
finansowania ze środków 
publicznych. Zwrócił uwagę, 
że obecnie w systemie krąży 
ok. 60-65 miliardów złotych 
na cele oświatowe (z tego 40 
mld zł to środki z subwencji 
oświatowej – nota bene z 
tych środków samorządy nie 
muszą się rozliczać!). Przy-
pomniał postulaty związków 
zawodowych zmierzające 
m.in. do wyłączenia płac 
nauczycielski z systemu 
subwencjonowania i zastą-
pienia ich dotacją celową. 

Przedstawiciele Forum 
Związków Zawodowych 
uzależnili dalszy udział w 
pracach zespołów od speł-
nienia następujących żą-
dań: 

1. wznowienia prac Grup 
roboczych do spraw zmiany 

http://www.cesi.org/


 

 

BIULETYN NUMER 78 (88) STR. 2 

27 sierpnia 2015 r. została opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej – pod pozycją nr 1240 
– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Ra-
dzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego. 

Publikacja i wejście w życie tej ustawy 
(z dniem 10.09.2015 r.) kończy kilkulet-
ni okres konfliktu pomiędzy reprezenta-
tywnymi centralami związków zawodo-
wych (Forum ZZ, OPZZ i NSZZ 
„Solidarność”) a Rządem RP. Warto 
przypomnieć, że projekt ustawy został 
wypracowany w wyniku żmudnych ne-
gocjacji przez przedstawicieli związków 
zawodowych i organizacji pracodaw-
ców. Później prowadzono rokowania z 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, 
który reprezentował Rząd. Ostateczny 
kształt ustawy jest więc kompromisem 
między oczekiwaniami partnerów spo-
łecznych a wolą rządzących do podziele-
nia się władzą i odpowiedzialnością. 

Rada Dialogu Społecznego zastąpi do-
tychczas funkcjonującą Trójstronną Ko-
misję do Spraw Społeczno – Gospodar-
czych. W RDS reprezentowani będą – 
tak jak dotychczas – przedstawiciele 
reprezentatywnych central związkowych 
oraz organizacji pracodawców a także 
strona rządowa. Członków RDS powo-
ływać będzie Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Rada Dialogu Społecznego 
będzie organem niezależnym od Rządu 
– włącznie z własnym budżetem. Partne-
rzy społeczni uzyskali też prawo do ro-
tacyjnego przewodniczenia pracom 
RDS. Rada Dialogu społecznego uzy-
skała także prawo do występowania do 
Sądu Najwyższego z wnioskiem o roz-
strzygnięcie zagadnienia prawnego, je-
żeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
lub sądów powszechnych ujawniły się 
rozbieżności w wykładni prawa. 

Do zadań Rady Dialogu Społecznego 
należy przede wszystkim prowadzenie 
dialogu w celu zapewnienia warunków 
rozwoju społeczno – gospodarczego 
oraz zwiększania konkurencyjności pol-
skiej gospodarki i spójności społecznej. 
RADS ma za zadanie działać na rzecz 
realizacji zasady partycypacji i solidar-
ności społecznej w zakresie stosunków 
zatrudnienia. Rada działa także na rzecz 
poprawy jakości formułowania i wdra-
żania polityk oraz strategii społeczno – 
gospodarczych, a także budowania wo-
kół nich społecznego porozumienia w 

systemu wynagradzania nauczycieli 
oraz do spraw czasu i warunków pracy 
nauczycieli; 

2. rozpoczęcia prac nad określeniem 
obowiązkowych zadań edukacyjnych, 
ich standaryzacją oraz systemem ich 
finansowania; 

3. określenia przez MEN pisemnych 
propozycji rozwiązań w poszczegól-
nych kwestiach podnoszonych przez 
kierownictwo MEN; 

4. ustalenia harmonogramu prac po-
szczególnych zespołów po 20 sierpnia 
2015 r. 

Zacytujmy za Polską Agencją Prasową 
komentarz Minister Joanny Kluzik – 
Rostkowskiej po zakończeniu dwugo-
dzinnego spotkania w dniu 16 lipca br.: 
„Chcieliśmy zastanowić się, co robić, 
by uczniowie nie musieli korzystać z 
korepetycji; co zrobić, by w szkołach 
nie dochodziło do takich sytuacji, o ja-
kich – niestety – musieliśmy ostatnio 
rozmawiać, jak samobójstwo Dominika 
(…), chcieliśmy się zastanowić, czy dy-
rektor szkoły powinien mieć mniejszą 
czy większą samodzielność (…) jak 
szkolić nauczycieli, by byli oni lepiej 
przygotowani” – wyliczała minister. 
 „Okazało się, że wszystkie trzy związki 
uznały, że są to ważne tematy, ale są 
ważniejsze, są nimi warunki pracy i 
płacy nauczycieli” – dodała. 

„Jestem trochę smutna, że związki za-
wodowe nie przyjęły mojej propozycji. 
Wydaje się, że spojrzenie na edukację z 
punktu widzenia ucznia jest bezcenne i 
zawsze powinniśmy tak na edukację 
patrzeć” –  powiedziała Kluzik-
Rostkowska. 

Przewodniczący WZZ „Solidarność – 
Oświata” przekazał dziennikarzom po 
spotkaniu swoje refleksje. Podajemy za 
PAP: 

Krytycznie o spotkaniu wyraził się też 
Sławomir Wittkowicz z Forum Związ-
ków Zawodowych. „Niestety wypowie-
dzi pani minister i sposób prowadzenia 
dzisiejszego spotkania, sposób reakcji 
na postulaty i uwagi zgłaszane przez 
partnerów społecznych doskonale poka-
zuje, że cel dzisiejszego spotkania na 
pewno nie był merytoryczny, na pewno 
nie chodziło o to szumne dobro dziecka. 
Skwitowanie wypowiedzi trzech central 
związkowych: mnie zależy na dobru 
dziecka, a państwu zależy na pienią-
dzach i pensjach jest zwykłą bezczelno-
ścią ze strony minister edukacji narodo-
wej” - powiedział. 

„To nie do przyjęcia z naszej strony. My 
wychodzimy z złożenia, że jeśli mamy 
poważnie rozmawiać na ważne tematy, 
jakimi są ustawa o systemie oświaty i 
tematy zahaczające o Kartę Nauczycie-
la, to musimy rozmawiać o tych kwe-
stiach, które są kluczowe. Tymi kwestia-
mi są: pakiet zadań edukacyjnych, spo-
sób rozdziału środków publicznych (…) 
i odpowiedzialność MEN za zakres za-
dań, jakie nakłada na nie ustawa o sys-
temie oświaty” – zaznaczył Wittkowicz. 
 

Pomimo negatywnego stanowiska 
trzech central związkowych, Pani Mini-
ster podjęła próbę ponownego spotkania 
się w dniu… 22 lipca br. (nomen 
omen?) Na tym spotkaniu pojawili się 

drodze prowadzenia przejrzystego, mery-
torycznego i regularnego dialogu organi-
zacji pracowników i pracodawców oraz 
strony rządowej. Rada Dialogu Społecz-
nego wspiera prowadzenie dialogu spo-
łecznego na wszystkich szczeblach jed-
nostek samorządu terytorialnego. 

Strony Rady Dialogu Społecznego mogą 
też zawierać porozumienia oraz ponadza-
kładowe układy zbiorowe pracy (dot. 
strony pracowników i pracodawców). 

Precyzyjnie ustalono także zasady kon-
sultowania projektów aktów prawnych. 

Przyjęto także zasadę, że w wojewódz-
twach mogą działać Wojewódzkie Rady 
Dialogu Społecznego. W Wojewódzkiej 
Radzie Dialogu Społecznego uczestniczą 
cztery strony: związki zawodowe, organi-
zacje pracodawców, marszałek woje-
wództwa oraz wojewoda. 

O utworzeniu WRDS decyduje marszałek 
województwa na wspólny wniosek co 
najmniej jednej centrali związkowej i 
jednej organizacji pracodawców. Do wła-
ściwości WRDS należy wyrażanie opinii 
i stanowisk we wszystkich sprawach ob-
jętych zakresem zadań związków zawo-
dowych lub organizacji pracodawców 
będących w kompetencji administracji 
rządowej i samorządowej z terenu woje-
wództwa oraz wykonywania zadań z in-
nych ustaw. Marszałek województwa ma 
zatem obowiązek konsultowania z WR-
DS projektów strategii rozwoju woje-
wództwa i programów oraz sprawozdania 
z ich realizacji. Strony WRDS mogą za-
wierać wiążące porozumienia. WRDS 
może rozpatrywać sprawy społeczne lub 
gospodarcze powodujące konflikty po-
między pracodawcami i pracownikami, 
jeżeli uzna te sprawy za istotne dla za-
chowania pokoju społecznego. W szcze-
gólnych przypadkach przewodniczący 
WRDS będzie mógł wskazać osobę z 
misją dobrej woli w celu rozwiązania 
konfliktu. 

Przyjęto także zasadę rotacyjności prze-
wodniczenia pracom WRDS. Członkowie 
WRDS muszą swoje obowiązki wypeł-
niać osobiście. Członków WRDS powo-
łuje i odwołuje marszałek województwa 
na wniosek organizacji i instytucji dele-
gujących swoich przedstawicieli do WR-
DS. 

Należy wskazać, że nowa ustawa wzmac-
nia strony dialogu społecznego w Polsce. 
Zapewnia duży zakres swobody i nieza-
leżności – także finansowej. Od aktywno-
ści naszych przedstawicieli i pozostałych 
stron dialogu społecznego zależeć będzie, 
czy wykorzystamy jej zapisy do poprawy 
sytuacji pracowników i ich rodzin w Pol-
sce. 

   sw 

Nowa ustawa o dialogu 

społecznym! 

Z Seminarium            

Akademii Europa CESI                     

w Dublinie! 

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku po-

nad 150 uczestników z różnych organiza-

cji członkowskich CESI zebrało się w 

tylko przedstawiciele ZNP… Pozostałe 
centrale związkowe odmówiły udziału w 
propagandowej akcji Minister Kluzik – 
Rostkowskiej. 

Z kronikarskiego obowiązku odnotuj-
my tylko, że na żaden postulat zgła-
szany przez nasze organizacje związ-
kowe nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek 
odpowiedzi ze strony szefowej MEN! 

Widocznie „dobro dziecka” przestało 
być już ważne dla Pani Minister… Pa-
miętajmy o tym podczas wyborów 25 
października 2015 r. 

 

   sw 
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z Komisją Europejską. 

Zdaniem Sekretarza Generalnego CESI 

Klausa Heegera brak informacji i kon-

sultacji pracowniczej w administracji 

publicznej jest ze wszech miar nieko-

rzystny. "Szczególnie w czasie ostatnie-

go kryzysu obywatele potrzebowali 

usług świadczonych przez sektor pu-

bliczny na wysokim poziomie”. Jednak-

że  restrukturyzacje oszczędnościowe 

dotknęły sektor publiczny jeszcze bar-

dziej niż sektor prywatny. Zwolniono 

wielu pracowników, emerytury zostały 

obniżone, a pensje zamrożone. W konse-

kwencji obciążenia wzrosły, podczas 

gdy warunki pracy pogorszyły się, pozo-

stawiając wielu pracowników admini-

stracji publicznej z częstokroć poważny-

mi dolegliwościami psychospołecznymi 

i problemami  zdrowotnymi. Klaus He-

eger podkreślił, że odpowiednie warunki 

pracy dla pracowników administracji 

publicznej muszą być zapewnione i że 

pracownicy muszą mieć możliwość 

wniesienia adekwatnego wkładu w to, w 

jaki sposób ich praca jest czy powinna 

być zorganizowana. W przeciwnym 

razie, podkreślił, zatrudnieni nie będą 

mogli identyfikować się ze swoim zaję-

ciem, czuć się odpowiedzialnymi i do-

starczać usług wysokiej jakości.  

Wielu ekspertów przedstawiło dowody 

na negatywne konsekwencje, jakie re-

strukturyzacja pociąga za sobą często w 

przypadku pracowników sektora pu-

blicznego, wymieniali najlepsze (i naj-

gorsze) praktyki, pokazywali, jak pu-

bliczna administracja restrukturyzuje się 

w państwach członkowskich i zastana-

wiali się, jak osiągnąć pełne prawo do 

informacji i konsultacji z pracownikami 

administracji publicznej w zarządzaniu 

restrukturyzacją: 

 kierownik badań Eurofound 

John Hurley przedstawił 

wyniki badań w zakresie, w 

którym restrukturyzacja sek-

tora publicznego ma na celu 

zwiększenie intensywności 

pracy, przy jednoczesnej 

ochronie przed ryzykiem 

psychospołecznym wśród 

pracowników sektora;  

 Birgit Köper z Niemieckiego 

Federalnego Instytutu Bezpie-

czeństwa i Higieny Pracy 

(BAuA) przedstawiła w swo-

jej prezentacji, opartej na wie-

loletnich badaniach, ryzyka i 

konsekwencje działań restruk-

turyzacyjnych nie tylko w 

przypadku szeregowych pra-

cowników, ale także praco-

dawców i średniego szczebla 

zarządzającego; 

Ponadto zostało przedstawionych pięć 

przypadków, jak przekształcenia w admi-

nistracji publicznej powinny (i nie po-

winny) być przeprowadzane. Obejmowa-

ły one restrukturyzacje: 

• w Radzie Miasta hiszpańskiego miasta 

Huelva - Zastępca Burmistrza Huelva, 

Szawle Fernández Bevía; 

• w  Oxfordzie - mieście usług recyklingu 

- Peter Sloman, Dyrektor Naczelny w 

Oxford City Council; 

• w Publicznej Belgijskiej Służbie Finan-

sowej - François Goris, prezes Belgijskie-

go Krajowego Związku Usług Publicz-

nych (UNSP-NUOD); 

• we francuskiej służbie weterynaryjnej - 

Laurent Lasne, prezes Krajowego Związ-

ku Francuskich Inspektorów Weteryna-

ryjnych Zdrowia Publicznego (SNISPV) i 

• w hiszpańskim sektorze szpitalnym - 

Juan Carlos Mejías Roman, sekretarz 

Hiszpańskiej Unii Pielęgniarek i Położ-

nych (SATSE). 

Już początek sympozjum CESI utorował 

drogę do dyskusji o tym, jak należy po-

stępować, aby zapewnić większe zaanga-

żowanie pracowników administracji pu-

blicznej w procesach restrukturyzacyj-

nych. 

 Stefano Martinelli z Komisji Europej-

skiej poinformował obecnych o pracach 

Komisji w sprawie ewentualnego prze-

glądu prawodawstwa UE odnoszącego 

się do problemu informowania i konsul-

tacji pracowniczych, a także aktualnych 

negocjacjach CESI w sektorowym komi-

tecie dialogu społecznego UE na szczeblu 

"centralnej administracji rządowej", aby 

zapewnić pełne prawa do informacji i 

Dublinie, żeby wziąć udział w jedynym 

w tym roku seminarium Akademii Eu-

ropa "Lepsze przewidywanie zmian i 

restrukturyzacja w administracji pu-

blicznej w Europie: rola informacji i 

konsultacji pracowniczej ". Podczas 

dwudniowego sympozjum eksperci z 

różnych środowisk zwracali uwagę na 

to, w jaki sposób i dlaczego omawiane 

procesy restrukturyzacyjne w admini-

stracji publicznej powinny lepiej 

uwzględniać perspektywy pracowni-

ków. Konferencja odbyła się w czasie, 

kiedy to zarówno Komisja Europejska, 

jak i CESI, intensywnie pracowały na 

poziomie partnerów społecznych UE w 

celu stworzenia w całej Wspólnocie 

jasnego prawa do informacji oraz kon-

sultacji z pracownikami administracji 

centralnej, zwłaszcza w przypadku pla-

nowanych procesów restrukturyzacyj-

nych. 

Sympozjum zostało oficjalnie otwarte 

przez Emilio Fatovica, Prezydenta Aka-

demii Europa CESI oraz Johna Clinto-

na, sekretarza generalnego POA 

(Irlandzkiego Stowarzyszenia funkcjo-

nariuszy Służby Więziennej), organiza-

cji członkowskiej CESI.  

W swoich wystąpieniach pan Fatovic i 

pan Clinton podkreślili aktualność te-

matu konferencji, gdyż w kontekście 

napiętych budżetów publicznych pra-

cownicy administracji publicznej w 

całej Europie coraz częściej mają do 

czynienia z procesami restrukturyzacyj-

nymi.  

Jednakże, jak zauważono, ramy prawne 

UE obejmują w zakresie informacji i 

konsultacji pracowniczej wyłącznie 

sektor prywatny. W związku z tym bar-

dzo często trudno jest znaleźć i zagwa-

rantować  konstruktywne rozwiązanie 

jako alternatywę dla działań restruktury-

zacyjnych, aby negatywne skutki re-

strukturyzacji mogły być ograniczone 

do minimum. Dla CESI, która reprezen-

tuje kilka milionów zatrudnionych w 

sektorze publicznym na poziomie cen-

tralnym, regionalnym i lokalnym, pro-

blem ten musi być w centrum jej zainte-

resowania i znaleźć odzwierciedlenie w 

codziennej działalności oraz kontaktach 
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wrócono do pracy zwolnioną koleżankę 

tej nauczycielki. 

W tym roku pracę straciły też dwie woź-

ne z tego samego przedszkola. Kolejna 

nauczycielka odeszła sama, gdyż zaofe-

rowano  jej tylko część etatu. 

W niewielkiej sali sądowej tłoczno  – 

pozwana dyrektor przedszkola i zwol-

niona nauczycielka z pełnomocnikami, 

świadkowie (5 osób) oraz... Wójt Gminy 

i Skarbnik Gminy. Pytani o powód obec-

ności mówią, że oni w charakterze pu-

bliczności. 

 

Jak dotąd obecni byli na pięciu rozpra-

wach przywróconej  już  do pracy na-

uczycielki, interesuje ich również spra-

wa  drugiej nauczycielki. 

Niepokoi zwalnianie długoletnich pra-

cowników przedszkola (to już piąta oso-

ba w ostatnim roku).  Tacy są nieudolni? 

Nikt dotąd tego nie widział? 

Przeciwnie – przedszkole i jego pracow-

nicy cieszyli się bardzo dobrą opinią. 

Cóż więc się stało? 

 

Dla nikogo w tej gminie nie jest tajemni-

cą, że nowy wójt nie lubi nauczycieli. 

Potrafił publicznie powiedzieć, że na-

uczyciele pracują tylko 18 godzin.  Gdy 

zwrócono mu uwagę, że przepisy stano-

wią inaczej -  potwierdził, że tak uważa.  

I ma prawo tak uważać, bo on na-

uczycielom  płaci.  Czyżby  z  własnej 

kieszeni? 

Gdy w czerwcu 2014 r. Wójt pozbył się 

nielubianej dyrektor przedszkola  szyb-

ko zastąpił ją przeniesioną  z innej pla-

cówki lojalną nauczycielką. 

Obecna  dyrektor  przedszkola  nie  ma 

skrupułów wyrzucając z pracy kolejne 

osoby. 

 

Chyba nie do końca z własnej inicjaty-

wy, skoro na sali sądowej wspierana jest  

(pilnowana?)   przez  samego  Wójta  i 

Skarbnik Gminy, którzy w strojach kok-

tajlowych  (szczególnie  panie)  więcej 

czasu spędzają na sali sądowej niż we 

własnych biurach.  Chociaż gmina za-

trudnia dwóch prawników, to na potrze-

bę rozpraw w Sądzie Pracy zaangażowa-

ny jest trzeci  - syn znanego w regionie 

posła, tego od gęsi. 

 

Nasuwają się pytania: 

Kto ponosi koszty  wynajęcia tego praw-

nika? Pani dyrektor płaci z własnej kie-

szeni? Może pan mecenas pracuje spo-

konsultacji pracowniczej zatrudnionym 

w administracji centralnej. Wypowie-

dział się również na temat planów Ko-

misji Europejskiej dotyczących przy-

szłości dialogu społecznego na pozio-

mie Komisji. 

Polityczny doradca CESI w sprawach 

sektorowego dialogu społecznego w 

UE, Agathe Smyth, określiła pozycję 

CESI w sprawie przyszłości prawa do 

Informowania & Konsultacji pracowni-

ków administracji publicznej: Dążąc do 

pomyślnego zawarcia porozumienia 

partnerów społecznych w UE, które 

przyznawałoby pracownikom admini-

stracji centralnej pełnie praw w proce-

sach restrukturyzacyjnych , będziemy 

dążyli do tego, aby w drugim etapie 

przekształcono je w wiążącą dyrektywę 

UE przewidzianą w Traktacie w artyku-

le 153. Jeżeli nie będzie to możliwe, 

istniejące przepisy UE w tym względzie 

powinny zostać tak zmienione, aby roz-

szerzyć zakres ich zastosowania na pra-

cowników administracji centralnej. W 

swoich późniejszych uwagach końco-

wych Klaus Heeger powiedział, że sku-

teczna realizacja pełnych praw dla pra-

cowników administracji centralnej mo-

że następnie, miejmy nadzieję, dopro-

wadzić do efektu kuli śniegowej i uda 

się nadać podobne uprawnienia  pra-

cownikom administracji lokalnej i re-

gionalnej. 

Nasz Związek na sympozjum w Dubli-

nie reprezentowali Dagmara Iwanciw    

i Damian Dziatkowiak. 

   DD 

łecznie, dla idei? 

Dlaczego Wójt Gminy i Skarbnik w cza-

sie, kiedy powinni być w pracy przesia-

dują w sądzie w charakterze publiczno-

ści? Przecież pozwane jest przedszkole, a 

nie gmina? 

Brak im rozrywki? Może w pracy się 

nudzą? 

Kto zarządza gminą w tym czasie? Do-

jazd do sądu i czas rozpraw to najczęściej 

cały dzień pracy. 

Czy gminę stać na płacenie odpraw nie-

słusznie  zwolnionym  nauczycielom  i  

odwołanym  dyrektorom?  Kto  poniesie 

odpowiedzialność  za  marnotrawienie 

publicznych pieniędzy? 

 

Pytania intrygujące, choć pozostające bez 

odpowiedzi. 

Podobno za wszystkimi zwolnieniami  w 

przedszkolu przemawiają względy eko-

nomiczne. Oszczędzanie to okręt flagowy 

Wójta, ale jak już pisaliśmy wcześniej – 

jest to oszczędzanie tylko i wyłącznie na 

oświacie. 

 

Na gminnych dożynkach w ostatnią nie-

dzielę   bawili  mieszkańców Unisławia 

„Wanda i banda”. Na Święto Kapusty, 

które odbędzie się w październiku zapro-

szono Zbigniewa Wodeckiego. 

 

Zabawa dla wyborców za gminne pienią-

dze. Ile to kosztuje?   Nigdy się nie do-

wiedzieliśmy i pewnie nie dowiemy. 

A na najbliższą  sesję Rady Gminy zapla-

nowano  uchwalenie podwyżki opłat za 

wodę i ścieki – o 25 %. To już trzecia 

podwyżka w czasie kadencji obecnego 

wójta –  ogółem ceny wody i ścieków 

wzrosły o 40 %. Myślę, że te problemy 

powinny  obchodzić  wszystkich  miesz-

kańców. Również tych beztrosko uczest-

niczących w  występach  kolejnych zna-

nych gwiazd zapraszanych do Unisławia. 

Za długi gminy (mimo zaciskania pasa 

przez szkoły i przedszkola długi rosną)  

zapłacimy z rosnących  podatków – na-

szych i pewnie naszych dzieci. 

 

Nasuwa się niewesoła refleksja, że sa-

morządom  dano  zabawkę  (oświatę), 

którą nie potrafią się bawić.  Oby im ją 

zabrano, zanim  do reszty zepsują. 

 

  Literatek 

Unisławia                  

sposób na oszczędzanie 

ciąg dalszy, czyli KTO 

ZA TO ZAPŁACI…? 

Sąd Pracy w Grudziądzu, ostatnie dni 

wakacji. 

Zwolniona nauczycielka przedszkola w 

Unisławiu walczy z pracodawcą o przy-

wrócenie do pracy. To już druga rozpra-

wa. Będzie jeszcze trzecia. 

Wcześniej w tym samym sądzie przy-
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umowy o praktyczną naukę zawodu za-

wartą pomiędzy szkołą a podmiotem 

przyjmującym uczniów na praktyczną 

naukę zawodu, 

- w warsztatach szkolnych.”. 

 Wariant II: 

„Zajęcia praktyczne mogą odbywać się 

w systemie dualnym u pracodawców: 

- na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego zawartej 

pomiędzy młodocianym pracownikiem i 

jego rodzicem lub opiekunem prawnym 

a pracodawcą, 

- na podstawie umowy o praktyczną na-

ukę zawodu zawartej pomiędzy dyrekto-

rem szkoły a podmiotem przyjmującym 

uczniów na praktyczną naukę zawodu.”. 

Za przyjęciem wariantu I zdecydowa-

nie opowiada się Związek rzemiosła 

Polskiego. Za przyjęciem wariantu II, 

który został zaproponowany przez 

Departament Kształcenia Zawodowe-

go i Ustawicznego (DKZU) MEN, opo-

wiadają się: Pracodawcy RP, Forum 

Związków Zawodowych, ZNP i praw-

dopodobnie Sekcja Krajowa Oświaty i 

Wychowania Solidarności. 

Przedstawiciel Komitetu Oświaty i 

Szkolnictwa Zawodowego Krajowej 

Izby Gospodarczej (KIG) podniósł kwe-

stie definicyjne. Zauważył, że o przyna-

leżności do dualnego systemu kształce-

nia – wg oficjalnych dokumentów Ko-

misji Europejskiej – stanowi m.in. rela-

cja między czasem nauki teoretycznej i 

praktycznej na poziomie minimum 50-

:50 (tj. teoria w szkole i praktyka w pro-

cesie pracy w przedsiębiorstwie). Nie 

należy zatem traktować jako kształcenia 

dualnego ograniczonych do minimum 

praktyk u pracodawców uczniów szkół 

zawodowych (w tym techników). Zwró-

cił uwagę na duży nieład pojęciowy, z 

którym mamy do czynienia w przypadku 

tego co uznać za „kształcenie dualne”. 

Dlatego też, jego zdaniem, tak ważne 

jest rozróżnienie kształcenia dualnego 

od kształcenia praktycznego realizowa-

nego w modelu szkolnym, które nie jest 

prowadzone u pracodawcy. 

Minister J. Kluzik – Rostkowska przy-

pomniała, że w ub. roku szkolnym tech-

nika wybrało w skali całego kraju 37% 

absolwentów gimnazjum, zaś zasadnicze 

szkoły zawodowe 17% tychże absol-

wentów. Tym samym, po raz pierwszy 

od wielu lat, większość absolwentów 

gimnazjów wybrało szkoły zawodowe. 

Zwróciła również uwagę, że bardzo waż-

ny jest rozpoznawalny dla szkół regional-

ny rynek pracy. Zdaniem Minister Edu-

kacji Narodowej planowane zmiany w 

szkolnictwie zawodowym mają długi i 

krótki dystans. Celem pracy Zespołu jest 

m.in. podążanie w kierunku wypracowa-

nia modelu kształcenia dualnego w Pol-

sce. 

Obecny na spotkaniu minister Jacek MĘ-

CINA (Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej) podkreślił, że wypracowując 

model kształcenia dualnego w Polsce 

musimy wypracować kompromis w dro-

dze do celu, jakim jest standard unijny, 

wg którego 50% czasu to nauka teore-

tyczna w szkole a 50% czasu realizuje się 

podczas praktyk w miejscu pracy. 

Przewodniczący Branży Nauki, Oświa-

ty i Kultury FZZ zwrócił uwagę na 

zasadnicze różnice występujące pomię-

dzy systemem realizowanym w Polsce 

a wzorcowymi systemami w Niem-

czech, Austrii, Szwajcarii. Przypo-

mniał, że ponad 93% przedsiębiorców 

w Polsce to firmy mikro i małe (poniżej 

10 zatrudnionych!). W Polsce nie wy-

stępuje prawny obowiązek zrzeszania 

się przedsiębiorców w organizacjach 

pracodawców lub w samorządzie go-

spodarczym. Pracodawcy nie posiadają 

też wpływu na sposób podziału Fundu-

szu Pracy, który pomimo tego, że po-

chodzi ze składek wszystkich firm jest 

dysponowany politycznie – przez Mini-

strów: pracy oraz finansów. Podniósł 

także kwestię opracowania komplekso-

wego projektu dot. kształcenia dualne-

go – uwzględniającego także system 

preferencji finansowych dla przedsię-

biorców. 

Minister T. Sławecki poinformował z 

kolei, że Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej pragnie do końca października br. 

wypracować wspólnie z ministrami wio-

dącymi dla zawodów, propozycje zawo-

dów pomocniczych. Zawody te będą wy-

korzystywane w kształceniu uczniów 

specjalnych ośrodków szkolno – wycho-

wawczych. Tej kwestii nie udało się ze 

względów czasowych omówić na spotka-

niu. 

  

   MG i SW 

Z Zespołu doradczego 

ds. szkolnictwa            

zawodowego w MEN... 

25 maja br. w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej odbyło się kolejne – dru-

gie – posiedzenie Zespołu opiniodaw-

czo – doradczego do spraw szkolnic-

twa zawodowego, któremu przewod-

niczył minister Tadeusz SŁAWECKI. 

W części oficjalnej brała udział także 

Minister Edukacji Narodowej Joanna 

KLUZIK – ROSTKOWSKA, która 

m.in. poinformowała zebranych o 

poszerzeniu składu Zespołu o przed-

stawiciela Forum Związków Zawodo-

wych. Akt nominacji został wręczony 

przez Panią Minister kol. Mirosławo-

wi GÓRCZYŃSKIEMU. Warto 

wskazać, że kol. Mirosław Górczyński 

jest wiceprzewodniczącym Lubelskie-

go Zarządu Wojewódzkiego WZZ 

„Solidarność – Oświata” i szefem lu-

belskiej Komisji Międzyzakładowej 

naszego Związku. Na zaproszenie 

ministra T. Sławeckiego w posiedze-

niu Zespołu uczestniczył także kol. 

Sławomir WITTKOWICZ, Przewod-

niczący Branży Nauki, Oświaty i Kul-

tury Forum Związków Zawodowych 

(i szef WZZ „Solidarność – Oświata”. 

 Spotkanie poświęcone było problemo-

wi uregulowania w rozporządzeniu do-

tyczącym praktycznej nauki zawodu 

pojęcia „kształcenie dualne”. Dla przy-

pomnienia – kształcenie praktyczne 

trybem dualnym jako jeden z modeli 

(obok kształcenia praktycznego trybem 

szkolnym) praktycznego kształcenia 

zawodowego. 

W trakcie dyskusji podsumowywano 

stanowiska poszczególnych członków 

Zespołu wobec dwóch zaproponowa-

nych wariantów definicji kształcenia 

dualnego. 

Wariant I: 

„Zajęcia praktyczne mogą odbywać się: 

- w systemie dualnym u pracodawców 

na podstawie umowy o pracę zawartej 

pomiędzy młodocianym pracownikiem i 

jego rodzicem lub opiekunem prawnym 

a pracodawcą, 

- w placówkach kształcenia ustawiczne-

go, placówkach kształcenia praktyczne-

go lub u pracodawców na podstawie 
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