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ZSK 

 1 grudnia 2015 r. 

CESI obchodziło swoje 25

-lecie. Podczas wieczornej 

ceremonii w Brukseli  kie-

rownictwo CESI oraz Se-

kretariat Generalny powi-

tały przedstawicieli orga-

nizacji członkowskich i 

europejskich grup intere-

sariuszy, dawnych towa-

rzyszy, obecnych i byłych 

współpracowników CESI, 

a także unijnych polity-

ków i urzędników.  

Z okazji tego jubileuszu 

swoje wystąpienia wygło-

sili Dimitris Papadimoulis 

(Wiceprzewodniczący 

Parlamentu Europejskie-

go) ,  Marc  Hansen 

(sekretarz stanu w rządzie 

w Luksemburgu) i Michel 

Servoz (Dyrektor General-

ny Dyrekcji Generalnej ds. 

Zatrudnienia, Spraw Spo-

łecznych i Integracji  Spo-

łecznej przy Komisji Eu-

ropejskiej. 

W swoich wystąpieniach 

podkreślili istotny wkład, 

jaki CESI jako wiarygodny 

partner społeczny wniosła 

w ciągu ostatniego ćwierć-

wiecza w rozwój dialogu 

społecznego w UE. Pod-

kreślili ciągłe zaangażowa-

nie i wysiłki CESI jako 

konstruktywnego partnera 

w podejmowanych działa-

niach, aby Europa stała się 

bardziej społeczna i atrak-

cyjna dla pracowników. 

Wcześniej Prezydent CESI 

Romain Wolff naszkicował 

ewolucję CESI i podkreślił, 

że dzięki wytężonej, mą-

drej pracy takich ludzi jak 

Sekretarz Generalny Klaus 

Heeger oraz całego Sekre-

tariatu Generalnego byli      

i obecni posiadacze man-

datów CESI tworzą silną 

grupę interesu nie tylko         

w Brukseli, ale i poza nią. 

WZZ„ Sol idarność -

Oświata”, reprezentowane 

podczas uroczystości jubi-

leuszu CESI przez kolegę 

Damiana Dziatkowiaka,  

przekazało władzom CE-

SI, jako jeden z nielicz-

nych związków człon-

kowskich,  okolicznościo-

wy prezent oraz list gratu-

lacyjny od Przewodniczą-

cego naszej organizacji 

kolegi Sławomira Wittko-

wicza. 

  DD 

Sekretarz Generalny CESI Klaus Heeger 

Prezydent CESI Romain Wolff 

Sekretarz Generalny CESI Klaus Heeger, 

Sekretarz Zarządu Krajowego WZZ 

„Solidarność-Oświata” Damian Dziatko-

wiak oraz Prezydent CESI Romain Wolff 

Posiedzenie         

Rady Zawodowej     

EDUC CESI 

10 listopada 2015 r. rada 

zawodowa CESI –EDUC 

miała swoje doroczne 

spotkanie w Brukseli. 

Podczas spotkania omó-

wione zostały bieżące 

wydarzenia, priorytety i 

wyzwania w sektorze 

http://www.cesi.org/
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edukacji. Obradujący skupili się, 

przede wszystkim, na kierunkach i 

głównych celach polityki europej-

skiej, na które komisarz ds. Eduka-

cji Tibor Navracsics kładzie duży 

nacisk oraz na roli szkół, syste-

mów edukacji i  nauczania warto-

ści w zapobieganiu radykalizowa-

nia się młodzieży. 

Rodrigo Ballester, członek w ga-

binecie komisarza Navracsics’a, 

wygłosił obszerny referat, opisując 

i wyjaśniając priorytety polityczne 

komisarza. Zwrócił w szczególno-

ści uwagę na: 

• znaczenie inwestycji w edukację 

i kapitał ludzki, mimo polityki 

oszczędności wprowadzonej i re-

alizowanej w wielu państwach 

członkowskich. Wyjaśnił, że UE 

może, przy użyciu istniejących 

instrumentów, wspierać systemy, 

programy i inwestycje edukacyjne 

znacznymi środkami pochodzący-

mi między innymi z takich źródeł 

jak Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFSI); 

• znaczenie zachęcania do dal-

szych szkoleń i wymiany między-

narodowej wśród nauczycieli w 

ramach programu Erasmus +, ini-

cjatywy, która nie jest wyraźnie 

ograniczona tylko do finansowania 

wymiany studentów oraz 

• znaczenie zapewnienia właściwe-

go miejsca w krajach UE  projek-

towi edukacyjnemu "Program na 

rzecz nowych umiejętności i za-

trudnienia".  Systemy edukacyjne 

powinny skoncentrować się, aby z 

jednej strony przekazywać ważne 

wartości, a z drugiej strony prak-

tycznie pomagać młodym ludziom 

zintegrować się na rynku pracy - 

czyniąc w ten sposób edukację 

ważnym czynnikiem integracji 

społecznej. 

nej, która stara się znaleźć synergię 

między kompetencjami uczestniczą-

cych w nim uczniów i potrzebami 

biznesowymi zatrudniających ich 

firm. Co ważne, w trakcie stażu 

uczniowie są proszeni o analizę i 

propozycje poprawy wizerunku fir-

my, która za pośrednictwem firmy 

hostingowej, zaznacza swoją obec-

ność w mediach społecznościo-

wych, umożliwiając w ten sposób 

powstanie relacji win-win między 

uczniami, studentami (którzy mogą 

rozwijać konkretne kompetencje na 

tym polu) i firmami (które mogą 

korzystać z większej widoczności 

dla swoich działań i produktów). 

Rada EDUC omówiła także możli-

we metody przeciwdziałania rady-

kalizacji postaw młodych ludzi. 

Według uczestników spotkania, nie-

zbędne jest adekwatne dostosowa-

nie nauczania w duchu wartości i 

system szkoleń dla nauczycieli, jak 

wykrywać i zwalczać tendencje eks-

tremistyczne w środowisku szkol-

nym oraz w jaki sposób prowadzić 

dialog ze środowiskami potencjal-

nie zagrożonymi. Rodrigo Ballester 

podkreślił, że ten temat jest jednym 

z głównych priorytetów Komisji 

Europejskiej, szczególnie w kontek-

ście ostatnich ataków terrorystycz-

nych w Europie. Należy w tym kon-

tekście wspomnieć również o De-

klaracji paryskiej z nieformalnego 

spotkania w dniu 17 marca 2015 r. 

Problemy podniesione przez pana 

BALLESTERA zostały poruszone 

przez Nacer Sanhaji, belgijską na-

uczycielkę, która przedstawiła dzia-

łalność emridNetwork, sieci badań i 

szkoleń na temat islamu w Europie. 

Odniosła się w szczególności do 

dwudniowego seminarium szkole-

niowego dla nauczycieli belgijskich 

przeprowadzonego przez sieć, a or-

Podczas spotkania z członkami ra-

dy EDUC pan Ballester podkreślił 

również jeden z najważniejszych 

priorytetów komisarza, którym jest 

podniesienie  atrakcyjności oraz 

prestiżu zawodu nauczyciela, na 

który bezsprzecznie zasługuje. 

Przypomniał, że cel ten był już 

istotnie podnoszony w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów w ra-

mach Europejskiego semestru i że 

wciąż mogą i powinny być podej-

mowane dalsze inicjatywy w celu 

poprawy wizerunku zawodu na-

uczyciela - w tym poprzez intensy-

fikację wymiany nauczycieli w ra-

mach programu Erasmus +. 

W dalszej części spotkania, odno-

sząc się do priorytetów Komisji w 

zakresie programu na rzecz no-

wych umiejętności i zatrudnienia, 

Salvatore Piroscia, Wiceprzewod-

niczący EDUC, przedstawił projekt 

szkoleniowy dobrych praktyk sto-

sowanych przez włoską organiza-

cję członkowską CESI Conf.s.a.l. i 

w s p i e r a n y  p r z e z  C E S I : 

"Scholarsjob - program mobilności 

studentów i umiejętności ". 

Jak wyjaśnił Pan Piroscia w uza-

sadnieniu projektu, bardzo ważnym 

jest, aby używać konkretnego, spe-

cjalnie w tym celu stworzonego, 

portalu online w celu zwiększenia 

interakcji między uczestniczącymi 

w nim uczniami i studentami, a 

potencjalnymi pracodawcami w 

celu budowania zaufania i pozy-

tywnych relacji pomiędzy obiema 

stronami. Zamiarem twórców pro-

jektu jest zaprezentowanie  kompe-

tencji uczniów i studentów oraz 

zwiększenie ‘widoczności’  firm, 

które biorą udział w inicjatywie. 

Projekt przewiduje prowadzenie 

uczniów przez konkretne doświad-

czenia systemu edukacji podwój-
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Ponadto kol. Damian Dziatkowiak, 

tak jak to zostało już wcześniej 

uzgodnione, spotkał się z Rodri-

giem Ballester’em z Komisji Euro-

pejskiej i omówił  z nim w obecno-

ści Sekretarza Generalnego CESI 

kilka ważnych z naszego punktu 

widzenia problemów: między inny-

mi kontrolę wydatkowania środ-

ków na różnego rodzaju programy 

unijne; relacje pomiędzy krajowy-

mi a europejskimi ramami kwalifi-

kacji zawodowych czy uprawnie-

nia i kompetencje warszawskiego 

przedstawicielstwa Komisji Euro-

pejskiej. 

Kolejne spotkanie w ramach Rady 

zawodowej EDUC planowane jest 

na kwiecień 2016 roku.  

   DD 

miło powitać Helen Adriani jako 

Wiceprezydent CESI. Jestem pe-

wien, że będzie ona przyczyniać się 

swoją pracą do sukcesu CESI z tym 

samym zaangażowaniem i entuzja-

zmem jak Eric de Macker, któremu 

chciałem ogromnie podziękować za 

nieustające zaangażowanie w ciągu 

ostatnich lat. Zwłaszcza w kontek-

ście zbliżającej się holenderskiej 

prezydencji w Radzie. Jestem pe-

wien, że CNV-Connectief będzie w 

dalszym ciągu  odgrywać kluczową 

rolę w angażowaniu zainteresowa-

nych stron i na rzecz pracy dla i w 

interesie CESI w Brukseli. " 

Prezydium i Zarząd, dyskutując na 

tematy politycznie obecnie najbar-

dziej ważkie, poruszały takie zagad-

nienia jak: 

• w jaki sposób wspomóc pracowni-

ków sektora publicznego w świetle 

zagrożenia terrorystycznego i rosną-

cej radykalizacji różnych środo-

wisk; 

• w jaki sposób polityka może lepiej 

wspierać pracowników sektora pu-

blicznego w zakresie migracji i za-

rządzania integracją oraz 

• jak prawa pracowników i jakość 

usług użyteczności publicznej mogą 

być chronione przed szkodliwą pre-

sją liberalizacji i prywatyzacji, która 

tli się w przygotowywanych poro-

zumieniach o wolnym handlu, ta-

kich jak CETA, TTIP i TISA. 

W odniesieniu do ostatniego punktu 

CESI wypracowało ostateczne sta-

nowisko, które zostało przyjęte. 

 

Czytamy w nim między innymi: 

 

• UE musi być pewna, że umowy 

handlowe w żaden sposób nie będą 

negatywnie wpływać, osłabiać  lub 

nawet likwidować obowiązujących 

norm społecznych i prawa pracy 

ganizowanego przez belgijskie 

Ministerstwo Edukacji,  które ma 

na celu wyposażyć nauczycieli w 

ważną dla nich i ich wychowan-

ków wiedzę na temat współczesne-

go islamu i narzędzi potrzebnych 

do tego, by zapobiegać radykaliza-

cji młodzieży - na przykład po-

przez wspieranie dialogu w szko-

łach, oferując młodym ludziom 

możliwości wejścia w dyskusje 

oraz ucząc ich, jak lepiej radzić 

sobie z ogromną ilością, często 

wątpliwej jakości, informacji, na 

które narażeni są w internecie każ-

dego dnia. 

CESI nadal będzie dążyć do pogłę-

bienia debaty na ten ważny temat. 

W dniu 15 grudnia 2015 r., we 

współpracy ze stowarzyszeniem 

narodowych instytutów kultury 

krajów Unii Europejskiej (EUNIC) 

oraz biurem Duńskiego Instytutu 

Kultury przy UE w Brukseli i przy 

wsparciu organizacji członkow-

skich CESI, takich jak "Alliance 

Police Nationale" czy CFE-CGC 

(posiada status obserwatora) odbę-

dzie się w Paryżu konferencja na 

temat "Terroryzm i radykalizacja. 

Nowe wyzwania dla naszych spo-

łeczeństw". Gośćmi tej konferen-

cji, obok chętnych reprezentantów 

związków członkowskich, będą 

eksperci z sektora bezpieczeństwa, 

sprawiedliwości i edukacji. 

Przedstawiciel WZZ „Solidarność-

Oświata”, kol. Damian Dziatko-

wiak, tradycyjnie już przedstawił 

partnerom z innych europejskich 

organizacji  związkowych z sekto-

ra edukacji aktualną sytuację 

Związku w Polsce, stan dialogu 

społecznego, a także planowane 

przez zwycięskie ugrupowanie w 

wyborach parlamentarnych refor-

my systemu edukacji. 

Spotkanie                    

Zarządu CESI 

1 i 2 grudnia 2015 r. odbyły się  

ostatnie w tym roku posiedzenia 

Prezydium oraz Zarządu CESI w 

Brukseli. Obok dyskusji o aktual-

nych wydarzeniach w Europie, na 

tematy politycznie gorące i o sta-

nowiskach CESI w tym zakresie, 

Zarząd dokonał wyboru Helen Ad-

riani, prezes holenderskiej organi-

zacj i  członkowskiej  CNV -

Connectief, na funkcję Wiceprezy-

dent CESI. 

Pani Adriani zastąpi Erica de Mac-

kera, który ustąpił ze stanowiska 

jednego z dziewięciu wiceprezy-

dentów CESI. Pani Adriani będzie 

piastować tę funkcję do następnego 

Kongresu CESI, który odbędzie się 

w grudniu przyszłego roku. 

Sekretarz generalny CESI Klaus 

Heeger powiedział: "Jest mi bardzo 
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cy dokonali autoprezentacji oraz 

omówienia działalności poszcze-

gólnych związków zawodowych, 

które reprezentowali.  W kolejnej 

części spotkania przewodniczący 

streścił swoje działania w ramach 

Cesi Youth w ciągu ostatniego 

roku podkreślając przede wszyst-

kim udział we wszystkich spotka-

niach zarządu i kongresu CESI, 

aktywność w ramach Europejskie-

go Forum Młodzieżowego oraz 

realizację programu „Młodzież w 

działaniu” realizowanego przez 

Komisje Europejską. 

 W spotkaniu wzięła rów-

nież udział Marcela Migliori, która 

przybliżyła uczestnikom program 

Erasmus +. W ramach projektu, 

którego realizacja została zaplano-

wana  w dniach 3-4 Marca 2016 w 

Parlamencie Europejskim w Bruk-

seli, podzieleni  na grupy uczestni-

cy, będą opracowywać propozycje 

zmian w konkretnych obszarach 

tematycznych funkcjonowania 

młodzieży w Unii Europejskiej. 

Na drugim etapie propozycje te 

zostaną przedstawione i przedys-

kutowane z zaproszonymi euro-

parlamentarzystami.  

 Matthäus Fandrejewski  

omówił także planowany w dniach 

21-22 Maja 2016 r. przebieg Euro-

pejskich Dni Młodzieży (EYE – 

European Youth Event), które tym 

razem odbędą się pod hasłem 

„Razem możemy przyczynić się 

do zmiany” (Together we can ma-

ke a change). Uczestnicy CESI 

Youth omówili pomysł stworzenia 

manifestu dotyczącego instytucji i 

organów użyteczności oraz admi-

nistracji publicznej na podstawie 

oraz zapisów prawa międzynaro-

dowego, ustanowionych i ratyfiko-

wanych przez i przy współudziale 

UE, a także tych funkcjonujących 

w porządkach prawnych państw 

członkowskich UE; 

• Usługi użyteczności publicznej 

muszą być całkowicie wyłączone z 

treści powyższych umów handlo-

wych; 

• Krajowe zasady i kryteria, jak i 

mechanizmy udzielania zamówień 

publicznych, powinny być wyłą-

czone   z umów handlowych, ich 

definicja musi pozostać bez zmian 

w stosunku do obecnie obowiązu-

jących przepisów w zakresie za-

mówień publicznych w UE; 

• Specjalne instrumenty ochrony 

inwestorów w przypadkach spo-

rów między inwestorem a pań-

stwem nie powinny stać w 

sprzeczności z prawem rządów do 

zaspokajania podstawowych celów 

polityki publicznej; 

• Należy odtajnić treść negocjowa-

nych umów handlowych.  

Przedstawicielem naszego Związ-

ku na posiedzeniu Zarządu CESI 

był kol. Damian Dziatkowiak. 

         

   DD 

rozmów i wywiadów z uchodźca-

mi. 

 Ostatnim elementem spo-

tkania było wstępne sformułowanie 

stanowiska CESI Youth dotyczące-

go pomocy i integracji młodych 

uchodźców w państwach człon-

kowskich. Poruszono między inny-

mi następujące kwestie: 

 równe szanse w dostępie 

do szkolnictwa na róż-

nych poziomach eduka-

cji, 

 pomoc w poszukiwaniu 

rodzin samotnie pozosta-

wionych dzieci uchodź-

ców, 

 wsparcie przy wolonta-

riatach i zdobywaniu pra-

cy w instytucjach uży-

teczności publicznej, 

 usprawnienie i uszczegó-

łowienie procedur uzy-

skiwania statusu uchodź-

cy,  

 usprawnienie zapewnia-

nia pewniejszych miejsc 

zamieszkania uchodźcom 

i migrantom, w celu 

zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa rodzin 

oraz zapewnienia łatwiej-

szej integracji społecznej 

i kulturowej dzieciom i 

młodym ludziom w ich 

środowiskach rówieśni-

czych. 

 

 Niestety z powodu zbyt ma-

łej liczby uczestników nie uchwa-

lono Statutu ani nie wybrano za-

stępcy przewodniczącego Matthä-

usa Fandrejewskiego . 

 Spotkanie zakończyło się 

podsumowaniem całego dnia i 

przedstawieniem kalendarza wyda-

rzeń na następny rok. 

 Nasz Związek aktywnie 

reprezentowała na spotkaniu kole-

żanka Katarzyna Pawlaczyk.  

 

   KP 

Spotkanie CESI Youth 

w Brukseli 

W dniu 20 listopada 2015 r. w 

siedzibie Europejskiej Unii Nie-

zależnych Związków Zawodo-

wych (CESI) w Brukseli odbyło 

się drugie spotkanie w ramach 

europejskiej młodzieżówki Cesi 

Youth. 

 Spotkanie o godz. 10 roz-

począł przewodniczący  Matthäus 

Fandrejewski  przedstawiając po-

rządek obrad. Następnie uczestni-
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nych i ich wycenę, objęcie Kartą Na-

uczyciela wszystkich nauczycieli, utrzy-

manie pensum, wpisanie pensum peda-

gogów, logopedów itd. do tabeli w Kar-

cie, przywrócenie utraconych uprawnień 

nauczycielskich (dotyczących placówek 

opiekuńczych) oraz ustalenie standar-

dów i warunków pracy nauczycieli. Pod-

czas spotkania mówiono również o wy-

nagrodzeniach nauczycieli jako dotacji 

celowej, uproszczeniu systemu wyna-

gradzania nauczycieli i dotacjach dla 

placówek niepublicznych. Poruszano też 

sprawy związane ze szkolnictwem za-

wodowym, systemem oświaty i środka-

mi unijnymi. 

Na spotkaniu w MEN związki zawo-

dowe reprezentowali: Sławomir Witt-

kowicz – przewodniczący Branży Na-

uki, Oświaty i Kultury Forum Związ-

ków Zawodowych, przewodniczący 

WZZ "Solidarność - Oświata", Ewa 

Tatarczak – przewodnicząca Związku 

Zawodowego „Rada Poradnictwa”, 

Tadeusz Pisarek – przewodniczący 

Zarządu Głównego NSZZ Pracowni-

ków Schronisk dla Nieletnich i zakła-

dów Poprawczych, oraz Barbara Be-

licka - wiceprzewodnicząca Zarządu 

Krajowego WZZ "Solidarność - 

Oświata". 

Było to trzecie spotkanie Anny Zalew-

skiej ze związkowcami oświatowymi. W 

ubiegły piątek w Kaliszu minister edu-

kacji narodowej rozmawiała z reprezen-

tantami Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność”. W środę 

– z przedstawicielami Związku Nauczy-

cielstwa Polskiego. 

 

źródło: www.men.gov.pl/inf. wła-

sna (SW) 

 Szefowa MEN rozmawiała      

w piątek (27.11.2015 r.) ze związkow-

cami z Forum Związków Zawodowych 

o planowanych zmianach w edukacji. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-

ciele oświatowych związków zawodo-

wych zrzeszonych w Forum Związków 

Zawodowych: Wolnego Związku Za-

wodowego "Solidarność - Oświata", 

Związku Zawodowego „Rada Porad-

nictwa” oraz z NSZZ Pracowników 

Schronisk dla Nieletnich i zakładów 

Poprawczych. 

Anna Zalewska zapewniła, że plano-

wane zmiany w edukacji będą szeroko 

opiniowane. – Nie podejmiemy żadnej 

decyzji bez skonsultowania jej z na-

uczycielami. To będzie rzeczywisty 

dialog – powiedziała minister edukacji. 

Szefowa MEN zapowiedziała, że wkrót-

ce przedstawi projekt nowelizacji usta-

wy o systemie oświaty dotyczący pod-

wyższenia wieku obowiązku szkolnego 

do siedmiu lat. Poinformowała też, że 

od 1 września 2016 r. będą zlikwidowa-

ne tzw. godziny karciane. Zadeklarowa-

ła, że obecni piątoklasiści nie bę-

dą przystępowali do sprawdzianu szó-

stoklasisty. Sprawdzian w kwietniu 

2016 r. będzie ostatnim. Rezygnacja z 

niego to pierwszy krok na drodze do 

wygaszania gimnazjów. Zadeklarowała, 

że w styczniu przedstawi harmonogram 

działań odnośnie gimnazjów. 

Przedstawiciele związków zawodowych 

zwrócili uwagę na potrzeby zwiększenia 

nakładów na edukację. Zaproponowali 

m.in.: standaryzację zadań edukacyj-

 14 listopada 2015 r. w Żorach 
(woj. śląskie) odbył się pogrzeb ś.p. Tade-
usza Chwałki - Przewodniczącego Fo-
rum Związków Zawodowych. Tadeusz 
Chwałka zginął w wypadku samochodo-
wym 11 listopada bieżącego roku. Do tra-
gicznego w skutkach zdarzenia doszło, gdy 
wracał do Częstochowy z obchodów Świę-
ta Niepodległości w Warszawie. 
 W kościele pw. św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach rozpoczął się 
pogrzeb Tadeusza Chwałki, Przewodniczą-
cego Forum Związków Zawodowych. Na 
uroczystości pojawiły się prawdziwe tłumy. 
Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP 
p rzeds t awi ł a  l i s t  wys t o so wan y 
przez  Prezydenta Andrzeja Dudę. - Z wiel-
kim żalem przyjąłem wiadomość o nagłej 
śmierci Tadeusza Chwałki. Był całym ser-
cem zaangażowany w pracę dla ludzi. Po-
znałem go osobiście i bardzo liczyłem na 
jego współpracę w ramach Rady Dialogu 
Społecznego. Zmarł na posterunku, wraca-
jąc z obchodów Święta Niepodległości w 
Warszawie. Jego zaangażowanie nie będzie 
zapomniane. Składam wyrazy ogromnego 
współczucia - pisał w liście prezydent An-
drzej Duda. W serdecznych słowach zmar-
łego szefa Forum Związków Zawodowych 
pożegnał odchodzący Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej Władysław Kosieniak-
Kamysz. Obecni byli także szefowie pozo-
stałych reprezentatywnych central związko-
wych: Piotr Duda (NSZZ "Solidarność") 
oraz Jan Guz (OPZZ). 
 Przypomnijmy, że samochód, 
którym w Święto Niepodległości jechał 
przewodniczący FZZ, nie wyhamował 
przed stojącymi na światłach dwoma cią-
gnikami siodłowymi i zderzył się z pojaz-
dami. Tragedia wydarzyła się w Stobecku 
Szlacheckim, koło Radomska o godz. 17 na 
drodze krajowej nr 1. 
 Tadeusz Chwałka urodził się 3 
maja 1953 w Rybniku, mieszkał przy ul. 
Kłapczyka w żorskiej dzielnicy Zachód. 
Pracował społecznie przez 20 lat, m.in. w 
branży górniczej. Był liderem jednej z 
trzech ważnych związkowych organizacji 
w Polsce. FZZ wchodzi bowiem w skład 
Rady Dialogu Społecznego (wcześniej 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych). W październiku tego roku 
Tadeusz Chwałka został członkiem Rady 
Dialogu Społecznego. 
 Koledzy związkowca wciąż nie 
mogą uwierzyć w tę tragedię. Mówią, że 
zapamiętają Tadeusza Chwałkę jako nie-
zwykle serdecznego człowieka, otwartego 
na innych i umiejętnie pokonującego prze-
ciwności. Na pogrzebie, który odbył się    
w Żorach pojawiły się tłumy. Związkowcy, 
przedstawiciele rządu, mieszkańcy miasta - 
wszyscy oddali hołd zmarłemu przewodni-
czącemu FZZ.  
 
źródło: www.dziennikzachodni.pl oraz inf. 
własna (SW) 
 
 Na uroczystościach pogrzebo-
wych Wolny Związek Zawodowy repre-
zentowali:  Sławomir Wittkowicz 
(Przewodniczący Związku), Roman Plesz-
ka (Przewodniczący KM w Raciborzu), 
Jerzy Piszczan (KM w Raciborzu). 
 W pogrzebie ś. p. Tadeusza 
Chwałki uczestniczył poczet sztandarowy 

Spotkanie                         

z nową Minister              

Edukacji Narodowej 

Kol. Sławomir Wittkowicz i kol. Barbara Belicka  podzas 

spotkania z nową Minister Edukacji Narodowej 

Przewodniczący Związku w rozmowie z nową Minister 

Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską 

 
Pogrzeb                 

Przewodniczącego 

Forum Związków              

Zawodowych                                        
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WZZ „Solidarność-Oświata” w składzie: 
Paweł Majkrzyk — dowódca pocztu, 
Tomasz Szymankiewicz —chorąży 
(sztandarowy) oraz Michał Matyja — 
asysta.  

9. ustawa przywołuje szereg instytucji nieist-

niejących lub błędnie zakwalifikowanych - 

np. Krajowa Izba Gospodarcza jest organiza-

cją samorządu gospodarczego a nie organiza-

cją społeczno-gospodarczą; wpisano Radę 

Programową do spraw kompetencji, która nie 

istnieje w obiegu prawnym; wprowadza się 

nieistniejące pojęcie "sektora edukacji poza-

formalnej", które nie istnieje; nie wskazuje się 

również podstaw prawnych przywoływanych 

podmiotów oraz kryteriów ich reprezentatyw-

ności; 

10. projektowany skład Rady Interesariuszy 

(RI) jest nie do przyjęcia i zawiera zapisy 

jednoznacznie lobbystyczne (w negatywnym 

znaczeniu tego pojęcia); protestujemy prze-

ciwko próbie postawienia na jednym pozio-

mie organizacji i instytucji umocowanych 

ustawowo o sądowej kontroli reprezentatyw-

ności z organizacjami zainteresowanymi biz-

nesowo wejściem do RI! wskazujemy, że 

Polska Izba Firm Szkolących, która kryje się 

pod hasłem "sektor edukacji pozaformalnej" 

jest organizacją, która nie ma żadnych upraw-

nień do reprezentowania wielości podmiotów 

występujących na rynku szkoleń; wskazuje-

my, że w pracach np. Komitetu Monitorujące-

go Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój wskazana PIFS występuje w ra-

mach... Krajowej Izby Gospodarczej! utrzy-

manie zapisów art. 80 spowoduje sytuację, że 

PIFS może być reprezentowany w ramach 

trzech podmiotów: jako "sektor edukacji po-

zaformalnej", przedstawiciel KIG oraz przed-

stawiciel organizacji pracodawców!!! oczeku-

jemy, zdecydowanego przeredagowania skła-

du RI! 

11. proponujemy, do czasu uzgodnień składu 

RI oraz w celu znacznego zmniejszenia kosz-

tów budżetowych ustawy, przyjęcie zapisu, 

który pozwoli przez pierwsze 2-3 lata funk-

cjonowania ustawy przejęcie obowiązków 

Rady Interesariuszy przez Radę Dialogu 

Społecznego - np. powołany w jej ramach 

Zespół ds. usług publicznych - z obowiązkiem 

zapraszania na posiedzenia zainteresowane 

podmioty (KRASP, KRZSP, CKE, strona 

samorządowa); 

12. do art. 12 w Standardzie Opisu Kwalifika-

cji (SOK) w obszarze 1 (informacje ogólne o 

kwalifikacji uregulowanej albo kwalifikacji 

rynkowej) proponujemy, aby informacje o 

prognozowanym zapotrzebowaniu na daną 

kwalifikację były przedstawiane w ujęciu 

regionalnym wg analiz WUP realizowanych 

wg Metodologii Małopolskiego Barometru 

Zawodów; w odniesieniu do obszaru 3 

(informacje o każdej instytucji uprawnionej 

do nadawania danej kwalifikacji) proponuje-

my, aby minimalna liczba Instytucji Certyfi-

kujących wskazanych w opisie danej kwalifi-

kacji rynkowej lub uregulowanej wynosiła co 

najmniej dwie IC. 

 W odniesieniu do dyskusji                

z 30.11.2015 r. uważamy, że nie należy przy-

chylać się do żądań Związku Rzemiosła Pol-

skiego, aby wszystkie ich kwalifikacje rze-

mieślnicze były traktowane jako uregulowane 

i bezpłatnie wprowadzone do ZSK. Uważamy, 

że uregulowane winny być tylko te, które są 

zgodne ze szkolnymi kwalifikacjami zawo-

dów. 

    SW 

bodnie wypełniać elementów, które winny 

być określone w ustawie; 

4. zasadniczą wątpliwość budzi tryb i forma 

włączania kwalifikacji do ZSK; naszym zda-

niem budzi ona wątpliwości co do zgodności 

z Konstytucją; obwieszczenie jest w systemie 

prawnym formą komunikowania się organu 

ze stronami postępowania w przypadku wie-

lości stron (vide wyrok NSA z 08.12.2009 r. 

sygn. II OSK 1871/08) - nie jest środkiem 

prawnym o charakterze rozstrzygającym!; 

można przyjąć, że przez obwieszczenie o 

włączeniu danej kwalifikacji do systemu 

każdy zainteresowany dowie się o toczącym 

postępowaniu - ale będzie to już po zakoń-

czeniu tego postępowania! Dlatego też uwa-

żamy, że włączanie kwalifikacji do systemu 

winno odbywać się w trybie rozporządzenia! 

Ponadto, w obwieszczeniu przewiduje się 

zawarcie informacji o warunkach walidacji, a 

więc o warunkach jakie podmiot certyfikują-

cy musi spełniać aby ubiegać się o nadanie 

uprawnień do certyfikowania w drodze decy-

zji administracyjnej; taka decyzja musi być 

wydana na podstawie prawa materialnego i 

procesowego, które jest opisane tylko i wy-

łącznie w akcie powszechnie obowiązującym 

(art. 92 Konstytucji); organy publiczne nie 

mogą domniemywać swoich kompetencji, 

muszą działać w granicach swoich kompeten-

cji; proponujemy zatem przyjąć, że włączanie 

kwalifikacji do ZSK winno być stosowane 

identycznie jak ma to miejsce w przypadku 

zawodów szkolnych - poprzez rozporządze-

nie i załącznik do rozporządzenia! 

5. wątpliwości budzi kwestia, czy ministrem - 

koordynatorem ZSK winien być minister do 

spraw edukacji; być może właściwszym był-

by Prezes Rady Ministrów i koordynacja na 

poziomie Kancelarii Prezesa RM; wskazuje-

my, że ZSK wchodzi w kompetencje eduka-

cji, nauki i szkolnictwa wyższego, pracy, 

gospodarki i szeregu innych resortów; 

6. wskazujemy, że należy również rozważyć i 

zaproponować rozwiązania zapewniające 

kontrolę nad zapewnianiem jakości w certyfi-

kowaniu; jest przewidziany nadzór ministra, 

ale nie ma żadnych mechanizmów kontroli! 

pozbawia się więc ministra możliwości wy-

konywania kontroli doraźnych lub krzyżo-

wych; uważamy, że minister winien mieć 

prawo do kontroli zarówno w przypadku 

powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystę-

powania nieprawidłowości, jak i z urzędu; 

7. ustawa winna jednoznacznie określić jaką 

moc prawną ma "znak graficzny informujący 

o przypisanym poziomie PRK do kwalifika-

cji, który jest umieszczany wyłącznie na do-

kumentach potwierdzających nadanie kwali-

fikacji włączonych do ZSK" - czy jest to 

tylko informacja o poziomie i ma znaczenie 

opisowe (jak suplement do dyplomu, który 

niewiele znaczy) czy też jest to urzędowe 

stwierdzenie czegoś (np. jak w art. 4 ust. 1 

ustawy z 06.08.2010 r. o dowodach osobi-

stych)? 

8. proponowana w ustawie Polska Rama 

Kwalifikacji (PRK) nie ma żadnego odniesie-

nia do Europejskiej ramy Kwalifikacji 

(EQL); na jakiej podstawie prawnej i na ja-

kich zasadach będą odnoszone poziomy PRK 

do poziomów EQL? 

Stanowisko FZZ                  

w sprawie                         

projektu ustawy o ZSK 

Niejako nawiązując do rozmów z MEN 

27.11.2015 r. kolega Sławomir Wittkowicz 

odniósł się, z ramienia Forum Związków 

Zawodowych, do projektu ustawy o zinte-

growanym systemie kwalifikacji. 

 

I. Uwagi ogólne o charakterze politycz-

nym: 
1. wdrażanie Polskiej Ramy Kwalifikacji 

oraz zintegrowanego systemu kwalifikacji 

nie było zadaniem obowiązkowym dla Pol-

ski. Była to suwerenna decyzja ówczesnego 

kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego (I etap) oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej (II etap); 

2. w wyniku znaczących opóźnień oraz bra-

ku porozumienia politycznego w ówczesnej 

Radzie Ministrów znajdujemy się pod ol-

brzymią presją czasu i groźbą zarówno ko-

nieczności zwrotu środków wydatkowanych 

na ten projekt (na poziomie MEN-IBE to 67 

milionów złotych!), jak i zablokowaniem 

przez Komisję Europejską uruchomienia 

środków na kształcenie dorosłych, rejestr 

usług rozwojowych etc. (ok. 2 miliardów 

złotych); 

3. błędem było pominięcie możliwości zapo-

znania posłów z Sejmowej Komisji Eduka-

cji, Nauki i Młodzieży z założeniami i pro-

ponowanymi zapisami ustawy. 

 

II. Uwagi do projektu: 
1. wątpliwości budzi pewna systematyka 

projektowanej ustawy; brakuje pewnej kom-

pleksowej myśli i zgrupowania różnych 

zagadnień wg kilku zasad integrujących 

system; w pierwszej, ogólnej części ustawy 

winny być zatem zgrupowane zasady, które 

w dalszej części winny być szczegółowo 

rozpisane lub w ramach wyłączenia (wyjątek 

od reguły); wskazujemy, że jedyną zasadą 

wyrażoną w omawianym projekcie jest tylko 

przywołanie, że standard opisu kwalifikacji 

jest (będzie) opisywany efektami uczenia 

się; 

2. w projekcie zbyt często używa się pojęć 

nieostrych np. opisywanie przesłanek, które 

będą podstawą rozstrzygnięć organów - np. 

w art. 10 minister określi w drodze rozpo-

rządzenia warunki, jakie muszą spełniać 

eksperci, uwzględniając właściwe przygoto-

wanie merytoryczne ekspertów - jakie? 

3. stosowanie pojęć nieostrych i niedookre-

ślonych powoduje, że znaczna część kompe-

tencji i warunków nie będzie określona w 

ustawie lecz w rozporządzeniach; powoduje 

to kolizję z normami konstytucyjnymi oraz 

orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z 

ostatnich 8 lat; w rozporządzeniu minister 

może coś doprecyzować, ale nie może swo-


