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21 stycznia 2016 roku odbyło 
się kolejne spotkanie nowej 
Minister Edukacji Narodowej 
Anny Zalewskiej z przedsta-
wicielami reprezentatywnych 
oświatowych związków za-
wodowych.  
Co do meritum jest zgoda 
organizacji związkowych na 
projekt rządowy dotyczący 
likwidacji godzin karcianych 
i zmian proponowanych 
przez ministerstwo edukacji. 
Przy okazji rozmów ze 
związkami zawodowymi 
okazało się, że spraw do za-

łatwienia jest kilka na już, 
kilkanaście na za chwilę,      
a kilkadziesiąt w ogóle. 
Wszystkie reprezentatywne 
związki zawodowe zadekla-
rowały, że będą bardzo ak-
tywnie uczestniczyć w deba-
cie społecznej na temat 
zmian w systemie edukacji - 
powiedziała dziennikarzom 
Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska po spotkaniu 
z przedstawicielami trzech 
central związkowych. 
Jak pani Minister sama póź-
niej stwierdziła, jeśli chodzi 

o projekt nowelizacji, związ-
kowcy postulowali koniecz-
ność doprecyzowania uzasad-
nienia, by rozwiać wątpliwo-
ści środowiska i uniknąć        
w przyszłości sporów inter-
pretacyjnych w codziennej 
praktyce szkolnej i współpra-
cy z samorządami. Jeśli cho-
dzi o zapisy zmian, są one 
wystarczające i satysfakcjo-
nujące związki - poinformo-
wała minister. 
Pytana po spotkaniu przez 
dziennikarzy, o jakich innych 
sprawach wymagających naj-
szybszego uregulowania mó-
wili związkowcy, Minister 
Zalewska stwierdziła: Na już 
jest kwestia objęcia Kartą 
Nauczyciela nauczycieli         
w domach dziecka, którzy 
utracili to prawo w dosyć 
zadziwiający sposób, jak        
i kwestia uregulowania pen-
sum pedagogów i psycholo-
gów, dlatego że samorządy 
mają tu absolutną dowolność 
i mamy tu w każdym samorzą-
dzie inną regulację. 
Minister dopytywana, czy 
można spodziewać się           
w związku z tym kolejnego 
projektu nowelizacji Karty, 
zaznaczyła: Zadeklarowałam, 
że dyskusje o dużych zmia-
nach finansowych czy zmianie 
filozofii subwencji oświatowej 
możemy rozpocząć, gdy bę-
dziemy debatować o systemie 
edukacji. To nie może być        
w oderwaniu. 
W następnym tygodniu bę-
dziemy liczyć, na ile jesteśmy 
w stanie udźwignąć zmiany 

dotyczące logopedów i peda-
gogów. Jeżeli będzie to bar-
dzo mała zmiana, będę lob-
bowała w Ministerstwie Fi-
nansów, żebym mogła takiej 

zmiany dokonać - poinfor-
mowała Zalewska. 
Stronie związkowej chodzi  
o nauczycieli zatrudnionych 
w ośrodkach opiekuńczo-
wychowawczych, którzy 
utracili swoje uprawnienia 
wynikające z Karty Nauczy-
ciela z dniem 1 stycz nia 
2014 r. na mocy ustawy       
o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej. Do 
tego czasu pracujący w pla-
cówkach socjalizacyjnych 
mogli być zatrudnieni         
w dwojaki sposób: na pod-
stawie Karty Nauczyciela 
lub na podstawie Kodeksu 
pracy. 
Nauczycielom, którzy straci-
li status wynikający z Karty, 
z chwilą, gdy stali się pra-
cownikami samorządowymi, 
obniżono wynagrodzenia, 
zwiększono dwukrotnie licz-
by godzin pracy z dziećmi, 
zmniejszono wymiar urlopu 
oraz pozbawiono osiągnięte-
go stopnia awansu zawodo-
wego. 
Z kolei psycholodzy, peda-

Od lewej: Wiceprzewodnicząca kol. Barba-
ra Belicka oraz Przewodniczący Związku 
kol. Sławomir Wittkowicz 

Reprezentanci Branży Nauki, Oświaty         
i Kultury Forum Związków Zawodowych. 
Od lewej: kol. Tadeusz Pisarek, kol. 
Barbara Belicka i kol. Sławomir Wittkowicz  
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godzy i logopedzi zatrudnieni w szko-
łach nie mają ustawowo określonego 
pensum, to znaczy obligatoryjnego wy-
miaru godzin pracy z uczniami, w od-
różnieniu od psychologów, pedagogów 
i logopedów zatrudnionych w porad-
niach, którzy liczbę godzin pracy mają 
ustaloną. 
Tak zwane „godziny karciane” (nazwa 
zwyczajowa podchodzi od nazwy usta-
wy Karta Nauczyciela) - które zgodnie z 
projektem nowelizacji ustawy mają być 
zlikwidowane od 1 września 2016 roku 
- to dwie godziny w tygodniu (w przy-
padku nauczycieli w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach) lub jedna (w 
szkołach ponadgimnazjalnych), które 
każdy nauczyciel, niezależnie od swego 
pensum dydaktycznego, czyli obowiąz-
kowego wymiaru lekcji, musi przepra-
cować z uczniami, np. prowadząc zaję-
cia wyrównawcze. Za prowadzenie za-
jęć w ramach godzin karcianych na-
uczyciele nie otrzymują dodatkowego 
wynagrodzenia. Zostały one wprowa-
dzone we wrześniu 2009 r. Likwidację 
godzin karcianych zapowiedziała w 
expose premier RP Beata Szydło.  
Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyń-
ski po spotkaniu w MEN w rozmowie z 
dziennikarzami zaznaczył, że stanowi-
sko przedstawione w czwartek przez 
związek nie jest stanowiskiem ostatecz-
nym, gdyż konsultacje kończą się 8 
lutego. - Sprawą, która budzi emocje, 
jest kwestia tych wszystkich zajęć, które 
są adresowane do ucznia. Z chwilę no-
welizacji może okazać się, że liczba 
godzin realizowanych bezpłatnie po 
likwidacji godzin karcianych zamiast 
zmniejszyć się, może zostać zwiększona 
- powiedział. Dlatego, jak mówił, zapro-
ponował spotkanie po tym, jak projekt 
zostanie przyjęty przez rząd, a tym sa-
mym zanim trafi do Sejmu, po to by 
resort edukacji wspólnie ze związkow-
cami zastanowił się, jak uszczelnić zapi-
sy ustawy.  
O tym, że zapis dotyczący likwidacji 
godzin karcianych powinien zostać 
doprecyzowany, mówił też dziennika-
r z o m S ł a w o mi r  W i t t ko w i c z 
(Przewodniczący Branży Nauki, 
Oświaty i Kultury Forum Związków 
Zawodowych oraz Przewodniczący 
WZZ „Solidarność-Oświata”). Za-
znaczył, iż chodzi o to, by nie budził on 
żadnych kontrowersji po stronie dyrek-
torów i organów prowadzących, czyli 
samorządów Przypomniał też, że za 
każdą godzinę pracy powyżej pensum 
należy się nauczycielom dodatkowe 
wynagrodzenie. Mieliśmy też szereg 
pytań dotyczących zapisów o komisjach 
dyscyplinarnych, choć zgadzamy się z 

11. art. 80a ust. 1 - proponujemy utrzy-
mać zasadę, że nauczyciel (obwiniony) 
może korzystać maksymalnie z dwóch 
obrońców; obrońcami mogą być: nauczy-
ciele lub adwokaci lub radcy prawni; jest 
to szczególnie ważne w sytuacji, gdy pro-
ponuje się stosować przepisy kpk 
12. art. 80a ust. 2 - dopisać także obroń-
ców 
13. art. 85a - jesteśmy przeciwni ustala-
niu wynagrodzenia dla członków komisji, 
rzeczników 
14. art. 81b ust. 1 - zwrot kosztów winien 
dotyczyć także obrońców!! 
15. art. 81c - zdecydowanie negatywnie 
oceniamy propozycję! jest sprzeczna z 
zasadami postępowania przed sądami 
powszechnymi! uniewinniony nauczyciel 
winien uzyskać zwrot kosztów poniesio-
nych na obronę np. wg stawek urzędo-
wych określonych przez ministra Spra-
wiedliwości 
16. art. 83 ust. 5 - proponujemy utrzymać 
dotychczasową zasadę: odwołanie od 
zawieszenia winno składać się do komisji 
drugiej instancji a nie od razu do sądu 
apelacyjnego! 
17. art. 85b ust. 1 pkt 4 - proponujemy 
wykreślić sformułowanie "oraz czynności 
sprawdzających w sprawach o wykrocze-
nia". 
 
Ponadto Przewodniczący Związku popro-
sił o przekazanie poniższych informacji 
dot. lat 2012-2015: 
 
- ile spraw rocznie rozpatrywały komisje 
dyscyplinarne w województwach i odwo-
ławcza? 
- czego najczęściej dotyczyły prowadzone 
sprawy? 
- ile spraw wpłynęło do sądów apelacyj-
nych? 
- ilu nauczycieli ukarano? 
- ile postępowań zostało umorzonych? 
- ilu nauczycieli zostało wydalonych z 
zawodu" 
- ilu nauczycieli zostało zwolnionych z 
pracy z trzyletnim zakazem wykonywania 
zawodu? 
Wiceprzewodnicząca oświa towej 
"Solidarności" Teresa Misiuk stwierdziła 
po spotkaniu, iż projekt noweli to począ-
tek dobrych zmian w ustawie Karta Na-
uczyciela. Przypomniała, że postulat li-
kwidacji godzin karcianych był zgłaszany 
od dawna. Powracamy do literalnego 

tym, że odpowiedzialność dyscyplinarna 
powinna obejmować wszystkich na-
uczycieli. Proponowane zmiany w 
kwestii funkcjonowania komisji dys-
cyplinarnych dla nauczycieli są dość 
istotne i w niektórych wypadkach po-
stulowane zapisy mogą budzić wątpli-
wości i zaniepokojenie, szczególnie 
biorąc pod uwagę nie zawsze niestety 
pozytywne doświadczenia oświatowe-
go środowiska związkowego ze współ-
pracy z komisjami dyscyplinarnymi 
dla nauczycieli. Swoje, bardzo precy-
zyjne uwagi, spostrzeżenia i wątpliwo-
ści w powyższej sprawie Przewodni-
czący Związku przedstawił kilka dni 
później w swoim piśmie do Minister 
Edukacji Narodowej, które poniżej 
cytujemy: 
 1. art. 77a ust. 3 i 4 - konieczność uzy-
skania pozytywnej opinii reprezentatyw-
nych związków zawodowych zrzeszają-
cych nauczycieli (proponujemy, aby były 
to odpowiednio: struktury wojewódzkie 
dla komisji pierwszej instancji i centrale 
dla komisji drugiej instancji); 
2. art. 77a ust. 8 i 9 - dopisać: utrata 
pozytywnej opinii związków zawodo-
wych; 
3. art. 79a ust. 2 - uzupełnić o przypadek 
dyrektora (powiadomienie organu pro-
wadzącego o toczącym się postępowaniu 
wyjaśniającym); 
4. art. 79a ust. 7 - jednoznacznie wska-
zać, że mogą uczestniczyć obrońcy!! 
5. art. 79a ust. 8 - także obrońcy! 
6. art. 79a ust. 9 - bezwzględnie należy 
również przesłuchać zawiadamiające-
go!! 
7. art. 79a ust. 10 - wykreślić: albo o 
u mo r z en iu  t eg o  p o s t ę po w an ia 
(całkowicie zbędne) 
8. art. 79a ust. 12 - usunąć (zapis zbęd-
ny) 
9. art. 80 ust. 1i - czy oznacza to, że w 
wezwaniu należy przywołać recypowany 
przepis kpk oraz zapoznać świadka 
(biegłego) z prawami i odpowiedzialno-
ścią wynikającą np. z art. 177 par.1 kpk? 
czy w postępowaniu można będzie stoso-
wać wprost art. 183 par. 1 kpk ? czy 
członkowie komisji dyscyplinarnych 
będą w stanie prawidłowo stosować 
przepisy kpk?? 
10. art. 80 ust. 6 - proponujemy dopisać 
możliwość wnoszenia kasacji tylko w 
przypadku zastosowania wobec obwinio-
nego nauczyciela kary wydalenia z za-
wodu; 
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wodnicząca Związku kol. Barbara Belic-
ka oraz Sekretarz Zarządu Krajowego 
kol. Damian Dziatkowiak. 
          DD    
Źródło: wiadomosci.onet.pl/inf.własna (DD) 

likwidacji szkoły), ale nie został zakończony 
(nie podjęto ostatecznej uchwały). Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edu-
kacji Narodowej prawo powoływania i odwo-
ływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. 
 
Źródło: men.gov.pl 

zapisu ustawy sprzed wprowadzenia 
godzin. Pojawiają się jednak wątpliwo-
ści co do tego, czy taka formuła po 
funkcjonowaniu godzin nie będzie po-
wodowała nadużyć i nadinterpretacji - 
zauważyła. Podkreśliła, że przywracane 
zapisy "trzeba będzie czytać wraz z 
zapomnianym trochę artykułem ustawy 
mówiącym, co to są godziny ponadwy-
miarowe i jakie nauczyciel powinien za 
nie otrzymywać wynagrodzenie". Tere-
sa Misiuk pozytywnie oceniła też zapisy 
noweli dotyczące profesorów oświaty. 
Wyrażając swoje wątpliwości zapowie-
działa, że także "S" zaproponuje korektę 
niektórych zapisów dot. komisji dyscy-
plinarnych. 
W projekcie zmian w KN zapropono-
wano też przepis ułatwiający planowa-
nie i wypłacanie jednorazowej gratyfi-
kacji pieniężnej nauczycielowi, któremu 
przyznano tytuł honorowy profesora 
oświaty. Tytuł ten przyznawany jest od 
2008 r. za całokształt wieloletniej pracy 
pedagogicznej. Nauczyciel otrzymujący 
ten tytuł musi wyróżniać się wybitnymi 
osiągnięciami. Uroczystość nadania 
tytułów odbywa się raz w roku w Dniu 
Edukacji Narodowej. W tym roku uho-
norowano tym tytułem 20 osób. 
W projekcie noweli znalazły się też 
zapisy dotyczące odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu 
niekaralności. Proponuje się m.in. 
wprowadzenie centralnego rejestru 
orzeczeń dyscyplinarnych wobec na-
uczycieli, w którym będą gromadzone 
dane o nauczycielach prawomocnie 
ukaranych karą wydalenia z zawodu 
nauczycielskiego lub karą zwolnienia z 
pracy z zakazem przyjmowania ukara-
nego do pracy w zawodzie nauczyciel-
skim w okresie 3 lat od ukarania. 
Zakłada się też rozszerzenie na wszyst-
kich nauczycieli wymogu niekaralności 
za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nietoczenia się wobec nich postę-
powania karnego lub dyscyplinarnego 
lub postępowania o ubezwłasnowolnie-
nie. Obecnie przepisy te nie obejmują 
nauczycieli zatrudnionych w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placów-
kach prowadzonych przez osoby fizycz-
ne oraz osoby prawne niebędące jed-
nostkami samorządu terytorialnego oraz 
w niepublicznych przedszkolach, szko-
łach i placówkach. Nie dotyczą też osób 
zatrudnionych w wymiarze niższym niż 
połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. 
Nowelizacja ma to zmienić. 
 Z ramienia naszego Związku 
(jako przedstawiciele Branży Nauki, 
Oświaty i Kultury FZZ) w spotkaniu 
wzięli udział Przewodniczący Związku 
kol. Sławomir Wittkowicz, Wiceprze-

Zmiany w ustawie           
o systemie oświaty! 

Regulacje znowelizowanej ustawy o syste-
mie oświaty obowiązują od 23 stycznia 2016 
roku. 
 
Oto najważniejsze ze zmian: 
 
Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-
latków:  
Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny 
dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo             
6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierw-
szej klasie na wniosek rodziców (warunkiem 
jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z 
wychowania przedszkolnego albo posiadanie 
przez nie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej). 
Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocz-
nego przygotowania przedszkolnego przez 
dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w 
stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje 
prawo). 
Wprowadzone w ustawie przepisy przejścio-
we umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, 
które w wieku sześciu lat obowiązkowo po-
szły do szkoły, nauki   w klasach pierwszej i 
drugiej. 
Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek ro-
dziców – złożony do końca marca 2016 r. – 
w roku szkolnym 2016/2017 naukę w kla-
sach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą 
kontynuować dzieci: urodzone w 2009 r., 
które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczę-
ły naukę w klasie pierwszej, zaś urodzone w 
I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 
2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej 
szkoły podstawowej. 
 
WZMOCNIENIE ROLI KURATORA:  
Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. 
wzmocnienie roli kuratora oświaty 
w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu 
sieci szkół. 
Likwidacja lub przekształcenie przedszko-
la, szkoły lub placówki prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego będą 
możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada 
będzie dotyczyła wprowadzania zmian w 
sieciach przedszkoli i szkół oraz zakłada-
nia publicznych przedszkoli, szkół i placó-
wek prowadzonych przez inne podmioty 
niż jednostki samorządu terytorialnego. 
Nowe przepisy będą obowiązywały rów-
nież w przypadkach, w których proces 
likwidacji lub przekształcenia został roz-
poczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze 

Nadzwyczajny Kongres 
FZZ! 

Dorota Gardias (Przewodnicząca Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych w latach 2005-2011), przed-
stawicielka z ramienia FZZ w EKES, wy-
brana na Przewodniczącą Forum Związ-
ków Zawodowych. Wybory odbyły się 21 grudnia 2015 r. na 
Nadzwyczajnym Kongresie FZZ zwołanym 
po tragicznej śmierci Przewodniczącego FZZ 
Tadeusza Chwałki w dniu 11 listopada 2015 r. 
Nowa Przewodnicząca w swoim wystąpieniu 
programowym przypomniała o dziedzictwie 
Forum. Zaznaczyła, że jest to organizacja 
złożona z przedstawicieli różnych grup zawo-
dowych i interesy ich wszystkich muszą być 
należycie reprezentowane. 
Podkreśliła też, iż na najbliższy okres szcze-
gólnie ważna jest zmiana statutu Forum, a w 
nim nowy sposób myślenia o jego strukturze i 
dostosowanie do wyzwań europejskich. 
W opinii Doroty Gardias należy zadbać o 
wzmocnienie pozycji naszej organizacji, także 
w zakresie marketingu politycznego tak, „by 
głos naszej centrali był wyrazisty i słyszalny”. 
„Trzeba przełamać stereotypy, także dlatego, 
by zmienił się sposób postrzegania Forum. Do 
tego potrzebny jest także aktywny udział 
związku w mediach, w tym społecznościo-
wych, aktywna działalność w dialogu społecz-
nym oraz działanie w strukturach międzynaro-
dowych, w tym w EKZZ. Wskazała przy tym 
na swój dotychczasowy dorobek w tym Komi-
tecie, do którego jest desygnowana przez 
Forum. 
Nowa Przewodnicząca mówiła także o ko-
nieczności dbałości o finanse, również w 
strukturach województwach. 
Podkreśliła apolityczność Forum Związków 
Zawodowych określając ją jako „cnotę, której 
nie można stracić”. W opinii nowej Przewod-
niczącej, „bycie przybudówką partii politycz-
nej powoduje, że związek staje się tanim fol-
warkiem do zbierania głosów wyborczych”. 
„Ma wygrać silny charakter, kompetencje, 
zdolność do porozumienia, To musi być świę-
to ludzi odważnych do mówienia prawdy, nie 
zachowanie bezrefleksyjnego status quo” – 
podsumowała Dorota Gardias. 
Delegatami na Nadzwyczajny Kongres Forum 
Związków Zawodowych, naszej krajowej 
centrali, z ramienia Wolnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność-Oświata” byli kol. Prze-
wodniczący Sławomir Wittkowicz oraz kol. 
Sekretarz Zarządu Krajowego Damian Dziat-
kowiak.  
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nie bezpośrednie wsparcie finansowe skło-
niłoby rodziny do posiadania pierwszego 
czy kolejnych dzieci, lecz skuteczne 
wsparcie dla matek na rynku pracy (niemal 
60 proc. badanych przez CBOS), zwięk-
szenie liczby żłobków i przedszkoli 
(ponad 33 proc. badanych) czy podniesienie 
progu uprawniającego do zasiłków rodzin-
nych (ponad 20 proc. badanych). Ponad 46 
proc. Polaków posiadających dzieci opowiada 
się też za ulgami podatkowymi, ponad 44 
proc. za wsparciem państwa w pozyskaniu 
własnego mieszkania. 
Pokazuje to konieczność znacznie szersze-
go podejścia do pomocy rodzinie niż tylko 
przekazanie kwoty 500 zł na dziecko. Wzo-
rem mogą tu być kraje europejskie, w któ-
rych przyrost naturalny jest w ostatnim 
czasie najwyższy, jak np. Francja czy pań-
stwa skandynawskie. Tam jednak, zasad-
niczym elementem polityki demograficz-
nej jest stworzenie rodzinom możliwo-
ści łączenia życia zawodowego z ro-
dzinnym, upowszechnienie opieki insty-
tucjonalnej nad dziećmi czy programy 
wspierające budownictwo mieszkaniowe. 
Podsumowując, Forum Związków Zawodo-
wych przychylnie odnosi się do polityki pań-
stwa wspierającej demografię, zaznacza-
jąc wszakże konieczność zrównoważone-
go myślenia o polityce rodzinnej                   
z uwzględnieniem: podwyższenia świadczeń 
rodzinnych, rozbudowy placówek opiekuń-
czych, preferencji podatkowych, elastycz-
nych, ale akceptowalnych społecznie roz-
wiązań na rynku pracy, analizy zabezpiecze-
nia emerytalnego ludzi młodych, polityki 
mieszkaniowej. Są to, w naszej ocenie, 
tematy do dalszych dyskusji na temat poli-
tyki prorodzinnej państwa. 
Pozytywnie oceniamy zapis o monitorowaniu 
realizacji programu Rodzina 500+ oraz walo-
ryzacji kwot wsparcia w ramach dialogu spo-
łecznego. 
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Dokształcanie i nagrody     
w CEA 

29 stycznia 2016 roku miało miejsce pierw-
sze w tym roku kalendarzowym spotkanie 
związkowców z Dyrektorem CEA w War-
szawie w sprawie przyznania dofinansowa-
nia dokształcania nauczycieli oraz nagród 
Dyrektora CEA dla pedagogów szkół arty-
stycznych w Polsce. 
Pula środków na dokształcanie w gestii dy-
rektora CEA na rok 2016 to 849 tyś. w przy-
padku szkół i 19 tyś. w przypadku burs. 
Wszystkie 121 wniosków uzyskało akcepta-
cję i w tylu też przypadkach przyznano dofi-
nansowanie na łączną kwotę 245 438,- zło-
tych.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała też wnio-
ski i propozycje nagród dla nauczycieli 
szkół artystycznych, w większości związa-
nych z jubileuszami obchodzonymi przez 
placówki, dla niespełna 30 pedagogów na 
ogólną kwotę nieco ponad 65 tyś. złotych. 
 Przedstawicielem naszego Związ-
ku podczas spotkania 29 stycznia 2016 r.       
w CEA w Warszawie był kol. Damian 
Dziatkowiak. 
   DD  
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brutto np. 20 tys. zł miesięcznie. W naszej 
ocenie należy się zatem zastanowić nad pro-
pozycją wprowadzenia progu dochodowego 
przy przyznawaniu prawa do świadczenia 
także na drugie i kolejne dziecko,                   
z uwzględnieniem dochodu na członka ro-
dziny.                     
Odrębnym problemem pozostaje jedno-
cześnie różnicowanie dzieci i brak prawa 
do świadczenia, niezależnie od dochodów 
rodziny, na pierwsze dziecko. Badania 
młodych polskich rodzin wykazują, że 
najtrudniejsze jest podjęcie decyzji        
o pierwszym dziecku, a uzależniane jest to 
przede wszystkim od poczucia bezpieczeń-
stwa socjalnego. Proste jest zaś wyliczenie, 
że przy płacy minimalnej rodziców, wyno-
szącej ok, 1300 zł netto i jednym dziecku, 
rodzina i tak nie mogłaby liczyć na 
wsparcie, gdyż dochód na jej członka 
przekroczy 800 zł. Trudno zaś uznać 
takie dochody za satysfakcjonujące 
jeśli chodzi o rozwój dzieci.  
Nie jest też do końca zrozumiała górna 
granica wsparcia - ukończenie przez 
dziecko 18 roku życia. Nie jest to wiek 
usamodzielniania się młodych ludzi, ale - w 
przeważającej większości z nich - kontynu-
acji nauki, i to dosyć kosztownej. Inne 
rodzaje finansowego wsparcia (dzieci pełno-
sprawnych) kończą się na 24-25. roku życia. 
Powstaje też pytanie, czy adresowanie 
wsparcia jedynie od drugiego dziecka 
wieku do 18 lat będzie sprawiedliwe w 
stosunku do rodzin, w których występuje 
większa różnica wieku między dziećmi. 
Jeżeli bowiem to jedyne ma dziś np. 15 lat, 
to wątpliwą zachętą do posiadania kolej-
nego będzie fakt, iż po ukończeniu 
przez nie 18. roku życia, prawo do 500 
zł straci także to drugie, mimo że będzie 
wówczas miało tylko 2-3 lata. 
Kolejna   wątpliwość    dotyczy   analizy   
rzeczywistych    kosztów   wychowania    
dzieci. W zasadniczym stopniu składają 
się na nie przede wszystkim wydatki 
konsumpcyjne związane z wyżywieniem, 
ubraniem, wyposażeniem szkolnym. Co do 
zasady, więcej środków finansowych w 
rodzinie powinno wpłynąć na wzrost jej 
wydatków, a więc i zwiększyć wpływy do 
budżetu państwa. Szczególnie dotyczy to 
rodzin uboższych, które znaczną część, 
a często wszystkie swoje dochody, 
przeznaczają na konsumpcję. 
Wobec   innych   propozycji   rządzącej   
koalicji,   dotyczących   wprowadzenia   
podatku bankowego    (banki   przewidują   
wzrost   kosztów   kredytów,   w   tym   
hipotecznych na mieszkania) czy obro-
towego od sklepów (w tym wypadku 
jest mowa o możliwej podwyżce cen 
towarów), dodatek 500 zł może nie oka-
zać się odczuwalną zmianą dla kieszeni 
polskich rodzin. Wysokie koszty kredytu 
mieszkaniowego, droższe zakupy, przy 
braku (zapowiadanej już ponad rok temu) 
obniżki VAT z 23 do 22 proc. może spo-
wodować wręcz realny wzrost ciężarów 
finansowych rodzin. 
W tym miejscu warto przytoczyć badania 
opinii publicznej, z których wynika, że to 

20 stycznia 2016 r. Forum Związków Za-
w o d o w y c h  p r z e k a z a ł o  m i n i -
ster rodziny, pracy i polityki społecznej, 
Elżbiecie Rafalskiej,  zaopiniowany           
w trybie konsultacji społecznych, projekt 
ustawy o finansowej pomocy państwa 
rodzinom - tzw. program Rodzina 500+. Forum podkreśliło swoje wsparcie dla roz-
woju polskiej demografii wskazując przy 
tym na potrzebę głębszej analizy zapropono-
wanych rozwiązań oraz ich modyfikację, np. 
w kwestii progu dochodowego, różnicowa-
nia pierwszego i kolejnych dzieci, zróżnico-
wania wsparcia, w tym zapewnienia opieki 
żłobkowo-przedszkolnej, wpływu propono-
wanych przepisów na aktywność zawodową 
kobiet czy system emerytalny.  
W szczegółach najważniejsze z nich brzmią 
następująco: 
Nie jest, w naszej opinii, do końca uzasad-
nione, dlaczego przewidziany w projekcie 
próg dochodowy wynosi właśnie 800 zł 
(ewentualnie 1200 zł). Nie ma on związku 
ani z progiem dla zasiłków z opieki spo-
łecznej (wynosi on nieco ponad 500 zł), ani 
dla świadczeń rodzinnych (niecałe 700 zł), 
ani alimentacyjnych (ponad 700 zł). Jest to 
natomiast kolejny próg, którego przekrocze-
nie będą musieli analizować urzędnicy. Te 
dodatkowe obowiązki będą zapewne wy-
magały zatrudnienia kolejnych urzędni-
ków, co zresztą sugeruje resort pracy. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że w wy-
padku drugiego i kolejnego dziecka, świad-
czenie będzie przysługiwało niezależnie od 
dochodu rodziny. Otrzymają je zarówno te, 
w których rodzice zarabiają po 1800 zł brut-
to, jak i te, w których ich zarobki sięgają 

Nadzwyczajne III MZD              
w Bydgoszczy 

18 stycznia 2016 r. miała miejsce II Sesja 
Nadzwyczajna III Międzyzakładowego Zebra-
nia Delegatów naszego Związku w Bydgosz-
czy.  Zwołanie zebrania było podyktowane 
potrzebą załatwienia kilku spraw o charakte-
rze organizacyjnym. Obok zmian w uchwale 
regulującej tryb powoływania oraz dokonywa-
nia wyborów w Kołach Związku delegaci 
dokonali wyboru uzupełniającego dwóch osób 
do składu Komisji Międzyzakładowej. W 
wyniku tajnego głosowania członkami Komi-
sji Międzyzakładowej w Bydgoszczy zostali: 
 
1. Kol. Joanna Kwiatkowska z Zespołu 

Szkół nr 27 w Bydgoszczy oraz 
2. Kol. Marcin Łatka z Zespołu Szkół nr 

12 w Bydgoszczy. 
 
Redakcja życzy obojgu sukcesów i owocnej 
pracy na rzecz Związku! 
           DD  


