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Poniżej publikujemy wybra-

ne fragmenty z informacji 

NIK z raportu dot. wykony-

wania niektórych zadań 

oświatowych przez JST. 

Omówienie raportu będzie 

mieć miejsce na połączonych 

sejmowych komisjach: Edu-

kacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Samorządu Terytorial-

nego, w środę 09.03.2016 r., 

w których uczestniczyć bę-

dzie kol. Sławomir Wittko-

wicz, Przewodniczący nasze-

go Związku. 

Celem głównym kontroli 

była ocena realizacji wybra-

nych zadań oświatowych 

przez jednostki samorządu  

terytorialnego. Badanie kon-

trolne dotyczyło przede 

wszystkim zapewnienia  

przez jst szkołom i placów-

kom  oświatowym  warun-

ków do realizacji ich zadań 

statutowych oraz wykorzy-

stania środków publicznych 

na ten cel w latach szkolnych 

2011–2014 (do czasu zakoń-

czenia kontroli), z wyjątkiem 

badań dotyczących wynagro-

dzeń nauczycieli (od 2009 

r.). 

 

Kontrolą objęto 30 urzędów 

gmin, na podstawie  art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 23 grud-

nia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli5, z uwzględ-

nieniem kryteriów określo-

nych w art. 5 ust. 2 ww. usta-

wy (legalności, gospodarno-

ści i rzetelności). W trakcie 

kontroli, w trybie art. 39 

ustawy o NIK, przeprowa-

dzono również oględziny w 

93 szkołach prowadzonych 

przez kontrolowane  gminy.  

Model finansowania  zadań 

oświatowych oparty w głów-

nej  mierze o środki subwen-

cji oświatowej spowodował 

uzależnienie poziomu ich 

realizacji od zamożności sa-

morządów. Jego zaletą jest 

stabilność wynikająca z usta-

wowej gwarancji otrzymania 

środków, natomiast wadą – 

brak odniesienia do faktycz-

nych kosztów  kształcenia.  

Nie określono  również mini-

malnych standardów  lokalo-

wych i organizacyjnych funk-

cjonowania  szkół i placówek 

oświatowych – wielkości i 

wyposażenia pracowni przed-

miotowych i sal gimnastycz-

nych, liczby uczniów w star-

szych klasach oraz zajęć po-

zalekcyjnych. W konsekwen-

cji, poziom usług edukacyj-

nych świadczonych przez 

skontrolowane gminy w la-

tach 2011–2014 był znacząco 

zróżnicowany. 

 

Warunki kształcenia, wycho-

wania i opieki w części szkół 

prowadzonych przez skontro-

lowane gminy nie odpowiada-

ły w pełni wymogom prawa 

(brak możliwości korzystania 

z bibliotek, świetlic szkol-

nych, niewłaściwy  stan tech-

niczny  budynków  i urządzeń 

sportowych)  lub zaleceniom 

Ministra Edukacji Narodowej 

(niepełne wyposażenie sal 

lekcyjnych). Prawie 40% 

skontrolowanych gmin nie 

określiło wizji rozwoju lo-

kalnej oświaty, co zwiększa 

ryzyko, że jednostki te będą 

koncentrować się głównie na 

rozwiązywaniu bieżących 

problemów kosztem działań 

strategicznych, związanych z 

dostosowaniem ofer ty 

kształcenia do potrzeb lokal-

nej społeczności. Władze 

samorządowe wykorzysty-

wały  środki finansowe Unii 

Europejskiej na moderniza-

cję i rozbudowę lokalnej 

infrastruktury szkolnej oraz 

poszerzenie oferty edukacyj-

nej. 

W latach 2011–2013 na fi-

nansowanie zadań oświato-

wych samorządy przezna-

c z a ł y  ś r e d n i o r o c z n i e 

59.514.014 tys. zł, w tym 

38.020.916 tys. zł pochodzi-

ło z części oświatowej sub-

wencji ogólnej (64,7%). 

Pozostałe środki pochodziły 

z dotacji z budżetu państwa, 

w tym środków z budżetu 

UE oraz dopłat ze środków 

własnych jst. Dzięki środ-

kom europejskim samorządy 

miały możliwość m.in. mo-

dernizacji i rozbudowy  in-

frastruktury szkolnej czy 

poszerzenia  oferty eduka-

cyjnej. Można przyjąć, że 

największe nakłady na 

oświatę ze środków wła-

snych przeznaczały jednost-

ki o największym potencjale 

dochodowym (np. Miasto st. 

Warszawa), z trudnościami 

zaś borykały się gminy o 

niższych dochodach. Wydat-

ki na zadania oświatowe w 

wysokości niższej od otrzy-

manej kwoty subwencji 

oświatowej zrealizowało nie 

więcej niż 200 organów pro-

http://www.cesi.org/
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wadzących. Natomiast wydatki przekra-

czające  120% otrz ymanych środków 

zrealizowało ponad  tysiąc organów 

prowadzących szkoły. W latach 2010–

2013 nastąpiło znaczne zwiększenie 

nakładów na oświatę ze środków sub-

wencji oświatowej (o 13%) związane 

przede wszystkim z corocznym wzro-

stem średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Zmniejszyła się równocześnie  liczba 

uczniów w szkołach (o 6,2%), przy sto-

sunkowo  niewielkim spadku  liczby 

nauczycieli (o 3,2%). Udział środków 

przeznaczanych na wynagrodzenia na-

uczycieli w relacji do subwencji oświa-

towej stanowił średnio 64%. 

Badanie warunków lokalowych i orga-

nizacyjnych w wybranych szkołach w 

skontrolowanych gminach wykazało, że 

50% organów prowadzących nie zapew-

niło części warunków wymaganych 

przepisami prawa oświatowego 

(stwierdzono m.in. nieodpowiedni stan 

techniczny budynków szkolnych i tere-

nów rekreacyjno-sportowych, brak bi-

bliotek lub opieki świetlicowej). Nato-

miast 43% samorządów nie spełniło 

niektórych zalecanych w aktach norma-

tywnych warunków kształcenia (w tym 

m.in. odrębnych dla każdego ucznia 

stanowisk komputerowych w klasach I–

III, wydzielania części rekreacyjnej dla 

uczniów klas I–III, wyposażenia pra-

cowni przedmiotowych w pomoce dy-

daktyczne). 

Wyniki kontroli potwierdziły również, 

że warunki kształcenia na terenie skon-

trolowanych  gmin znacznie się różniły, 

w tym w zakresie wyposażenia sal lek-

cyjnych, możliwości korzystania z  bi-

bliotek, świetlic, pracowni komputero-

wych i językowych oraz urządzeń spor-

towych i rekreacyjnych. Połowa skon-

trolowanych  gmin, chociaż w różnym 

zakresie, zapewniała uczniom dodatko-

wą ofertę zajęć dodatkowych oraz po-

moc w formie dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych z języka obcego, matematy-

ki, bezpłatnej nauki pływania, zakupu 

strojów sportowych, zajęć tańca towa-

rzyskiego i plastyki, posiłków dla dzieci 

z rodzin najuboższych i dotkniętych  

problemem alkoholowym. Skala i za-

kres tych działań wynikał przede 

wszystkim z możliwości budżetowych 

gmin, które przeciętnie ok. jedną trzecią 

(32%) wydatków na oświatę pokrywały 

ze środków własnych. Największe wy-

datki gmin stanowiły wynagrodzenia 

pracowników oświaty (ok. 72% wydat-

ków bieżących). Jednostkowe koszty 

kształcenia w poszczególnych  gminach 

były zróżnicowane  i mieściły się w 

przedziale od 6,8 tys. zł do 16,4 tys. 

zł18 w przeliczeniu na jednego  ucznia. 

nia własnego polegającego na zakładaniu 

i prowadzeniu przedszkoli, a także za-

pewnieniu odpowiednich warunków 

(26%); 

2)  niepełnym zapewnianiu  warunków 

lokalowych i organizacyjnych, w tym 

bezpiecznych i higienicznych w szkołach 

prowadzonych przez jst, stosowanie  do 

przepisów i zaleceń zawartych w prawie 

oświatowym (60%); 

3)  udzielaniu, niezgodnie  z przepisami 

prawa oświatowego, dotacji dla szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez inne 

podmioty niż jst21 (13%); 

4)  wyodrębnieniu środków na dofinanso-

wanie kształcenia i doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli w wysokości niższej 

niż wymagana przepisami prawa (40%). 

 

W uwagach końcowych i wnioskach NIK 

stwierdza między innymi, iż: 

1.  jedną z kluczowych kompetencji  

gmin i powiatów jest prawo do kształto-

wania sieci publicznych szkół na swoim 

terenie, w tym także decydowanie o ich 

likwidacji. Sposób organizacji sieci szkół 

i przedszkoli wpływa bezpośrednio na 

zaspokojenie  zbiorowych potrzeb  

wspólnoty w obszarze edukacji, w tym na 

zapewnienie realizacji przez dzieci i mło-

dzież obowiązku szkolnego, a także obo-

wiązku przedszkolnego w odniesieniu do 

dzieci pięcioletnich23. Organizacja sieci 

szkolnej i wielkość oddziału szkolnego 

odgrywa znaczącą rolę w wynikach osią-

ganych przez uczniów w szkołach wiej-

skich. Z drugiej strony, sposób realizacji 

zadań edukacyjnych pozostaje w bezpo-

średnim związku z ogólną kwotą wydat-

ków ponoszonych przez jednostki samo-

rządu terytorialnego na ich finansowanie. 

Kondycja ekonomiczna i związany z ni-

żem demograficznym  spadek liczby 

uczniów sprawia, że samorządy, chcąc 

zaoszczędzić, likwidują prowadzone 

przez siebie szkoły. Swoje decyzje uza-

sadniają najczęściej koniecznością popra-

wy warunków nauczania i zmniejszenia 

wydatków na zadania oświatowe. Bada-

nia kontrolne NIK wskazują, że likwida-

cje oraz przekształcenia szkół podstawo-

wych i gimnazjów są związane przede 

wszystkim z dążeniem do zmniejszenia 

wydatków ponoszonych na zadania 

oświatowe, w mniejszym zakresie władze 

samorządowe kierują się względami 

związanymi z poprawą jakości kształce-

nia. Podczas kontroli – Wpływ likwidacji 

szkół publicznych na warunki realizacji 

zadań oświatowych gmin NIK stwierdzi-

ła, że prawie połowę zlikwidowanych 

szkół gminnych (47,9%) zastąpiły nowe 

szkoły niepubliczne i publiczne niepro-

wadzone przez gminy, co dla uczniów 

oznaczało brak większych zmian w wa-

W latach szkolnych 2011/2012 i 2013/-

2014 koszt kształcenia jednego ucznia w 

kontrolowanych gminach wyniósł śred-

nio 9,6 tys. zł. Wpływ na te różnice mia-

ły głównie takie czynniki jak: organiza-

cja sieci szkolnej, uwarunkowania de-

mograficzne i administracyjne  (wieś i 

miasto), struktura awansu zawodowego 

nauczycieli oraz standard  realizowa-

nych zadań oświatowych. 

Prawie 40% kontrolowanych  gmin nie 

posiadało dokumentów strategicznych  

określających wizje rozwoju lokalnej 

oświaty. W 12 gminach (40%) stwier-

dzono nieprawidłowości lub czynniki 

ryzyka w obszarze nadzoru  i kontroli 

nad szkołami oraz placówkami oświato-

wymi funkcjonującymi na ich terenie. 

Polegały one na: braku udokumentowa-

nia wykonywanych czynności nadzor-

czych, nieprzeprowadzaniu kontroli lub 

ich ograniczonym zakresie. Dotyczyło to 

w szczególności kontroli określonych w 

art. 90 ust. 3e oraz 80 ust. 3e ustawy o 

systemie oświaty w zakresie prawidło-

wości wykorzystania dotacji przyzna-

nych szkołom i placówkom oświatowym 

z budżetów jednostek samorządu teryto-

rialnego. 

Monitorowanie  przez Ministra Edukacji 

Narodowej zadań oświatowych realizo-

wanych przez jednostki samorządu tery-

torialnego obejmowało w szczególności: 

zmiany w sieci szkół i przedszkoli, sta-

tus zawodowy i kwalifikacje zatrudnio-

nych nauczycieli oraz sposób wydatko-

wania środków pochodzących z części 

oświatowej subwencji ogólnej. NIK 

pozytywnie ocenia wspieranie przez 

Ministra Edukacji Narodowej działań na 

rzecz wyrównywania szans edukacyj-

nych uczniów. Działania Ministra kon-

centrowały  się przede  wszystkim wo-

kół zwiększenia dostępności wychowa-

nia przedszkolnego, dostosowania pro-

cesu nauczania i wychowania do indy-

widualnych potrzeb  uczniów (w tym 

uczniów uzdolnionych i niepełnospraw-

nych), eliminowania barier w dostępie  

mieszkańców  obszarów  wiejskich do 

pełnej  oferty edukacyjnej  oraz poprawy 

poziomu bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach systemu oświaty. Niektóre z 

działań Ministra Edukacji Narodowej 

były jednak, w ocenie NIK, spóźnione 

(zwiększenie dostępności wychowania 

przedszkolnego) lub niewłaściwie zapro-

jektowane (wprowadzenie obowiązku 

szkolnego dla dzieci sześcioletnich). 

W wyniku kontroli w części jednostek  

samorządu  terytorialnego stwierdzono  

nieprawidłowości polegające w szcze-

gólności na: 

1)  nieokreśleniu sieci publicznych szkół 

i przedszkoli oraz braku realizacji zada-
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nować taką sytuację w kolejnych latach 

gminy te na bieżąco analizowały średnią 

wysokość wynagrodzeń nauczycieli i 

przydzielały im – w miarę potrzeby  – 

godziny ponadwymiarowe, zastępstwa  

lub prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

Aby zwiększyć liczbę godzin ponadwy-

miarowych gminy stosują również prak-

tykę redukcji etatów nauczycielskich. 

Przedstawiciele kontrolowanych  gmin 

uznali, że przepisy Karty Nauczyciela 

utrudniają  pracodawcy możliwość 

kształtowania wynagrodzeń nauczycieli 

i prowadzenie efektywnej polityki moty-

wacyjnej. 

Postanowienia Karty Nauczyciela doty-

czące warunków zatrudniania nauczy-

cieli powodują, że część samorządów, 

zwłaszcza w trudnej sytuacji finansowej, 

szuka możliwości zmniejszenia wydat-

ków na wynagrodzenia. Z ustaleń kon-

troli NIK – Wpływ likwidacji szkół pu-

blicznych na warunki realizacji zadań 

oświatowych gmin (P/13/069) wynika 

m.in., że koszty związane z wynagro-

dzeniami są jednym z istotnych czynni-

ków branych pod uwagę podczas decy-

dowania  o likwidacji szkoły bądź jej 

przekształceniu. Zmniejszenie wydat-

ków gmin w związku z likwidacją szkół 

osiągane jest między innymi kosztem 

pogorszenia  pozycji ekonomicznej czę-

ści nauczycieli. Dla grupy, która znala-

zła zatrudnienie w szkołach przejmują-

cych uczniów nic się nie zmienia. Jed-

nak ci nauczyciele, którzy są zatrudniani 

w szkołach nowo utworzonych, prowa-

dzonych przez inne podmioty niż jst, 

tracą przywileje dotyczące warunków 

zatrudnienia i płacy wynikające z Karty 

Nauczyciela. We wszystkich nowo 

utworzonych  placówkach nauczyciele 

pracowali średnio 23 godziny tygodnio-

wo, czyli o pięć godzin więcej niż w 

szkołach prowadzonych przez gminy, a 

ich wynagrodzenie wynosiło średnio 

60% (30–96%) wcześniejszych zarob-

ków. NIK zauważa, że w ten sposób  

pojawia się w oświacie nowy mecha-

nizm – zróżnicowanie statusu nauczy-

cieli pracujących w tej samej gminie. 

Mając na uwadze znaczenie edukacji 

publicznej dla państwa oraz rolę jedno-

stek samorządu terytorialnego w kształ-

towaniu oferty i poziomu  usług eduka-

cyjnych,  Najwyższa Izba Kontroli wno-

si do: 

1)  Ministra Edukacji Narodowej o: 

- doskonalenie zasad finansowania za-

dań oświatowych realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym pełniejsze określenie powszechnie 

obowiązujących standardów edukacyj-

nych wraz  z oszacowaniem ich kosz-

tów; 

- dokonanie analizy przepisów  dotyczą-

cych  warunków zatrudniania nauczycieli 

we współpracy z przedstawicielami śro-

dowisk oświatowych i jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz podjęcie dzia-

łań w celu ich uelastycznienia; 

2)  jednostek samorządu terytorialnego – 

jako organów prowadzących o: 

- podjęcie działań w celu wyeliminowa-

nia w prowadzonych szkołach i placów-

kach przypadków naruszania zasad bez-

piecznego i higienicznego organizowania 

nauki; 

- prawidłowe udzielanie, rozliczanie oraz 

kontrolę dotacji udzielanych szkołom i 

placówkom prowadzonym przez inne 

podmioty  niż jednostki  samorządu tery-

torialnego; 

- organizowanie wychowania przedszkol-

nego z zachowaniem obowiązujących 

zasad dotyczących  sieci tych placówek,  

liczebności  oddziałów przedszkolnych 

oraz pobierania opłat za taką działalność; 

zagwarantowanie  wymagane j przepisa-

mi prawa wysokości środków przezna-

czanych  na dofinansowywanie kształce-

nia i doskonalenia zawodowego nauczy-

cieli; 

- podjęcie działań w celu dostosowania 

wyposażenia sal lekcyjnych do wymo-

gów warunków kształcenia; 

- wzmocnienie nadzoru  nad działalnością  

prowadzonych szkół i placówek oraz 

coroczne  przedkładanie organom  stano-

wiącym jednostek samorządu terytorial-

nego rzetelnych informacji o stanie reali-

zacji zadań oświatowych. 

 

Źródło: www.nik.gov.pl 
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runkach kształcenia. Zjawisko to przy-

czynia się do zwiększenia roli stowarzy-

szeń i sektora niepublicznego w kształ-

towaniu oferty edukacyjnej. 

2. Zakres zadań oświatowych tych jed-

nostek reguluje ustawa o systemie 

oświaty, natomiast zasady finansowania 

zadań edukacji publicznej określa usta-

wa o dochodach jst. Koszty ich realiza-

cji pokrywane są z otrzymywanej z bu-

dżetu państwa części oświatowej sub-

wencji ogólnej, dotacji oraz z dochodów 

własnych jednostek samorządu teryto-

rialnego. Z art. 28 ust. 5 powołanej wy-

żej ustawy o dochodach wynika, że mi-

nister właściwy do spraw oświaty i wy-

chowania dzieli część oświatową sub-

wencji ogólnej między poszczególne 

jednostki samorządu terytorialnego, 

biorąc pod uwagę zakres realizowanych 

przez te jednostki zadań oświatowych. 

Podział omawianej części oświatowej 

subwencji ogólnej powinien być zatem 

dokonywany zgodnie z zasadą adekwat-

ności, wyrażoną ogólnie w art. 167 ust. 

1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r.. Natomiast z 

istoty zadania własnego wynika, że jego 

finansowanie musi mieć charakter sa-

modzielny i kreatywny, tzn. organy 

samorządu muszą mieć zagwarantowa-

ne prawo decydowania w określonej 

mierze o zakresie i sposobie realizacji 

zadania ustawowo zdefiniowanego lub 

co najmniej o sposobie jego realizacji i 

źródłach finansowania. W tym samym 

okresie ustalono  obecnie  obowiązujące  

standardy  edukacyjne. Sformułowano 

je jednak w sposób  ogólny, pozosta-

wiając  – zgodnie  z przyjętą zasadą 

decentralizacji – dużą swobodę  w ich 

kształtowaniu  przez samorządy. W 

sposób  obligatoryjny określono przede 

wszystkim liczbę godzin lekcyjnych dla 

poszczególnych  przedmiotów i etapów  

kształcenia, kwalifikacje nauczycieli28, 

normy bezpieczeństwa i higieny. W 

formie zaleceń odniesiono  się do wypo-

sażenia sal lekcyjnych i organizacji 

przestrzeni szkolnej dla klas I–III. Nie 

dla wszystkich klas określono maksy-

malną liczebność. Skutkiem takiego 

podejścia do standardów jest znaczne 

zróżnicowanie warunków nauczania w 

szkołach publicznych. 

3. Jedną z głównych pozycji w wydat-

kach samorządów na oświatę są wyna-

grodzenia nauczycieli. W zdecydowanej  

większości skontrolowanych  gmin 

(83%) nauczyciele nie osiągnęli średniej 

wysokości wynagrodzeń, co spowodo-

wało konieczność wypłacenia przez 

organy prowadzące należnej kwoty jed-

norazowych  dodatków  uzupełniają-

cych (tzw. czternastek). Aby wyelimi-

Z Erasmusa+                        

w ramach CESI-Youth 

 W dniach 3-4 marca 2016 w 

Brukseli odbyło się spotkanie europej-

skiej młodzieżówki Europejskiej Unii 

Niezależnych Związków Zawodowych 

(CESI)  CESI Youth w ramach projektu 

Erasmus+ pod hasłem „Młodzież i związ-

ki zawodowe jako przykład uczestnictwa 

w życiu demokratycznym”. W projekcie 

wzięło udział 30 osób ze związków za-

wodowych z 7 krajów członkowskich 

UE. 

 Pierwszy dzień przewidywał 

spotkania w siedzibie CESI z osobami 

związanymi z Komisją Europejską i in-

nymi instytucjami europejskimi działają-

cymi w Brukseli. Spotkanie rozpoczęli 

Sekretarz Generalny CESI Klaus Heeger. 

Następnie przewodniczący CESI Youth 
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 W dn. 2 – 4. 03.16, w Berlinie, 

odbył się VI Międzynarodowy Szczyt 

Nauczycielski (ISTP 2016), na który 

zaproszeni byli ministrowie edukacji, 

nauczycielskie związki zawodowe, oraz 

reprezentanci nauczycieli krajów z całego 

świata, w szczególności tych o najlep-

szych wynikach edukacyjnych lub efek-

tywnie reformujących systemy edukacji.  

 

 W poprzednich latach jedynymi 

delegatami z Polski byli przedstawiciele 

MEN i ZNP. W tym roku, oprócz Mini-

ster Edukacji p. Anny Zalewskiej i Prze-

wodniczącego ZNP – p. S. Broniarza, 

obecni byli, po raz pierwszy, przedstawi-

Matthäus Fandrejewski  oraz Doradca 

Polityczny CESI Hendrik Meerkamp 

przywitali wszystkich i przedstawili 

porządek dnia. 

 Pierwszą osobą przemawiającą 

był Allan Päll, sekretarz Generalny Eu-

ropejskiego Forum Młodych (European 

Youth Forum), który oprócz omówienia 

obszarów działalności EYF podkreślił 

następujące, istniejące problemy:  

- zbyt niskie nakłady finansowe na edu-

kację w krajach unijnych (edukacja nie 

jest priorytetem); 

- coraz niższa frekwencja młodych ludzi 

w różnego rodzaju głosowaniach (np. 

referendum, wybory); 

- migracja młodych osób do innych 

krajów w poszukiwaniu lepszego życia; 

- brak chęci udziału młodych w życiu 

społecznym i politycznym w swoich 

państwach, co jest spowodowane nara-

stającym gniewem i frustracją ze wzglę-

du na sytuacje społeczno ekonomiczną 

oraz brakiem miejsc pracy; 

- niepłatne lub niskopłatne staże, które 

nie są atrakcyjne dla młodych osób pró-

bujących się odnaleźć na rynkach pracy; 

- zamiast w różnego rodzaju organiza-

cjach, młodzi ludzie szukają wsparcia w 

internecie i innych mediach społeczno-

ściowych, często wierząc we wszystko, 

co jest napisane lub ograniczając się 

tylko do wybranych dziedzin tematycz-

nych 

 Następnym zaproszonym go-

ściem była Nadja Doerflinger z Cen-

trum Badan Społecznych, która w skró-

cie przedstawiła system funkcjonowania 

związków zawodowych z Belgii oraz 

sposoby i formy działań młodych osób 

w ramach tych organizacji. 

 Następnie Tamás Várnai, 

przedstawiciel ds. zatrudnienia i spraw 

socjalnych Komisjii Europejskiej, doko-

nał omówienia polityki unijnej dotyczą-

cej bezrobocia osób młodych w wieku 

do 25 lat w szczególności skupiając się 

na przedstawieniu programu 

Przedstawiciele WZZ podczas obrad w ramach Programu 
Erasmus+ w siedzibie CESI (Katarzyna Pawlaczyk oraz 
Agnieszka Wittkowicz) w towarzystwie Przewodniczącego 

CESI-Youth Matthäusa Fandrejewskiego.  

 Uczestnicy spotkania w ramach Programu      Erasmus+  
CESI-Youth w Brukseli. WZZ jest jednym z partnerów tego 

programu.   

„Gwarancje dla młodzieży” (Youth Gu-

arantee). Jest to nowa inicjatywa na 

rzecz zwalczania bezrobocia wśród mło-

dzieży, która ma zagwarantować, że 

wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku 

życia – niezależnie od tego, czy zareje-

strują się w urzędzie pracy, czy też nie – 

uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu 

czterech miesięcy od zakończenia for-

malnego kształcenia lub utraty pracy. 

Chodzi o ofertę zatrudnienia, przyucze-

nia do zawodu, stażu lub dalszego 

kształcenia, która będzie dostosowana 

do indywidualnych potrzeb i sytuacji. 

Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji 

dla młodzieży w kwietniu 2013 r. 

 Ostatnim gościem była Ellen 

Durst, przedstawiciel ds. edukacji i kul-

tury Komisji Europejskiej, która poru-

szyła temat podejmowania różnorod-

nych inicjatyw w ramach Unii Europej-

skiej, mających na celu promowanie i 

namawianie młodych ludzi do angażo-

wania się w życie społeczne. Uczestnicy 

starali się także wspólne odpowiedzieć 

na kilka pytań z tym związanych: 

1. Jakie są powody tego, że uczestnic-

two młodych osób w wyborach regular-

nie spada? 

2. Czy można to jakoś zmienić? Czy 

istnieją jakieś programy? 

3. Czy Unia Europejska jest w stanie 

zachęcić młodych ludzi do większego 

zaangażowania w życie społeczne? Jeśli 

tak, to w jaki sposób? 

 

 

 

4. Dlaczego młode pokolenie uważa, że 

politycy ignorują ich opinie? 

 W drugiej części dnia uczestni-

cy zostali podzieleni na dwie grupy dys-

kusyjne, których zadania była próba 

znalezienia rozwiązań poszczególnych 

problemów: 

1. Jak zwiększyć aktywny udział  mło-

dych osób w życiu społecznym? 

2. Jak zaangażować więcej młodych 

osób w działalność w ramach związków 

Z obrad ISTP 2016              

w Berlinie  

zawodowych? 

Po spotkaniach grupowych, doszło do 

wspólnego przedyskutowania i podsumo-

wania pomysłów obu grup. 

 Następnego dnia uczestnicy 

spotkali się w Europarlamencie, gdzie 

zaproszonym gościem była Monica Vana 

z Greens/EFA, organizacji działającej  w 

Parlamencie Europejskim zajmującej się 

ochroną środowiska oraz sprawami eko-

nomiczno-społecznymi. Matthäus Fan-

drejewski , jako przewodniczący CESI 

Youth, przedstawił wnioski i rekomenda-

cje ustalone poprzedniego dnia podczas 

dyskusji grupowych dotyczących uczest-

nictwa i zaangażowania młodych osób w 

życie społeczne oraz działalność w 

związkach zawodowych. Następnie 

uczestnicy wspólnie wyjaśnili  wszystkie 

niejasne kwestie i odpowiedzieli na zada-

wane przez panią Monicę pytania. 

Na zakończenie projektu cała grupa miała 

okazję zwiedzić Parlament Europejski i 

wysłuchać wielu ciekawych faktów doty-

czących całego kompleksu budynków.  

W projekcie Erasmus+ organizowanym 

przez CESI nasz Związek reprezentowały 

Katarzyna Pawlaczyk oraz Agnieszka 

Wittkowicz. 

   KP 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Kobiet publikujemy komunikat naszej 

europejskiej centrali w Brukseli – 

CESI 

 

M I Ę D ZY N A R O D O W Y  D ZI E Ń 

K O B I E T : " R Ó W N O Ś Ć  P Ł C I 

NASZYM CELEM!" 

 

 8 marca jest Międzynarodowym 

Dniem Kobiet. Obchodzony pod 

patronatem ONZ co roku od 1977 roku, 

dzień ten stał się zasadniczym 

narzędziem ONZ przypominającym o 

równości płci na całym świecie.W tym 

roku tematem jest ' Planeta 50‑50 przed 

2030: równość płci naszym celem "– jest 

to Inicjatywa ONZ, która wzywa rządy 

do usunięcia istniejących luk w równości 

płci w ich krajach. Kirsten Lühmann, 

prezes CESI Komisji praw kobiet i 

równości,  korzysta z okazji, aby 

przypomnieć że 2015 rok był rokiem  

stagnacji dla lepszej równości płci w 

Europie, i że UE i jej Państwa 

członkowskie muszą wznowić swoje 

wysiłki w celu osiągnięcia postępów. 

 "2016 musi być lepszym rokiem 

dla równości płci w Europie niż  2015. 

2015 r. był w rzeczywistości rokiem 

stagnacji. Zaczął się od wycofania przez  

Komisję Europejską propozycji zmiant 

dyrektywy macierzyństwa w UE. Po tym 

jak  ministrowie w Radzie nadal 

blokowali negocjacje z drugim 

współustawodawcą UE, Parlamentem 

Europejskim, Komisja Europejska nie 

widziała powodu by podtrzymać 

wniosek. 

 Ministrowie Rady haniebnie 

działali również w odniesieniu do 

ciele NSZZ „Solidarność” (Sekcja 

Oświaty i Wychowania), Ryszard Prok-

sa oraz WZZ „Solidarność-Oświata” – 

kol. Dagmara IWANCIW. 

 T e ma t e m s z c z y t u  b y ł o 

„Stworzenie warunków do osiągnięcia 

wysokiej jakości nauczania, skutkujące-

go jak najwyższymi efektami w uczeniu 

się”. Organizatorzy spotkania przedsta-

wiciele EI oraz OECD podkreślali 

przede wszystkim ogromny wpływ nie-

ustannego rozwoju nauczycieli na do-

skonałe wyniki, jakie osiągają ich 

uczniowie. Polska wymieniona została 

wśród krajów, które wykazują najszyb-

szy wzrost efektów w różnych katego-

riach (wyniki testów PISA). Podkreśla-

no przy tym jednak, że XXI wiek niesie 

z sobą tak skomplikowane i szczególne 

wymagania, iż należy cały czas podno-

sić kompetencje nauczycieli, by tym 

wymaganiom sprostać. Dyskutowano 

nad innowacyjnymi zasadami rozwoju 

nauczania, biorąc pod uwagę rolę i od-

powiedzialność rządów we współpracy 

z nauczycielskimi związkami zawodo-

wymi i innymi podmiotami uczestniczą-

cymi w procesie edukacji. 

 Plenarne posiedzenia pierwsze-

go dnia szczytu dotyczyły wszelkich 

propozycji udoskonalenia zasad i regu-

lacji podnoszących kompetencje na-

uczyciela, a co za tym idzie zwiększają-

cych efektywność nauczania. Skupiono 

się na nowych formach, które mogą 

wpłynąć na jakość nauczania, np. reago-

wanie na etniczno-kulturową różnorod-

ność, specjalne potrzeby, odpowiednie 

wykorzystanie technik komputerowych 

w nauczaniu, przygotowanie uczniów 

do gospodarki ery cyfryzacji. 

 W drugim dniu konferencji 

skupiono się na dyskusji o formach 

współpracy przedstawicieli ministerstw 

edukacji z nauczycielskimi związkami 

zawodowymi, które to formy – w świe-

tle nowych wyzwań i możliwości, po-

mogłyby wzmocnić czy promować pro-

fesjo 

nalne doskonalenie nauczyciela. Podkre-

ślono przy tym potrzebę wzmocnienia 

autonomii nauczyciela, jego wiodącej 

roli w procesie nauczania i ważnej roli w 

podejmowaniu działań i decyzji związa-

nych z życiem szkoły. Tego dnia każda 

z delegacji miała za zadanie wypraco-

wać 3 wspólne punkty, wymagające 

pilnej realizacji w danym kraju – polska 

delegacja skupiła się na: likwidacji egza-

minu szóstoklasisty i zastąpieniu go 

testami kompetencji, wypracowaniu 

nowego/ulepszonego systemu standary-

zacji, oraz opracowaniu i wdrożeniu 

udoskonalonych form rozwoju zawodo-

wego nauczyciela wraz ze wzmocnie-

niem jego autonomii.  

 Poza wspólnymi obradami, 

integrującymi wszystkich uczestników 

szczytu, odbywały się też sesje oddziel-

ne dla ministrów i przedstawicieli 

związków zawodowych, co pozwoliło 

na sprawniejszą wymianę doświadczeń. 

 Podsumowując szczyt, skomen-

towano wszystkie poprzednie i zwróco-

no uwagę na korzyści, jakie płyną z tego 

typu spotkań – wymiana doświadczeń, 

wspólne dyskusje, analizowanie opinii i 

podejmowanie zobowiązań pełnią bar-

dzo ważną rolę w doskonaleniu systemu 

edukacji. 

 

Oprac. Dagmara Iwanciw – reprezen-

tant WZZ „Solidarność – Oświata” na 

ISTP 2016 

 

 *Trzeba w tym miejscu ko-

niecznie poinformować czytelników, iż 

decyzją Rady Europejskiej z dnia 14 

lipca 2015 r. odnawiającą skład Rady 

Zarządzającej Europejskiego Cen-

trum Rozwoju Kształcenia Zawodo-

wego (2015/C 232/03), uwzględniając 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 

z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształce-

nia Zawodowego, w szczególności jego 

art. 4, uwzględniając przedłożone Ra-

dzie przez rządy państw członkowskich 

listy kandydatów na ich przedstawicieli 

oraz przedłożone przez Komisję listy 

kandydatów na przedstawicieli organiza-

cji pracodawców i pracowników, nasza 

koleżanka DAGMARA IWANCIW 
mianowana została na członka Rady 

Zarządzającej Europejskiego Centrum 

Rozwoju Kształcenia Zawodowego na 

okres od dnia 18 września 2015 r. do 

dnia 17 września 2018 r. jako reprezen-

tant strony pracowników. Każda ze 

stron narodowych mianuje po jednym 

 Ministrowie państw biorących udział w obradach w Berli-

nie. 

CESI  

z okazji Dnia Kobiet 

swoim reprezentancie, dlatego z wyróż-

nienia kol. Dagmary IWANCIW jeste-

śmy szczególnie dumni i serdecznie jej 

gratulujemy! 

   DD 

 

 

Źródło zdjęcia: www.istp2016.org/en/

documenta t io n/ga l le ry - i s tp -2016/ 

(Rühmeier/Müller Witte / ISTP 2016) 

http://www.istp2016.org/en/documentation/gallery-istp-2016/
http://www.istp2016.org/en/documentation/gallery-istp-2016/
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"Ballada o dyrektorze" 
  
Na szarym fotelu 
przy szarym biurku 
siedzi dyrektor 
w starym mundurku. 
Strąciwszy osad kawy 
ze swych wąsów płowych 
marzy o śmierci związków zawodowych... 
  
  
 
"Ballada o wice..." 
  
Wice-któraś(?) jaśniejąca blaskiem go-
dzin nadliczbowych 
straciła poczucie wartości ponadczaso-
wych. 
Otoczona zgrają swoich serwilistów 
pisze o nich peany do wielu ministrów. 
Ma moc i władzę! Klękajcie zastępy! 
Czekamy już tylko na dalsze występy... 
  
  
 
"Ballada o związkach" 
  
Są partnerskie, rodzinne, chemiczne, 
homoseksualne oraz biologiczne. 
Jednak najskuteczniejszy, najtrwalszy, 
wartościowy 
jest tylko Nasz Związek Zawodowy! 
 

   AK 

drugiego problemu, Kobiety na 

pokładzie, propozycji dyrektywy 

Komisji Europejskiej, która zwraca 

uwagę na sposoby osiągnięcia bardziej 

zrównoważonej reprezentacji mężczyzn 

i kobiet wśród dyrektorów spółek 

giełdowych. Mimo, że wniosek datuje 

się na rok 2012, i mimo, że Parlament 

Europejski już przyjął stanowisko w 

2013 r. i był gotowy do podjęcia 

negocjacji, ministrom Rady nie udało 

się w grudniu 2015 – znowu –uzgodnić 

wspólnego stanowiska. Sprawa jest 

nierozstrzygnięta do dziś. 

 N i e  t y l k o  R a d a  n a s 

rozczarowała  w 2015 r. - również 

Komisji Europejskiej nie udało się 

utożsamić z polityką równouprawnienia 

płci. Strategia równości płci w UE 2010

-2015, której priorytetami było 

osiągnięcie równości płci w płacy, 

podejmowaniu decyzji i innych 

aspektów w Europie, skończyła się  31 

g r u d n i a .  J e d n a k ,  p o m i m o 

zaangażowania i szerokiego poparcia 

P a r l a m e n t u  E u r o p e j s k i e g o , 

zo rga n i zo wa ni a  sp o łec zeń s t wa 

obywatelskiego oraz związków 

zawodowych – w tym CESI – i nawet 

r z ą d ó w  w i ę k s z o ś c i  P a ń s t w 

Członkowskich UE, Komisja nie 

zaproponowała kolejnej strategii. Na 

rok 2016 pozostał jedynie niskiej klasy 

"dokument pracowników Komisji  

d o t y c z ą c y  S t r a t e g i c z n e g o 

zaangażowania na rzecz równości płci 

2016 — 2019"-dokument o wadze 

politycznej daleki od Strategii. 

 Zwłaszcza w świetle ostatnich 

komplikacji ważne jest, aby nadal 

domagać się lepszej polityki równości 

płci  w Europie. Komisja wydała 

niedawno plan nadrzędnej inicjatywy 

dotyczący równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym a osobistym, który 

rozważa jak pracujące rodziny i 

opiekunowie mogą być lepiej wspierani 

w ich wysiłkach łączenia pracy i 

domowych obowiązków. Oczywiście ta 

inicjatywa jest zwłaszcza w interesie 

kobiet. Przecież to głównie kobiety, 

wychowują dzieci i opiekują się 

starszymi członkami rodziny – często 

kosztem swojej kariery i poziomu 

wynagrodzenia i emerytury. Podczas 

gdy konsultacje ze zorganizowanym 

społeczeństwem obywatelskim i 

partnerami społecznymi są nadal w 

toku, musimy upewnić się, że ta 

inicjatywa przyniesie mocne propozycje 

u s t a wo d a wc z e  Ko mi s j i ,  k tó r e 

zagwarantują rodzicom i opiekunom 

odpo wied nie  p r awa ur lopo we , 

zwłaszcza dla kobiet. 

  

 Odnośnie naszych uwag do 

projektu zmian w Karcie, o czym ob-

szerniej informowaliśmy w poprzednim 

biuletynie – strona rządowa uwzględniła 

większość uwag i zastrzeżeń dot. uregu-

lowań spraw związanych z odpowie-

dzialnością dyscyplinarną nauczycieli. 

Zapewniono między innymi udział 

obrońców w przesłuchaniach małolet-

niego oraz prawo do obrony przez mak-

symalnie dwóch obrońców. Poniżej za-

mieszczamy odnośnik (adres strony in-

ternetowej), pod którym dostępny jest 

druk sejmowy nr 280 - Rządowy pro-

jekt ustawy o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw, który uwzględnia nasze uwagi! 

 

h t t p : / / s e j m . g o v . p l / S e j m 8 . n s f /

druk.xsp?nr=280 

 

 W czwartek (10.03) ruszają w 

Sejmie prace nad Kartą Nauczyciela (w 

zakresie: godziny karciane, odpowie-

dzialność dyscyplinarna i ujednolicenie 

stawek gratyfikacji za tytuł profesora 

oświaty). W pracach komisji uczestni-

czyć będzie Przewodniczący Związku 

kol. Sławomir Wittkowicz. 

 Zarzewiem możliwego konflik-

tu będzie zapis odnoszący się do proble-

mu godzin karcianych, gdyż zapropono-

wany kształt  art. 42 nie jest jednoznacz-

ny i może prowadzić do konfliktów. W 

tej kwestii WZZ „Solidarność-Oświata” 

domaga się wykreślenia sformułowania 

"w ramach ustalonego wynagrodzenia"... 

O dalszych pracach nad projektem no-

welizacji KN będziemy Państwa infor-

mować. 

 

   SW, DD 

Kącik dowcipny  — 

„Fraszką wojując…” 

Ciąg dalszy nowelizowania 

Karty Nauczyciela 

 W związku z tym  przyłączamy 

się  do ONZ wzywając instytucje UE i 

rządy Państw Członkowskich UE do 

wdrażania tematyki ONZ roku 2016  na 

M I Ę Z Y N A R O D O W Y  D Z I E Ń 

K O B I E T :  " R Ó W N O Ś Ć  P Ł C I 

NASZYM CELEM!" 

 

 
Tłumaczenie: Anna Dolińska 

Awaria serwera —           

strona Związku czasowo   

niedostępna 

 27.02 dokonano włamania 

na serwery firmy hostingowej        

i zlikwidowano dostęp do prowa-

dzonych przez nią stron interneto-

wych, w tym także do strony na-

szego Związku. Firma Adweb cał-

kowicie utraciła kontrolę nad pro-

wadzonymi przez siebie witryna-

mi.  

 Obecnie trwają intensywne 

prace nad ponownym uruchomie-

niem naszej strony internetowej! 

 

   DD 


