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6 czerwca 2016 r. w Byd-

goszczy odbyło się 8. posie-

dzenie plenarne Zarządu 

K r a j o w e g o  W o l n e g o 

Związku Zawodowego 

„Solidarność – Oświata”. 

Na zaproszenie Przewodni-

czącego Związku w posie-

dzeniu uczestniczyła Pani 

Dorota GARDIAS, Prze-

wodnicząca Forum Związ-

ków Zawodowych. 

Podczas posiedzenia Zarząd 

Krajowy Związku podjął 

szereg uchwał dotyczących 

spraw finansowych. Podjęto 

m.in. decyzję o podniesieniu 

(od 01.01.2017 r.) minimal-

nej stawki zasiłku statutowe-

go z tytułu zgonu członka 

Związku. Dokonano także 

interpretacji Uchwały finan-

sowej Związku w części dot. 

zbiegu prawa do zasiłku sta-

tutowego z tytułu urodzenia 

dziecka martwego i zgonu 

członka rodziny. Zarząd Kra-

jowy Związku przyjął także 

wzorcowe dokumenty finan-

sowe i zobowiązał do ich 

stosowania wszystkie komi-

sje międzyzakładowe i zakła-

dowe Związku oraz zarządy 

wojewódzkie Związku. 

 

Zarząd Krajowy Związku 

zatwierdził ponadto Spra-

wozdanie finansowe za 

2015 r. i przeznaczył zysk 

za 2015 r. na zwiększenie 

funduszu statutowego. 

Zarząd Krajowy Związku 

podjął również decyzję o 

zwołaniu w I kwartale 2017 

r. Sesji Nadzwyczajnej III 

K o n g r e s u  Z w i ą z -

ku. Głównym celem Sesji 

Nadzwyczajnej będzie m.in. 

dokonanie niezbędnych zmian 

w Statucie Związku oraz 

przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających do władz 

krajowych Związku. Zarząd 

Krajowy powołał Komisję 

Statutową i określił cele i 

zasady funkcjonowania. Prze-

wodniczącym Komisji Statu-

towej wybrano kol. Marka 

LIBERĘ (woj. kujawsko – 

pomorskie). Zarząd Krajowy 

wskazał również podmioty, 

które są upoważnione do 

przedłożenia propozycji 

ewentualnych zmian w Statu-

cie Związku – w terminie do 

30.11.2016 r. 

Podczas posiedzenia, Krajo-

wa Komisja Rewizyjna 

Związku przedstawiła wyniki 

kontroli przeprowadzonej na 

zlecenie Zarządu Krajowego 

w Międzyzakładowej Komisji 

Rewizyjnej Związku w Kwi-

dzynie. 

W posiedzeniu Zarządu 

Krajowego Związku uczest-

niczyła Pani Dorota GAR-

DIAS – Przewodnicząca 

Forum Związków Zawodo-

wych. Podczas prawie trzy-

godzinnego spotkania omó-

wiono zarówno sytuację 

wewnątrzną w FZZ, jak i 

stan dialogu społecznego na 

szczeblu krajowym i regio-

nalnym. Przewodnicząca 

FZZ podziękowała naszej 

organizacji związkowej za 

bardzo aktywny udział na-

szych przedstawicieli w róż-

nych gremiach FZZ, struktu-

rach dialogu społecznego w 

kraju i województwach a 

także na poziomie central 

europejskich (EKZZ). Warto 

podkreślić, iż jedynym 

przedstawicielem polskich 

pracowników w Europej-

skim Centrum Rozwoju 

Kształcenia Zawodowego 

(CEDEFOP) jest kol. Dag-

m a r a  I W A N C I W 

(reprezentująca FZZ oraz 

WZZ „Solidarność – Oświa-

ta”). CEDEFOP jest agencją 

europejską, której zadaniem 

jest promowanie oraz rozwój 

kształcenia i szkolenia zawo-

dowego w Unii Europej-

skiej. Spełnia także rolę cen-

trum informacyjnego Unii 

Europejskiej w zakresie 

kształcenia i szkolenia zawo-

dowego.   

  SW 
 

FZZ                         

w sprawie            

płacy minimalnej 

 

„Szanowni Państwo,   

 

Bez wysokich wynagrodzeń 

polska gospodarka nigdy nie 

stanie się konkurencyjna w 

oparciu o innowacje, kre-

atywność oraz kwalifikacje 

pracownika. Od kilku mie-

sięcy zwracamy uwagę, że 

http://www.cesi.org/
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jednym z głównych problemów rynku 

pracy jest brak partnerskich relacji po-

między pracownikiem, a pracodawcą 

oraz stroną rządową. Ci, którzy dotych-

czas swoją ciężką pracą wytwarzali 

PKB w efekcie traktowani byli w kate-

goriach kosztu, a nie inwestycji. Propo-

zycja rządu premier Beaty Szydło jest 

swego rodzaju zwrotem w kierunku 

nowoczesnego, pozytywnego sposobu 

myślenia o roli pracownika. Działacze 

Forum Związków Zawodowych przyjęli 

ją z wielkim entuzjazmem.   

 

Dlaczego w naszej ocenie trzeba podno-

sić płacę minimalną w sposób zdecydo-

wany? Przede wszystkim, podniesienie 

płacy minimalnej to inwestycja o cha-

rakterze długoterminowym. Wyższe 

zarobki na poziomie minimalnym ozna-

czają w efekcie przełamywanie stereo-

typu, że pracodawca w sensie społecz-

nym jest kimś lepszym od pracownika, 

bardziej kreatywnym, zaradnym, a co za 

tym idzie bardziej uprzywilejowanym.   

 

Przez ostatnie kilka lat klasa polityczna 

budowała narracje opartą o komuniko-

wanie sukcesu polskiej gospodarki, któ-

ra przetrwała kryzys, rozwija się stabil-

nie i jest powodem do dumy. Jednakże, 

atmosfera triumfu zamieniła się w ogól-

nospołeczne przekonanie, że liczby po-

kazywane w mediach są jedynie PR - 

owską zagrywką, a nie wiarygodną pro-

gnozą sugerującą wzrost jakości życia 

najsłabiej zarabiających. Stąd też propo-

zycja, aby minimalne wynagrodzenie 

wynosiło 2000 złotych brutto daje po-

czucie, że osoby, które przyczyniły się 

do osławionego już wzrostu PKB w 

czasach kryzysu ekonomicznego zosta-

ną potraktowane w sposób godny.   

 

Absolutnie nie dziwi nas komunikat 

zwrotny kreowany przez stronę praco-

dawców. Retoryka oparta o lęki doty-

czące zwiększenia szarej strefy są sta-

łym elementem debaty publicznej, 

szczególnie wtedy, gdy mowa o pod-

wyższeniu płac, inwestycji polepszają-

partnera EU-OSHA w kampanii Zdrowe 

miejsca pracy. 

 

Sympozjum Akademii Europa koncentro-

wało się przede wszystkim na skutkach 

nowych rytmów pracy na zdrowie pra-

cowników. 

W  przemówieniu otwierającym obrady 

Przewodniczący Akademii Europa Emi-

lio Fatovic powiedział, iż "ważne jest, 

aby wspierać i nieść pomoc administracji 

publicznej w zakresie psychospołecznych 

systemów zapobiegania ryzyku zaistnie-

nia zjawisk patologicznych, a także pod-

noszenia świadomości, które to aspekty 

stanowią część ogólnej polityki zarządza-

nia ryzykiem zawodowym, a dodatkowo 

jeszcze związane są ściśle z obecnością i 

jakością dialogu społecznego."  

 

E. Fatovic, jako szef Akademii Europa z 

jednej strony, reprezentant włoskiej orga-

nizacji członkowskiej CESI – Confsal z 

drugiej, a także były przedstawiciel stro-

ny związkowej w Europejskim Komitecie 

Ekonomiczno-Społecznym (EKES), bar-

dzo wyraźnie zaznaczył, że jest zadaniem 

związków zawodowych i konfederacji 

związków zawodowych, takich jak CESI, 

gromadzić argumenty i dowody dotyczą-

ce pozytywnych i negatywnych skutków 

nowych rytmów pracy oraz prowadzić 

dyskurs na temat konkretnych potrzeb i 

środków. "Jest obecnie ważniejszym niż 

kiedykolwiek wcześniej, aby pracownicy 

brali udział w zarządzaniu ryzykiem psy-

chospołecznym w pracy" - stwierdził. 

 

Ciekawe okazało się również przemówie-

nie przedstawiciela Danii Benta Bøgste-

da. W swoim wystąpieniu przewodniczą-

cy Komitetu Zatrudnienia duńskiego par-

lamentu zgodził się z Emilio Fatovicem, 

podkreślając, że właściwie zarządzane, 

nowe rytmy pracy mogą przynieść korzy-

ści zarówno dla pracodawców, jak i pra-

cowników. Przytoczył przykład telepracy 

jako rozwiązania dość już popularnego i 

sprawdzonego w wielu obszarach funk-

cjonowania szeroko rozumianej admini-

stracji publicznej. 

 

cych warunki pracy etc. Warto jednak 

wyjść poza schemat i dostrzec prosty 

fakt, który wybrzmiewa następująco - 

wyższa płaca oznacza wyższą konsump-

cję. Pracownik, który zarabia na mini-

malnym poziomie nie posiada wystar-

czająco dużo środków, aby zgromadzić 

oszczędności, jednakże z każdą dodatko-

wą złotówką wróci jako konsument. 

Ostatecznie jako Forum Związków Za-

wodowych liczymy na dynamiczną dys-

kusję o zmianach w zakresie kompeten-

cji Państwowej Inspekcji Pracy po to, 

aby nie dochodziło do nadużyć  ze stro-

ny pracodawców. 

 

Z wielką nadzieją liczymy, że uda nam 

się osiągnąć potrzebny konsensus na 

forum Rady Dialogu Społecznego. 

Ostatnie kilka miesięcy współpracy, m. 

in przy projekcie ustawy o minimalnej 

stawce godzinowej dają nadzieję na wy-

pracowanie wspólnego stanowiska.   

 

 

W imieniu Forum  

Związków Zawodowych, 

   

Dorota Gardias   

Przewodnicząca FZZ” 

 

Seminarium Akademii    

Europa CESI 

 

3 czerwca tego roku centrum szkolenio-

we CESI - Akademia Europa zorganizo-

wało pierwsze w tym roku sympozjum 

na temat wpływu nowych rytmów pracy 

w sektorze publicznym na zdrowie pra-

cowników. Seminarium, które odbyło 

się w Kopenhadze, było pierwszą z 

dwóch konferencji Akademii Europa w 

tym roku w ramach projektu zatytułowa-

nego "Bezpieczeństwo i higiena pracy w 

sektorze publicznym: nowe wyzwania". 

Projekt ten jest ważnym elementem stra-

tegii szkoleniowej CESI w sprawie 

„zdrowych” miejsc pracy w kontekście 

roli naszej europejskiej centrali jako 
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nami pracy, i ilu pracowników w sekto-

rze edukacji musi często pracować w 

swoim wolnym czasie. Stres, częsta ab-

sencja i wypalenie zawodowe może być 

bezpośrednim wynikiem takich właśnie 

uwarunkowań. Obecnie w wielu miej-

scach trwają badania nad nowymi roz-

wiązaniami i modelami czasu pracy. 

 

Mikko Härmä z Fińskiego Instytutu 

Higieny Pracy (FIOH) mówił o godzi-

nach pracy, zdrowiu, dobrym samopo-

czuciu, uczestnictwie w życiu zawodo-

wym oraz godzin pracy. Przedstawił 

projekt FIOH dot. tworzenia nowych 

modeli czasu pracy ("WOW—project"), 

którego celem jest opracowanie wytycz-

nych dla związków zawodowych w celu 

poprawy stanu zdrowia, dobrego samo-

poczucia i współuczestnictwa w życiu 

zawodowym. Z kolei Annina Roppo-

nen podkreśliła, że nowoczesne formy 

organizacji pracy opracowane w ramach 

projektu mogą na przykład pomóc pra-

cownikom zmniejszyć, związane często 

z pracą, „uzależnienie” od używania 

mobilnych urządzeń telekomunikacyj-

nych poza normalnymi godzinami pracy. 

 

Dwa studia przypadków odnoszące się 

do samopoczucia w miejscu pracy i za-

rządzania BHP w sektorze publicznym 

zostały przedstawione przez Barbarę de 

Clippel z belgijskiej Federalnej Służby 

Bezpieczeństwa Publiczno - Społeczne-

go (FPS Social Security) oraz Mikkelę 

Hundborg z KRIFA. Pani de Clippel 

skoncentrowała się na zarządzaniu zaso-

bami ludzkimi, BHP oraz strategiach 

Social Security ( "Attract-Retain-

Motivate-Engage") - które kładą nacisk 

na tworzenie przyjaznych pracownikom 

cyfrowych miejsc telepracy. Pani Hund-

borg wyjaśniła, jak ważne jest sprawne 

balansowanie pomiędzy pracą a życiem 

osobistym - Work-Life. 

 

Sekretarz Generalny CESI Klaus      

Heeger stanowczo podkreślił, że ignoro-

wanie zmian nie może być i nie jest 

opcją dla związków zawodowych. 

 

ETUC—SPOTKANIE RADY ds. EDU-

KACJI I KSZTAŁCENIA –25/26.05.16, 

Bruksela 

Oraz WSPOLNA KONFERENCJA 

EUROPEJSKICH PARTNERÓW 

S P O Ł E C Z N Y C H – 2 6 / 2 7 . 0 5 . 1 5 ,      

Bruksela 

Na majowym spotkaniu Rady ds. Eduka-

cji i Kształcenia EKZZ w Brukseli, głów-

nym tematem była dyskusja nad ostatnią 

propozycją Komisji Europejskiej doty-

czącą tzw. Europejskiego Filaru Praw 

Socjalnych („European Pillar of Social 

Rights”). Dokument ten zawiera trzy bar-

dzo szeroko rozumiane zasady: 

a/ równe szanse i dostęp do rynku pracy 

(wzmocnienie znaczenia edukacji i LLL 

– uczenia się przez całe życie) 

W swojej prezentacji na temat ram stra-

tegicznych UE w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa w miejscu pracy w per-

spektywie 2014-2020 Zinta Podniece z 

Komisji Europejskiej i Dyrekcji Gene-

ralnej do spraw Zatrudnienia i Spraw 

Społecznych  zauważyła, że według 

Komisji, odsetek zwolnień lekarskich 

związanych z pracą, chorób związanych 

z pracą oraz wypadków jest w dalszym 

ciągu "niedopuszczalnie wysoki" i sta-

nowi "duże obciążenie" dla konkuren-

cyjności i publicznych budżetów zwią-

zanych z ubezpieczeniami społecznymi. 

"Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przyczyniają się do do-

brego samopoczucia pracowników i są 

opłacalne. Według ostatnich szacun-

ków, inwestycje w tej dziedzinie mogą 

wytworzyć wysokie wskaźniki zwrotu 

", wyjaśniła. Dodała, że ramy strate-

giczne UE w sprawie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa w pracy na lata 2014-

2020, jak i fundusze unijne z tym zwią-

zane, odgrywają kluczową rolę w stra-

tegii Komisji mającej na celu zachęce-

nie państw członkowskich i pracodaw-

ców w UE, aby poprawić wskaźniki 

wdrożeniowe dotyczące BHP.  Innowa-

cyjne produkty i usługi ICT, związane z 

nieuchronną cyfryzacją, mogą również 

pomóc w dostosowaniu miejsc pracy i 

organizacji pracy - w tym wymiaru cza-

su pracy, dostępności miejsca wykony-

wania pracy oraz jego dostosowania do 

potrzeb pracowników, np. ze względu 

na ich wiek czy niepełnosprawność. 

 

Pracownicy sektora publicznego często 

jednak także padają ofiarą nowych ryt-

mów pracy czy tzw. flexicurity, które 

nader często prowadzą do stresu i ab-

sencji pracowników. 

Odnosząc się do wstępnych wyników 

Eurofound – 6. europejskiego badania 

warunków pracy (ERZ), Mathijn Wil-

kens z Eurofound wyjaśnił, jak trudno 

jest niekiedy regulować preferencjami  

dotyczącymi czasu pracy w administra-

cji publicznej, jak pracownicy np. sek-

tora zdrowia są szczególnie narażeni na 

ryzyko związane z nietypowymi godzi-

Posiedzenie ETUC              

w Brukseli 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego kończą-

cego sympozjum powszechnie zgodzili 

się, że nowe rytmy pracy, wymuszone 

przede wszystkim trwającymi procesami 

digitalizacji przestrzeni publicznej, są 

dynamicznie rozwijającą się rzeczywisto-

ścią, w której związki zawodowe muszą 

się odnaleźć. "Ignorowanie digitalizacji    

i zmian, jakie przynosi pod względem 

organizacji pracy będzie oznaczać, że 

zmiany będą zachodzić bez nas", powie-

dział pan Klaus Heeger, dodając, że 

"związki zawodowe muszą odgrywać 

kluczową     i aktywną rolę w praktycz-

nym wspomaganiu pracodawców i władz 

w przygotowywaniu środowiska pracy 

dla pracowników, szczególnie tych          

z dziećmi, które przyjaźnie dla pracowni-

ków reagować będą na owe nowe rytmy 

pracy." 

 

Praca CESI odnośnie bezpieczeństwa        

i higieny pracy będzie kontynuowana 

podczas konferencji Akademii Europa     

w Madrycie 14 października 2016 roku. 

 

Źródło: www.cesi.org 

   DD 
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b/ obiektywne zasady wynagradzania 

c/ adekwatna i stała ochrona socjalna 

EKZZ z uwagą powitał bardzo ambitny 

program Komisji Europejskiej, ale 

stwierdził, iż ma pewne wątpliwości, co 

do jego pełnej realizacji, a w szczegól-

ności realizacji niektórych wątpliwych 

działań, takich jak –„model elastyczne-

go rynku pracy połączony z  bezpie-

czeństwem socjalnym” (flexicurity), 

który to model, w ocenie pracowników, 

zawiera wiele mankamentów i budzi 

zastrzeżenia – do tej pory odnosił się 

bardziej do elastyczności rynku pracy 

niż do bezpieczeństwa socjalnego. Poza 

tym, w dokumencie  brak jest mowy o 

działaniach wzmacniających ochronę 

układów zbiorowych i promowanie 

dialogu społecznego. 

Ponadto, członkowie Rady omawiali 

kwestię wprowadzenia dla wszystkich 

państw członkowskich UE tzw. płatne-

go urlopu na doskonalenie zawodowe – 

dotyczy to osób zmuszonych podnosić 

swoje kwalifikacje, bo zagrożone są 

utratą pracy, bądź takich, których angaż 

nie gwarantuje ani ciągłości pracy ani 

satysfakcjonującego wynagrodzenia.  W 

niektórych krajach (w tym Polska) moż-

na uzyskać tzw. urlopy szkoleniowe, ale 

tylko wtedy, jeśli kształcimy się zgod-

nie z linią zakładu, w którym pracuje-

my. 

Z w/w kwestią łączy się też tzw. gwa-

rantowanie zawodowych umiejętności, 

czyli łatwy, tani i powszechny dostęp 

niewykwalifikowanych pracowników 

do  wszelkich form dokształcania zawo-

dowego, co dotyczy nie tylko ludzi mło-

dych, ale w większości ludzi w wieku 

średnim, którzy, by pozostać na rynku 

pracy, muszą bezwzględnie podnosić 

swoje kwalifikacje. 

Spotkanie Rady ds. Edukacji i Kształce-

nia poprzedziło Konferencję Europej-

skich Partnerów Społecznych w 

dniach 26/27.05.16, której tematem była 

wspólna wizja działania praktyk zawo-

dowych w państwach członkowskich 

UE. 

CESI Youth                       

oraz                                   

Europejskie Spotkania   

Młodych 

go ich wzmocnienia. 

Opracowanie Dagmara Iwanciw – 

przedstawiciel FZZ w EKZZ 

 

Europejscy partnerzy społeczni opraco-

wali wspólny program dotyczący prak-

tyk zawodowych, koncentrując się na 

analizie tzw. opłacalności owych prak-

tyk (pracodawcy) i europejskich ramach 

odniesienia na rzecz przygotowania za-

wodowego (związki zawodowe). Celem 

spotkania było „zbudowanie” wspólnej 

wizji i wspólnego poparcia dla dalszych 

inicjatyw. 

Jak powiedział Thiebaut Weber – Sekre-

tarz konfederacji ETUC (EKZZ) – pod-

czas spotkania zarówno związki zawo-

dowe jak i pracodawcy zgodni byli co 

do stwierdzenia, że przedsiębiorstwa, w 

których praktyki zawodowe dobrze 

funkcjonują, to te, w których związki 

zawodowe mają silną pozycję, bo zdają 

sobie sprawę z tego, iż praktyki te, to nie 

jest wykorzystywanie „taniej siły robo-

czej”, ale dostęp do dobrej jakości tre-

ningu, po którym następuje wzrost wy-

nagrodzenia. Praktyki zawodowe działa-

ją wtedy, kiedy są częścią długotermino-

wej strategii kształcącej umiejętności. I 

wspólnym zadaniem pracodawców i 

związków zawodowych jest rozprze-

strzenić tę ideę na całą Europę. 

Polska, jak stwierdzono, częściowo zre-

formowała swój system kształcenia za-

wodowego, ale potrzeba jeszcze sporo 

pracy, aby wspomóc funkcjonowanie 

praktyk zawodowych w przedsiębior-

stwach. Za najlepszy uznano tzw. dual 

system, czyli system praktyk zawodo-

wych zarówno w szkole jak i w przed-

siębiorstwie – system ten przynosi wiele 

korzyści, bo poprzez przygotowanie do 

zawodu na terenie zakładu pracy pozwa-

la na szybkie i tanie doskonalenie ludzi 

młodych i skorzystanie z ich umiejętno-

ści dla swoich celów, a przy tym wpły-

wa na wzrost ich zatrudnienia i satysfak-

cji z szybkiego dostępu do rynku pracy 

(przykład – Niemcy). 

W trakcie konferencji podpisano wspól-

ny dokument, w którym partnerzy spo-

łeczni wzywają do debaty z instytucjami 

europejskimi i państwami członkowski-

mi na temat wzrostu efektywności i ja-

kości praktyk zawodowych oraz dalsze-

 W dniu 19 maja w Strasburgu 

odbyło się kolejne w tym roku spotka-

nie europejskiej młodzieżówki Euro-

pejskiej Unii Niezależnych Związków 

Zawodowych (CESI)  CESI Youth.  

  

 

 

 

 

 

 

 Spotkanie rozpoczął przewod-

niczący CESI Youth Matthäus Fandre-

jewski przedstawiając porządek obrad. 

Następnie uczestnicy dokonali autopre-

zentacji oraz omówienia działalności 

poszczególnych związków zawodo-

wych, które reprezentowali.  W kolej-

nej części spotkania przewodniczący 

streścił swoje działania w ramach Cesi 

Youth w ciągu ostatniego roku podkre-

ślając przede wszystkim udział we 

wszystkich spotkaniach zarządu i kon-

gresu CESI, aktywność w ramach Eu-

ropejskiego Forum Młodzieżowego 

oraz realizacji projektu Erasmus+, któ-

ry odbył się w Brukseli w marcu br. 
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nięcia dezorientacji i utraty au-

tonomii. 

 Formalna edukacja powinna 

być miejscem nauki ideałów i 

wartości społecznych oraz miej-

scem, w którym młodzi ludzie  

będą mieć do czynienie z solid-

nymi podstawami edukacji w 

sferze praw człowieka. Spowo-

duje to pozytywny obraz różno-

rodności kulturowej. 

 Potrzebę zorganizowania spe-

cjalnego wsparcia  w poszuki-

waniu członków rodzin mło-

dych migrantów pozostających 

bez opieki osób dorosłych. Ma 

to ochronić obywateli mniejszo-

ści narodowych i ich podstawo-

wych praw. 

Spotkanie zakończyło się podsumowa-

niem całego dnia i przedstawieniem 

kalendarza wydarzeń na następny rok. 

 W kolejnych dniach tj. 20-21 

maja w Strasburgu członkowie CESI 

Youth jako partnerzy Europejskiego 

Forum Młodych wzięli udział w Euro-

pejskim Spotkaniu Młodych 

(European Youth Event), które jest 

organizowane co 2 lata przez Komisję-

Europejską w Parlamencie Europej-

skim.  

 Uczestnicy mieli możliwość 

wzięcia udziału maksymalnie w 4 wy-

branych przez siebie zajęciach, zgod-

nie z wcześniej określonymi zasadami 

rejestracji: jednych zajęciach odbywa-

jących się w sali zebrań plenarnych, 

dwóch zajęciach organizowanych 

Podczas zebrania zatwierdzono statut 

CESI Youth jako podmiotu podrzęd-

nego Europejskiej Unii Niezależ-

nych Związków Zawodowych 

(CESI), a następnie wybrano vice-

przewodniczącego CESI Youth, któ-

rym została Sophie Hellmayr z Au-

strii. Następnym elementem spotkania 

było stworzenie wspólnego stanowi-

ska CESI Youth w sprawie skutecznej 

integracji migrantów i uchodźców w 

krajach członkowskich. Poruszono 

m.in. następujące kwestie: 

 Potrzebę integracji w systemie 

edukacji jako aspekt niezbędny 

do integracji  i równych szans 

na rynku pracy. Kluczową rolę 

pełnić powinien dostęp do 

szkoleń przez migrantów        

w krajach akceptujących. 

 Wrażliwą i trudną sytuację 

podczas wkraczania w doro-

słość w wieku 18 lat, a co za 

tym idzie utrata wparcia przy-

należnego nieletnim członkom 

mniejszości narodowych . Dal-

sze postępowanie powinno być 

dobrze zaplanowane dla mło-

dych uchodźców w celu unik-

przez Komisję Europejską, jej partne-

rów lub grupy młodzieżowe, oraz w 

jednych zajęciach o tematyce związa-

nej z kulturą i sztuką. 

 

Zajęcia obejmowały 5 kategorii tema-

tycznych: 

 Wojna i pokój: Perspektywa poko-

jowej planety 

 Apatia lub zaangażowanie: Pro-

gram ożywionej demokracji 

 Wykluczenie lub uczestniczenie: 

Rozprawienie się z bezrobociem wśród 

młodych 

 Stagnacja lub innowacja: Jutrzej-

szy świat rynku pracy 

 Upadek lub sukces: Rozwiązania 

dla stabilnej Europy 

  

 Młodzi związkowcy z CESI 

Youth byli partnerami Komisji Euro-

pejskiej i równiej prowadzili zajęcia 

przygotowane przez siebie zajęcia. 

Przez cały czas trwania EYE 2016 

uczestnicy mogli wziąć udział w 

warsztatach, podczas których zadaniem 

było przygotowanie plakatu przedsta-

wiającego oczekiwania wobec związ-

ków zawodowych. Na koniec każdego 

dnia autorzy swoich prac zrobili sobie 

wspólne zdjęcie ze swoimi postulata-

mi.  

 W drugim dniu EYE2016 CE-

SI Youth wspólnie z Europejskim Fo-

rum Młodych było organizatorem spo-

tkania z młodymi uchodźcami z Syrii. 

W spotkaniu zgodzili się uczestniczyć 
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 Oj, można, można… 

ostatnie tygodnie pokazują, że 

sposobów jest kilka… Pierwszym 

i najpopularniejszym, zresztą za-

lecanym przez  Wydział , jest od-

mowa udzielenia urlopu dla pora-

towania zdrowia. Polityka nasze-

go miasta zdecydowanie preferuje 

zwalnianie  pracowników (czytaj: 

związkowców). Praktykuje się 

więc wysyłanie zwolnień pocztą 

np.13 maja w piątek bez podpisu 

pracodawcy… 

  „Nasi” dyrektorzy są 

wierni jak psy narzuconym prak-

tykom…. Trudno im się dziwić, 

w końcu służą miastu, wydziało-

wi i prezydentowi, rzadziej swo-

im pracownikom. Tym ostatnim 

należy podziękować za cały wier-

nie przepracowany rok szkolny… 

Najczęstszym sposobem podzię-

kowania jest właśnie wypowie-

dzenie umowy o pracę za pomocą 

poczty tudzież wezwania pod ja-

kimś pretekstem do rodzimej pla-

cówki. Innym równie popularnym 

jest nakłanianie pracowników do 

przejścia w stan nieczynny z so-

lenną obietnicą zatrudnienia od 

września przyszłego roku i to w 

dodatku na starych warunkach… 

Śmiech na sali? Oczywiście - po 

roku nauczyciele zostają bez ni-

czego ,po czym pracodawcy uda-

ją, że rozmowy nie było…  

 Więc wiosna w oświacie 

wygląda następująco: jedni czmy-

chają na zwolnienia, bojąc się 

wypowiedzeń, inni siedzą cicho 

jak myszki pod miotłą w zaciszu 

przyjaznego pokoju nauczyciel-

Jihad Suliman i Sarah Mardini, którzy 

opowiadali o trudnościach w uzyska-

niu jakiejkolwiek pomocy w trakcie 

ucieczki, utrudnieniach w uzyskaniu 

azylu w poszczególnych krajach euro-

pejskich, problemach w oficjalnym 

uznaniu ich wykształcenia uzyskane-

go w Syrii . Uczestnicy mieli okazję 

zadawania gościom pytań, a później 

spotkania się z nimi osobiście w na-

miocie CESI Youth. Również podczas 

drugiego dnia EYE2016 przewodni-

czący CESI Youth Matthaus Fandre-

jewski był jednym z przemawiających 

w sali zebrań plenarnych podczas pa-

nelu dyskusyjnego dotyczącego inte-

gracji migrantów i uchodźców. Spo-

tkanie wywołało wiele emocji i kon-

trowersyjnych opinii uczestników w 

związku z przyjęciem uchodźców w 

poszczególnych krajach, zagwaranto-

wania im godnego traktowania i re-

spektowania wobec nich praw czło-

wieka. 

 Na spotkaniach w Strasburgu 

nasz związek reprezentowała Katarzy-

na Pawlaczyk. 

   KP 

skiego, jeszcze inni targani do ga-

binetów dyrektorskich kłócą się 

na śmierć i życie z wieloletnimi 

przyjaciółmi o jedną godzinkę do 

swojego etatu… Ech, życie… jest 

zabawą, jest radością, jest też bi-

twą… Szkoda tylko, że bić się 

muszą naprawdę wspaniali, do-

świadczeni, wykształceni pedago-

dzy traktowani jako koszt i obcią-

żenie dla budżetu. A nikt z włoda-

rzy bydgoskiej oświaty nie myśli 

o wychowankach, uczniach, o cią-

głości procesu nauczania, tylko 

dogryźć, dopaść, pozbyć się… 

szczególnie tych, którzy mieli od-

wagę coś powiedzieć, zakwilić w 

obronie praw swoich lub innych... 

C o r a z  t r u d n i e j 

nam ,Nauczycielom, jest uczyć 

młodych ludzi o przyjaźni, miło-

ści bliźniego, zaufaniu i zasadach 

obowiązujących cywilizowanych 

ludzi … Jak ich tego uczyć, skoro 

w świecie  dorosłych zasadą jest  

nienawidzić, niedosłyszeć, niedo-

magać, niepokoić, niewolić… 

„Prawda to kłamstwo, wojna to 

pokój, wolność to niewola”- sło-

wa Orwella z „Roku 1984” znów 

zaczynają nieść adekwatne treści? 

 A my dziękujemy Wam, 

Koleżanki i Koledzy, za cały rok 

pracy! Mamy też nadzieję, że nie 

zabraknie Wam i Nam odwagi, 

siły i wytrwałości w obronie swo-

ich praw… 

                                                                                                                   

  AK i BB Szkolna ciuciubabka, czyli jak 

można utrudnić życie wielolet-

nim, oddanym i uczciwym pra-

cownikom (czytaj nauczycie-

lom)? 


