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 W ostatni piątek, 

30 września 2016 roku, 

obradował w Bydgosz-

czy Zarząd Krajowy 

Wolnego Związku Za-

wodowego „Solidarność

-Oświata”.  

Wśród kilkunastu punk-

tów porządku spotkania, 

związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem na-

szej organizacji na 

szczeblu krajowym i 

m i ęd z yn a r o d o w ym , 

znalazły się też takie, 

które odnoszą się do 

czekających nas, bardzo 

istotnych zmian w ca-

łym systemie oświaty w 

naszym kraju. Członko-

wie Zarządu intensyw-

nie analizowali i dysku-

towali nad propozycja-

mi Ministerstwa Eduka-

cji Narodowej w spra-

wie planowanych zmian 

w systemie oświaty, w 

tym ramowymi planami 

nauczania w szkole pod-

stawowej i liceum ogól-

nokształcącym, które w 

pewnych punktach, czy-

tane ‘matematycznie’, 

mogą i często już budzą 

kontrowersje.  

W dyskusji mającej po-

móc w wypracowaniu 

stanowiska Związku 

członkowie Zarządu 

Krajowego zwracali 

uwagę na konieczność 

ustalenia odpowiednich 

standardów, w tym usta-

wowe ustalenie maksy-

malnej liczebności od-

działów klasowych, 

zwiększenie, w stosunku 

do ostatniej propozycji 

MEN, ilości godzin do 

dyspozycji dyrektora 

szkoły z przeznaczeniem 

na zajęcia wyrównujące, 

ale też obowiązkowe, 

prowadzone w zakresie 

rozszerzonym. Bardzo 

istotnym głosem był po-

stulat, aby wreszcie upo-

rządkować centralnie 

sprawę programów na-

uczania w szkolnictwie 

zawodowym i podręcz-

ników do nich, których 

często po prostu nie ma.  

W stanowiskach Związ-

ku, które, na bazie to-

czącej się dyskusji w 

trakcie obrad Zarządu, 

wkrótce zostaną sfor-

mułowane, przyjęte i 

przedstawione stronie 

rządowej, silny akcent 

zostanie położony na 

tzw. pakiet osłonowy 

dla nauczycieli, w ra-

mach którego WZZ 

domaga się, między 

innymi, minimum 12-

miesięcznego stanu 

nieczynnego oraz 

przywrócenia art. 88 

Karty Nauczyciela, tj. 

możliwości przejścia 

na wcześniejszą eme-

ryturę! 

Uważamy, że również 

sprawa systemu egza-

minów zewnętrznych, 

które takimi są tylko z 

nazwy, winna zostać 

wreszcie załatwiona, a 

zapisy KN, regulujące 

kwestię zajęć pozalek-

cyjnych, ich charakter 

oraz dobrowolność lub 

jako rezultat decyzji 

dyrektora szkoły, tak 

http://www.cesi.org/
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CESI, posiedzenie Zarządu CESI. 

Oprócz sprawozdań z działalności 

Prezydenta i Sekretarza General-

nego, poszczególnych komisji 

oraz rad zawodowych, sporo czasu 

poświęcono też kwestiom finanso-

wym, tzn. podsumowaniu roku 

2015 oraz budżetowi na 2016 rok. 

Wnioski z raportów Skarbnika i 

biegłego rewidenta są pozytywne. 

Finanse CESI są stabilne, ściągal-

ność składek jest na wysokim po-

ziomie, choć zwrócono uwagę, iż 

niektóre organizacje regulują swo-

je należności nieterminowo. Obec-

na sytuacja powinna cieszyć, po-

nieważ dobrowolne dopłaty dużej 

niemieckiej centrali DBB maleją 

sukcesywnie już od kilku lat, po-

dobnie jak dofinansowania Komi-

sji Europejskiej do organizacji se-

minariów Akademii Europa – or-

ganu szkoleniowego CESI. Padła 

ponadto propozycja wyrównania 

składki członkowskiej, aby 

wszystkie organizacje płaciły do-

celowo składkę od członka w tej 

samej wysokości, co dla niektó-

rych związków, szczególnie ze 

środkowej i wschodniej Europy, 

będzie oznaczać jej podwyższenie. 

Proces ten będzie jednak rozłożo-

ny w czasie, a ostateczną decyzję 

w tej kwestii podejmą delegaci na 

zbliżającym się Kongresie CESI, 

który obradować będzie 2 grudnia 

tego roku w Brukseli. 

Również Młodzieżówka CESI 

(CESI-Youth) ma powody do za-

dowolenia, gdyż czerwcowe spo-

tkania młodych, organizowane 

przy wsparciu finansowym pro-

gramu Erasmus+, podczas których 

reprezentowała nasz Związek z 

dużym powodzeniem kol. Kata-

ciela dyplomowanego ta relacja 

winna mieścić się w granicach od 

70 do 75%. 

Domagamy się także, w związku z 

drastycznym wydłużeniem okresu 

naszej aktywności zawodowej, 

uwolnienia dodatku stażowego do 

poziomu minimum 30%.  

WZZ "Solidarność - Oświata" 

domaga się niezwłocznego 

wszczęcia przez Minister Eduka-

cji Narodowej  negocjacji z re-

prezentatywnymi związkami za-

wodowymi zrzeszającymi nauczy-

cieli w celu znaczącego podnie-

sienia wynagrodzeń i uproszcze-

nia systemu wynagradzania na-

uczycieli.  

Dalsze zwlekanie przez MEN z 

podjęciem rokowań spowoduje 

podjęcie przez organizacje związ-

kowe decyzji o akcjach protesta-

cyjnych w oświacie. 

 

 Członkowie Zarządu po-

stanowili także dokonać wyboru 

redaktora naczelnego Biuletynu 

WZZ „Solidarność-Oświata”, co 

umożliwi jego rejestrację przez 

właściwy sąd rejonowy. Został 

nim kol. Damian Dziatkowiak. 

   DD i SW 

Posiedzenie                      

Zarządu CESI                   

w Brukseli 

 Krótko przed końcem ro-

ku szkolnego, 22 czerwca 2016 r., 

odbyło się w Brukseli, w siedzi-

bie naszej europejskiej centrali 

doprecyzowane, aby organy pro-

wadzące i podlegli im dyrektorzy 

nie mieli więcej przyczynku do 

naginania prawa i autorskiej jego 

interpretacji na koszt nauczycieli. 

Stanowiskiem, które Zarząd Kra-

jowy wypracował podczas piąt-

kowego posiedzenia, jest stano-

wisko w sprawie podwyżek wy-

nagrodzeń, które poniżej w cało-

ści publikujemy: 

WZZ "Solidarność - Oświata" 

domaga się niezwłocznego pod-

jęcia przez Minister Edukacji 

Narodowej i Rząd RP działań na 

rzecz wdrożenia w 2017 r. 20% 

podwyżki wynagrodzeń zasadni-

czych nauczycieli. 

Wskazujemy, że w wyniku pod-

wyższenia od 01.01.2017 r. mini-

malnego wynagrodzenia do 2 

000 zł miesięcznie dość liczna 

grupa nauczycieli stażystów i na-

uczycieli kontraktowych będzie 

musiała otrzymywać dodatek wy-

równawczy do swoich wynagro-

dzeń.  

Wstrzymanie od 2012 r. walory-

zacji wynagrodzeń nauczyciel-

skich spowodowało drastyczny 

spadek w relacji do średniej pła-

cy w Polsce. Tym samym, zniwe-

czone zostały efekty podwyżek 

płac, które nastąpiły w latach 

2009-2012 i były skutkiem ogól-

nopolskiego strajku w 2008 r. 

WZZ "Solidarność - Oświata" - 

do czasu uproszczenia systemu 

wynagradzania nauczycieli - do-

maga się zdecydowanego zwięk-

szenia udziału wynagrodzenia 

zasadniczego w tzw. średnim wy-

nagrodzeniu. Na stopniu nauczy-
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Edukacji i Kształcenia). Tema-

tów, które omawiano, było kilka, 

wszystkie jednak koncentrowały 

się na rozmaitych dokumentach 

Komisji Europejskiej oraz sfor-

mułowaniu stanowisk EKZZ w 

reakcji na treść opublikowanych 

przez Komisję Europejską doku-

mentów  

- np. w kwestii poprawy możli-

wości kształcenia i szkolenia pra-

cowników w Europie, zwiększe-

nia dostępności doskonalenia za-

wodowego pracowników zmu-

szonych do zmiany pracy, odpo-

wiedzi na pytanie, jakie mają być 

warunki doskonalenia osób z naj-

niższymi kwalifikacjami czy jak 

zachęcić rządy i samych zaintere-

sowanych do wykazywania więk-

szego zaangażowania w sprawach 

kształcenia, doskonalenia zawo-

dowego, przekwalifikowywania 

się. Omawiano ponadto zagadnie-

nie tzw. filaru praw socjalnych, a 

także nowe programy edukacyjne 

dla dorosłych. Naszym przedsta-

wicielem podczas brukselskich 

obrad była kol. Dagmara Iwan-

ciw. 

Natomiast 29 i 30 września 

(czwartek i piątek) miały miej-

sce posiedzenia CEDEFOP GRO-

UP -Governing Board, czyli gru-

 26 oraz 27 września 20-

2016 r. (poniedziałek i wtorek) 

w siedzibie ETUC w Brukseli, 

czyli EKZZ (Europejskiej Kon-

federacji Związków Zawodo-

wych) miały miejsce spotkania 

py ekspertów reprezentujących 

stronę rządową, stronę związkową 

oraz stronę pracodawców. Przed-

stawiono raport z działalności Ce-

defopu za lata 2013-2016, a spo-

tkania dotyczyły zebrania corocz-

nych informacji o tym, co zostało 

zrobione w bieżącym roku, szcze-

góły dotyczące budżetu na następ-

ne lata z przeznaczeniem na do-

kształcanie bezrobotnych oraz 

osób z niskimi kwalifikacjami. 

Omawiano również funkcjonowa-

nie tzw. Europasu, czyli Europej-

skiego Paszportu Umiejętności, 

który ma być zaktualizowany w r. 

2017. Oprócz tego zgodniono z 

pozostałymi grupami program na 

lata 2017-2020. Przypominamy, 

że Cedefop to Europejskie Cen-

trum Rozwoju Kształcenia Zawo-

dowego, dlatego dyskusje koncen-

trują się najbardziej nad udoskona-

laniem szkolnictwa zawodowego. 

WZZ, FZZ i jednocześnie całą 

polską stronę pracobiorców repre-

zentuje podczas posiedzeń tego 

gremium nasza związkowa kole-

żanka Dagmara Iwanciw. 

   DI i DD 

Posiedzenia                  

EKZZ i CEDEFOP 

rzyna Pawlaczyk, okazały się 

dużym sukcesem – logistycznym, 

merytorycznym i wizerunko-

wym. Należy zdecydowanie pod-

kreślić, że Przewodniczący CESI

-Youth Matthäus Fandrejewski to 

osoba na właściwym miejscu, z 

ogromnym zaangażowaniem i 

sporą mobilnością, gdyż CESI 

jest partnerem wielu projektów 

dot. młodych ludzi w różnych 

krajach na całym świecie. 

Jednym z ostatnich punktów 

czerwcowego posiedzenia Zarzą-

du były sprawy członkowskie, 

poruszane już wstępnie także 

podczas wcześniejszych spotkań. 

CESI podjęło decyzję o wszczę-

ciu procedury wykluczenia z gro-

na członków bułgarskiej organi-

zacji PROMYANA, czego powo-

dem jest niepłacenie składek 

członkowskich. Oprócz tego pod-

trzymano decyzję o odłożeniu w 

czasie rozpatrzenia aplikacji o 

status obserwatora jednej z więk-

szych rosyjskich central związko-

wych z sektora szeroko rozumia-

nej administracji samorządowej i 

rządowej. Ostateczna decyzja w 

tym przypadku zostanie podjęta 

albo na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu, albo przez Kongres. 

   DD 
Nagrody Dyr. CEA                 

i Min. Sprawiedliwośći 

W dniu 27 września br. odbyło 

się posiedzenie Zespołu opiniują-
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cego wnioski  o przyznanie na-

gród Ministra Sprawiedliwości z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej 

dla nauczycieli zatrudnionych w 

zakładach poprawczych i schro-

niskach dla nieletnich. W skład 

Zespołu weszli pracownicy Mini-

sterstwa Sprawiedliwości i przed-

stawiciele związków zawodo-

wych.  

Nie zabrakło też reprezentan-

ta WZZ „Solidarność-Oświata”, 

którym w tym roku był kol. 

Grzegorz Wronkowski - prze-

wodniczący Mazowieckiego Za-

rządu Wojewódzkiego. 

Przeanalizowano 44 wnioski, 

które wpłynęły z 15 placówek. 

Efektem prac zespołu było spo-

rządzenie listy 30 nominowanych 

do nagród. Ministerstwo przezna-

czyło na ten cel 246 tysięcy zło-

tych, a zatem każdy nagrodzony 

otrzyma kwotę 8 200 złotych. 

Uzasadnienia wniosków były 

zdecydowanie różnorodne, od 

lakonicznych notatek z działań 

do bardzo obszernych i szczegó-

łowych opisów efektów wielo-

aspektowej pracy na rzecz pod-

opiecznych. 

Cieszy fakt, że wśród zgło-

szonych do nagrody jest wielu 

pasjonatów. Wszystkim należą 

się serdeczne gratulacje i życze-

nia wytrwałości w dalszej pracy. 

Tego samego dnia, tj. 27 

września 2016 roku, odbyło się 

spotkanie komisji do spraw na-

gród Dyrektora Centrum Eduka-

cji Artystycznej oraz komisji ma-

jącej za zadanie rozpatrzeć wnio-

ski o dopłaty do czesnego za stu-

dia nauczycieli kształcących i 

dokształcających się, zatrudnio-

pozycji CEA z przeznaczeniem na 

dopłaty do czesnego oraz 80 % w 

gestii dyrektorów szkół i placó-

wek na potrzeby kształcenia we-

wnątrzszkolnego i zewnętrznego. 

Kolejne posiedzenie komisji 

planowane jest wstępnie na luty 

2017 roku. 

Z ramienia Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność — 

Oświata” w spotkania w Warsza-

wie uczestniczył kol. Damian 

Dziatkowiak 

   GW i DD 

nych w placówkach kształcenia 

artystycznego, dla których CEA 

jest organem prowadzącym oraz 

sprawującym nadzór pedagogicz-

ny. 

W przypadku nagród Dyrek-

tora CEA z puli przewidzianej do 

rozdysponowania podczas wrze-

śniowego spotkania uzgodniono 

przyznanie 23 nagród pierwszego 

stopnia na łączną kwotę 70.840 

zł , a także 111 nagród drugiego 

stopnia (204.240 zł). 

Jeśli chodzi o dopłaty do cze-

snego studiującym nauczycielom 

szkół artystycznych, to komisja 

postanowiła rozdysponować kwo-

tę 319.585 zł. Dofinansowanie 

przyznano 135 osobom, w tym 39 

uzupełniającym wykształcenie 

wyższe (studia licencjackie i ma-

gisterskie), 80 nauczycielom 

kształcącym się na studiach pody-

plomowych i kursach kwalifika-

cyjnych, 2 osobom uzupełniają-

cym przygotowanie pedagogicz-

ne, 5 pedagogom studiującym na 

studiach podyplomowych lub 

uczącym się na kursach z zakresu 

zarządzania oświatą (dyrektorzy 

szkół, kierownicy sekcji i nauczy-

ciele), a także 9 osobom studiują-

cym na studiach doktoranckich, w 

trakcie przewodu doktorskiego 

lub habilitacyjnego. 

Dyrektor Centrum Edukacji 

Artystycznej przedstawił ponadto 

projekt podziału środków na do-

skonalenie zawodowe nauczycieli 

w roku 2017 w ramach 1 % odpi-

su od funduszu płac nauczycieli, 

co w przypadku szkół skutkuje 

kwotą 4.308.000 zł, a burs i inter-

natów 98.000 zł. Strony spotkania 

postanowiły pozostać przy po-

dziale, odpowiednio 20 % do dys-

Fraszkami                     

na Dzień Nauczyciela;)  

 
„ Nauczyciele” 
  
Kto ma tak jak my? 
Wakacje,święta, pełno w głowie wiedzy... 
Dzieciaki w szkole kochane, koledzy! 
A rodzice- wierzcie, nauczyciele- 
To życzliwi Wam prawdziwi dobrodzieje! 
A na Dyrekcję też nie narzekajcie- 
Przecież macie od niej prawdziwe wsparcie- 
Docenia co dzień Waszą ciężką pracę, 
Daje nagrody, płaci motywację! 
Tak w przyjaznej i ciepłej atmosferze 
Czekamy wiosny, zmawiając pacierze. 
Dopiero w marcu mamy ból głowy 
Bo się zaczyna ruch kadrowy... 
  
  
„14 października” 
  
Dzień Nauczyciela każdy docenia... 
Co jest w nim szczególnego? 
To, że nie musimy iść do pracy, Kolego! 
  
  
„Na nauczyciela” 
  
Nauczyciel to taki gość 
Co wszystkiego ma zwykle dość! 
I właśnie dlatego 
Ma co chwilę wolne, Kolego! 
  
  
Co to jest? 
Pusty korytarz, pusty pokój, pusta cela? 
To szkoła w Dzień Nauczyciela! 

 

    

   IK 


