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MEN udzieliło odpowiedzi na 

postulaty i wątpliwości ZZ od-

nośnie projektów zmian praw-

nych wprowadzających reformę 

sytemu edukacji w Polsce od 

września 2017 roku.  A. Zalew-

ska, uprzejmie dziękując za 

wnikliwą analizę projektów 

aktów prawnych ze strony rów-

nież  WZZ Sol ida rność -

Oświata”, uwzględniła m.in. 

następujące postulaty związków 

zawodowych: 

- objęcie działaniami osłonowy-

mi przewidzianymi w projektach 

ustaw wszystkich nauczycieli 

samodzielnych gimnazjów, ta 

grupa nauczycieli będzie miała 

pierwszeństwo w zatrudnieniu w 

okresie do dnia 31 sierpnia 2020 

r. na wolnych stanowiskach 

pracy w szkołach prowadzonych 

przez jednostki samorządu tery-

torialnego, 

- zwiększenie kompetencji kura-

torów oświaty poprzez obligato-

ryjne uzyskanie pozytywnej 

opinii kuratora oświaty wszyst-

kich arkuszy organizacyjnych 

szkół i placówek w danej jedno-

stce samorządu terytorialnego 

po zaopiniowaniu ich przez 

reprezentatywne związki zawo-

dowe. 

 

W piśmie MEN czytamy jeszcze 

między innymi:  

„Ponadto, w celu umożliwienia 

sprawnego rozlokowania kadry 

pedagogicznej w okresie wdra-

żania nowej struktury szkół, 

zaproponowane zostały rozwią-

zania uelastyczniające realizację 

polityki kadrowej. Rozszerza się 

zakres stosowania art. 18 ustawy 

- Karta Nauczyciela, w którym 

uregulowane są kwestie przeno-

szenia do innej szkoły lub na 

inne stanowisko nauczycieli za-

trudnionych na podstawie miano-

wania - na nauczycieli zatrudnio-

nych na podstawie umowy o 

pracę na czas nieokreślony (bez 

względu na wymiar zatrudnie-

nia). W okresie przejściowym 

proponuje się modyfikację do-

tychczasowych zasad uzupełnia-

nia etatu oraz zmniejszania obo-

wiązkowego wymiaru zajęć, tak 

aby umożliwić nauczycielom 

zatrudnionym w wymiarze 

mniejszym niż 1/2 tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

uzupełnianie etatu w innej szko-

le. Ponadto umożliwia to konty-

nuację zatrudnienia w drodze 

mianowania nauczycielom za-

trudnionym w wymiarze niższym 

niż 1/2 obowiązkowego wymiaru 

zajęć. W projekcie ustawy zapro-

ponowano przepisy regulujące w 

sposób szczególny przydzielanie 

w roku szkolnym 2019/2020 

godzin ponadwymiarowych w 

szkołach ponadpodstawowych, 

jak również przewidziano w 

okresie przejściowym wymóg 

uzyskania przez nauczyciela 

zatrudnionego w pełnym wymia-

rze zajęć zgody na dodatkowe 

zatrudnienie. Ponadto zagwaran-

towano, aby w okresie od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. liczba uczniów w 

danej jednostce samorządu 

terytorialnego, przypadających 

na jeden etat nauczyciela peda-

goga, psychologa, logopedy, 

zatrudnionych w przedszkolach, 

szkołach i ich zespołach, pro-

wadzonych przez tę jednostkę 

samorządu terytorialnego, nie 

była wyższa od liczby uczniów 

przypadająca na etaty tych na-

uczycieli, w roku szkolnym 

2016/2017. Jednocześnie dla 

nauczycieli, których dalsze 

zatrudnienie w szkole nie bę-

dzie możliwe ze względu na 

zmiany organizacyjne powodu-

jące wygaszenie kształcenia w 

gimnazjum, przewidziane zosta-

ły szczególne zasady przenosze-

nia w stan nieczynny oraz 

pierwszeństwo (patrz uwaga 

na wstępie) w zatrudnieniu na 

wolnych stanowiskach pracy 

dla nauczycieli w szkołach pro-

wadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Projekt przewiduje utworzenie 

przy kuratorze oświaty bazy 

wolnych miejsc pracy dla na-

uczycieli. Na stronie kuratora 

oświaty będą udostępniane 

informacje o wolnych stanowi-

skach pracy dla nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorial-

nego.” 

 

Ustosunkowując się innych 

uwag i postulatów naszego 

Związku czytamy w piśmie 

MEN: 

„Odnosząc się do uwagi, iż w 

projekcie brak jest propozycji 

całościowych zmian w podsta-

wie programowej kształcenia 

ogólnego i kształcenia zawodo-

http://www.cesi.org/
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zmieniających się trendów i zapotrzebowania 

rynku pracy. Niemniej jednak wprowadzanie 

tak dużych zmian w tempie zaproponowanym 

przez stronę rządową stwarza uzasadnione 

zagrożenie, że zostaną one wprowadzone bez 

należytego przygotowania. Zastrzeżenie bu-

dzi też niedoszacowanie skutków finanso-

wych reformy.  

W związku z powyższym postulujemy wstrzy-

manie reformy strukturalnej i kontynuowa-

nie prac nad podniesieniem jakości polskiej 

oświaty, w tym w szczególności szkolnictwa 

zawodowego.” 

 

W Zespole problemowym RDS do spraw 

usług publicznych przedstawicielem FZZ jest 

Sławomir Wittkowicz - Przewodniczący WZZ 

"Solidarność - Oświata". W posiedzeniu w 

dniu 03.11.2016 r. uczestniczyli także - jako 

eksperci FZZ - przedstawiciele trzech organi-

zacji oświatowych zrzeszonych w FZZ: Bar-

bara Belicka - Wiceprzewodnicząca Zarządu 

Krajowego WZZ "Solidarność - Oświata" 

oraz szefowie ZZ "Rada Poradnictwa" i NSZZ 

Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Za-

kładów Poprawczych. 

   SW i DD 

Ministra Edukacji Narodowej. Dopiero za-

kończenie prac Zespołu pozwoli na ostatecz-

ne zaprojektowanie kierunków zmian przepi-

sów prawa w zakresie statusu zawodowego 

nauczycieli oraz finansowania oświaty. 

Odnosząc się do kwestii wzrostu wynagro-

dzeń nauczycieli od 01.01.2017 r. informuję, 

że w ustawie budżetowej na 2017 r. został 

zaplanowany wzrost kwoty bazowej dla na-

uczycieli, który jest pierwszą od 2012 r. wa-

loryzacją płac. W subwencji oświatowej 

ujęte zostały środki przeznaczone na wzrost 

kwoty bazowej o 1,3% i zgłoszone do usta-

wy budżetowej na 2017 r. Bardziej satysfak-

cjonująca podwyżka będzie możliwa po do-

konaniu planowanej na najbliższy czas wery-

fikacji zasad finansowania oświaty i wypra-

cowaniu efektywnego systemu wynagradza-

nia nauczycieli w ramach Zespołu do spraw 

statusu zawodowego pracowników oświaty”. 

Nasz Związek stoi na stanowisku, iż odno-

śnie programu osłonowego niezbędne jest 

spotkanie z Premier Beatą Szydło. W najbliż-

szych dniach Przewodnicząca FZZ, Dorota 

Gardias, wystąpi o spotkanie w tej sprawie 

do Prezes Rady Ministrów. 

   DD 

Rada Dialogu          

Społecznego w sprawie            

reformy edukacji 

Zespół problemowy Rady Dialogu Społecz-

nego do spraw usług publicznych zajął 

03.11.2016 r. stanowisko w sprawie projek-

tów ustaw oświatowych. 

 

Stanowisko strony społecznej zostało przyję-

te w consensusie (przy głosie wstrzymują-

cym NSZZ "solidarność") przez organizacje 

pracowników (FZZ, OPZZ, NSZZ 

"Solidarność") oraz organizacje pracodaw-

ców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewia-

tan, BCC oraz Związek Rzemiosła Polskie-

go). 

Stanowisko Rady zostało przyjęte przez Pre-

zydium Rady Dialogu Społecznego i przesła-

ne do Premier Beaty Szydło. 

W przyjętym Stanowisku strona społeczna 

RDS domaga się przesunięcia reformy struk-

turalnej o minimum 1 rok. W tekście stano-

wiska czytamy:  

„Proponowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej zmiany w systemie oświaty wska-

zują na wolę jego reformowania. To dobrze, 

bo szkoła musi stałe dostosowywać się do 

wego oraz brak jest całościowej propozycji 

ramowych planów nauczania na poszczegól-

nych etapach kształcenia i w poszczegól-

nych klasach - zarówno w nowej ośmiolet-

niej szkole podstawowej, jak i czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym oraz szkołach 

branżowych pierwszego i drugiego stopnia, 

wyjaśniam, że obecnie trwają zaawansowa-

ne prace zarówno w zakresie nowej podsta-

wy programowej, jak i ramowych planów 

nauczania. W najbliższym czasie do uzgod-

nień oraz konsultacji społecznych zostaną 

przekazane projekty aktów wykonawczych 

dotyczące podstaw programowych oraz 

ramowych planów nauczania. Ramowe pla-

ny nauczana będą zawierać m.in. propozycje 

w zakresie godzin do dyspozycji dyrektora 

szkoły oraz tygodniowego wymiaru godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w po-

szczególnych klasach. 

W przypadku kształcenia zawodowego, 

mając na uwadze, iż kształcenie to powinno 

być ściśle powiązane z potrzebami praco-

dawców w projekcie Partnerstwo na rzecz 

kształcenia zawodowego, realizowanym 

przez Ośrodek Rozwoju    Edukacji,    zosta-

ły    utworzone    zespoły    partnerów    

społecznych reprezentatywnych dla poszcze-

gólnych zawodów szkolnictwa zawodowego 

(przedstawicieli pracodawców), które ziden-

tyfikują potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe 

na rynku pracy w poszczególnych branżach/

zawodach szkolnictwa zawodowego oraz 

dokonają przeglądu klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego i podstaw progra-

mowych kształcenia w zawodach. W opar-

ciu o przedstawione rekomendacje modyfi-

kacji ulegną, za zgodą ministrów właści-

wych dla zawodów, podstawy programowe 

kształcenia w zawodach. W przypadku szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe prze-

widuje się, że wymiar tego kształcenia nie 

ulegnie zmniejszeniu w stosunku do obecnie 

ustalonego wymiaru godzin. 

Odnosząc się do postulatów dotyczących: 

standaryzacji warunków pracy i nauczania, 

w szczególności określenia liczebności od-

działów i szkół, ustalenia w  Karcie  Na-

uczyciela wysokości  pensum  dla  pedago-

gów, psychologów, doradców, nauczycieli 

wspomagających i innych, którzy 

dzisiaj są dyskryminacyjnie traktowani 

p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i 

samorządu terytorialnego, dotyczących 

awansu zawodowego nauczycieli, uprosz-

czenia systemu wynagradzania nauczycieli 

uprzejmie informuję, że powyższe zagadnie-

nia będą m.in. przedmiotem prac Zespołu do 

spraw statusu zawodowego pracowników 

oświaty, który zostanie powołany przez 

Z inicjatywy bydgoskiej Komisji Międzyza-

kładowej w wybranych szkołach i placówkach 

podległych Miastu Bydgoszcz trwają inten-

sywne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. 

W centrum zainteresowania inspektorów są 

kwestie związane z naliczaniem i przekazy-

waniem odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. Od kilku bowiem lat 

dało się zauważyć pewną prawidłowość. Mia-

nowicie, dyrektorzy zostali pouczeni – zapew-

ne przez najświetniejszego radcę prawnego w 

bydgoskim ratuszu… - o możliwości…. nie-

dokonywania obowiązkowych odpisów. Wy-

myślono bowiem, że jeżeli emeryt nauczyciel-

ski nie dostarczy dyrektorowi dokumentów 

potwierdzających wysokość otrzymywanej 

emerytury, renty lub nauczycielskiego świad-

czenia kompensacyjnego, to wtedy nie zosta-

nie dokonany odpis za fundusz. Oczywiście, 

brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do 

tak ekwilibrystycznej interpretacji. Nie prze-

szkadzało to jednak bydgoskim dyrektorom 

przyjąć tezy „wybitnych” ekspertów z bydgo-

skiego ratusza za własne i niedokonywać 

odpisów na fundusz. Nasi „wspaniali”, samo-

dzielni dyrektorzy zapomnieli jednak nie tyl-

Bydgoskie 

„oszczędności” na 

oświacie... 
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działają przeciwko prawom pracowniczym i 

związkowym. Szczególnie „aktywnym” 

przypominamy, że łamanie praw pracowni-

czych i związkowych obarczone jest sankcją 

karną.  

W ramach sprytnie pomyślanych 

„oszczędności” Miasto Bydgoszcz będzie 

musiało wyłożyć w trybie pilnym kilka mi-

lionów złotych, aby uzupełnić fundusze w 

szkołach bydgoskich. Panie Prezydencie, 

było warto?? 

WSTYD! 

   SW 

gań wobec służby publicznej i osób w niej 

zatrudnionych. W oczywisty sposób prowadzi 

to do problemów związanych z zapewnieniem 

należytego bezpieczeństwa i higieny miejsca 

pracy. 

Uczestnicy i prelegenci podkreślili także, że 

n o we t ech n o lo g ie  p ro wad z ą  d o 

"dematerializacji życia biurowego", co prze-

kłada się na zmianę wzorców czasu pracy, 

organizacji pracy i rytmu pracy. Podkreślono, 

że owe nowe rytmy pracy, ale także wdraża-

nie nowych modeli mobilnej pracy w admini-

stracji publicznej mogą mieć ogromny wpływ 

na zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych. 

Uczestnicy konferencji zgodzili się, na co są 

już dobre przykłady, że dialog i interwencje 

na politycznie wysokim szczeblu mają najczę-

ściej pozytywny wpływ na poprawę warun-

ków godzenia życia zawodowego z prywat-

nym, tj. na organizację i warunki pracy, oczy-

wiście nie tylko w stałym w miejscu pracy, 

bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ale 

również tym samym ich na produktywność. 

Podkreślano, iż koszty wdrożenia skutecznej 

polityki BHP w przedsiębiorstwach i admini-

stracji, które zawsze wiążą się z konkretnymi 

deklaracjami gospodarczymi i finansowymi, 

powinny być traktowane jako inwestycje w 

kapitał ludzki i społeczny. Uczestnicy mocno 

intonowali również rolę związków zawodo-

wych oraz innych partnerów społecznych jako 

partnerów konstruktywnych, a nie jako prze-

szkody w definiowaniu i wdrażaniu środków 

BHP. 

Wielu mówców podkreślało dalszą potrzebę 

podnoszenia świadomości na temat znaczenia 

polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, po-

prawy wymiany najlepszych praktyk, rozbu-

dowy oraz określenia ram prawnych i, co 

najważniejsze, właściwego ich stosowania. 

 

Klaus Heeger, Sekretarz Generalny CESI, w 

swoich wnioskach na zakończenie semina-

rium w Madrycie, podkreślił potrzebę współ-

pracy, rolę konsultacji i wymiany informacji 

oraz dobrych praktyk pomiędzy CESI i jej 

organizacjami członkowskimi, w celu upew-

nienia się i dalszej pracy nad przyjmowaniem 

w całej Europie najlepszych rozwiązań praw-

nych w kwestii BHP, modeli i praktyk stoso-

wanych i uznanych za najlepsze i najkorzyst-

niejsze, tak dla pracownika, jak i efektywno-

ści funkcjonowania administracji. 

 

Ustalenia sympozjum, wraz z tymi z pierw-

szej konferencji, zostaną wykorzystane w celu 

sfinalizowania badania na temat najlepszych 

praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w sektorze publicznym w Europie.  

 

   DD 

Sympozjum Akademii 

Europa CESI 

ko o przepisach dotyczących odpisów ale też 

o tych, które mówią o odpowiedzialności 

administratora funduszu – a jest nim właśnie 

dyrektor szkoły, a nie np. prawnik z ratu-

sza… 

Bydgoska Komisja Międzyzakładowa 

naszego Związku dokonała kontroli odpi-

sów funduszu w 75 bydgoskich szkołach 

za ostatnie kilka lat. Okazało się, że 

„oszczędności” poczynione przez dyrekto-

rów sięgnęły kwoty około dwóch milionów 

złotych!!! O tyle bowiem zaniżono odpisy 

i uszczuplono środki funduszu, które mo-

gły zostać skierowane na pomoc dla naj-

bardziej potrzebujących osób z bydgo-

skich przedszkoli, szkół i placówek. 

Ponieważ nie mogliśmy liczyć na jakąkol-

wiek współpracę z władzami Miasta ani też 

z innymi organizacjami związków zawodo-

wych działających w bydgoskiej oświacie (!) 

zdecydowaliśmy się skierować wnioski do 

PIP o przeprowadzenie kontroli w wybra-

nych szkołach i podjęcie stosownych kro-

ków prawnych wobec dyrektorów łamiących 

prawo i działających na szkodę interesu 

publicznego i pracowników. 

Kontrole PIP w pełni potwierdziły stanowi-

sko prezentowane w tej sprawie przez byd-

goską Komisję Międzyzakładową Związku. 

Dokonano sprawdzenia prawidłowości odpi-

sów na fundusz za ostatnie osiem lat i wyda-

no stosowne nakazy. 

Ponadto, inspektorzy PIP – na wniosek na-

szej Komisji Międzyzakładowej – dokonali 

kontroli m.in. regulaminów wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych i potwier-

dzili nasze uwagi i zastrzeżenia w tym za-

kresie. W niektórych przypadkach stwier-

dzono fakt wypłacania wynagrodzeń bez 

podstawy prawnej! W niektórych szkołach 

dyrektorzy nie zauważyli, że regulaminu 

wynagradzania nie mają od… 2012 roku! 

Należy podkreślić, że we wszystkich bydgo-

skich szkołach w regulaminach wynagradza-

nia są zapisy literalnie niezgodne z obowią-

zującym prawem. Ale cóż to znaczy, wobec 

wysokiego stopnia spolegliwości dyrekto-

rów wobec płynących pomysłów z bydgo-

skiego ratusza…. Płynących, nomen omen, 

w systemie OPIUM. Nic więc dziwnego, że 

takie są też efekty tych pomysłów i wykład-

ni. Cechuje je jedna prawidłowość: są anty-

pracownicze i antyzwiązkowe - ze szczegól-

nym wyróżnianiem naszego Związku J 

Cóż dalej? Otóż, Komisja Międzyzakładowa 

konsekwentnie wyegzekwuje należne kwoty 

i podejmie wszelkie dopuszczalne prawem 

środki wobec tych, którzy łamią prawo i 

„Akademia Europa CESI jako odpowiedzial-

ny gracz w dziedzinie implementacji polityki 

bhp w sektorze usług publicznych.” 

 

W piątek, 14 października, odbyło się drugie 

sympozjum szkoleniowe Akademii Europa 

CESI w tym roku (pierwsze miało miejsce w 

czerwcu tego roku w Kopenhadze), którego 

głównym tematem było omówienie roli naj-

ważniejszych podmiotów odpowiedzialnych 

za wdrożenie i realizację polityki bezpie-

czeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze 

publicznym w Europie: personelu zarządza-

jącego, związków zawodowych i specjali-

stów ds. bhp. Seminarium w Madrycie było 

ostatnią z dwóch konferencji Akademii Euro-

pa w ramach projektu na temat 

"Bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze 

publicznym: nowe wyzwania". Projekt ten 

jest ważnym elementem pracy uświadamiają-

cej CESI w sprawie zdrowych miejsc pracy 

w kontekście jej roli jako partnera EU-

OSHA w kampanii Zdrowe miejsca pracy. 

 

W Madrycie zebrało się ponad 130 uczestni-

ków, aby omówić i podzielić się najlepszymi 

praktykami w zakresie efektywnego wdraża-

nia i egzekwowania zasad BHP oraz ram 

regulacyjnych w sektorze publicznym, szcze-

gólnie podkreślając przy tym rolę menedże-

rów, przedstawicieli związków zawodowych 

i specjalistów bezpieczeństwa i higieny pra-

cy. 

W trakcie obrad okazało się, że sektor pu-

bliczny jest często, a doświadczenie ostat-

nich lat uczy, że coraz częściej, sektorem 

najbardziej dotkniętym przez restrukturyza-

cję, i że zwykle oznacza to więcej pracy do 

wykonania przez mniej liczebny personel, w 

sytuacji stale rosnących oczekiwań i wyma-
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Gdańsku, w historycznej Sali BHP Solidar-

ności w Stoczni Gdańskiej, odbyła się co-

roczna Konferencja Europejskiego Instytutu 

Związków Zawodowych – ETUI „Edu Days 

2016”. Konferencja miała na celu zdiagno-

zowanie sytuacji edukacyjnej EKZZ w kra-

jach Unii Europejskiej i wypracowanie reko-

mendacji na przyszłość w obliczu pogarsza-

jących się stosunków pracy, ograniczania 

praw pracowniczych i związkowych. W 

konferencji Forum Związków Zawodowych 

reprezentowali: członkowie Prezydium Zyg-

munt Mierzejewski i Krzysztof Małecki oraz 

członek Zarządu Głównego Sławomir Witt-

kowicz   oraz z ramienia Wolnego Związku 

Zawodowego „Solidarność – Oświata” Dag-

mara Iwanciw. 

W pierwszym dniu pracy uczestników kon-

ferencji powitali Peter Scherrer zastępca 

sekretarza generalnego EKZZ i Philippe 

Pochet dyrektor generalny ETUI, który 

wskazał na pogarszającą się sytuację w Eu-

ropie w aspekcie wzrostu nastrojów prawi-

cowych i populistycznych w społeczeń-

stwach (w tym roku wybory we Francji), 

braku rzetelnej debaty nt. Brexitu (EKZZ 

jest w trakcie przygotowania rezolucji), 

digitalizacji stosunków pracy i reakcji na 

zmiany klimatyczne. Wskazał na rolę szko-

leń dla członków związków zawodowych w 

czasie transformacji. Następnie polscy eks-

perci z ETUI przedstawili prezentację nt. 

„Jak dotarliśmy tu, gdzie się znajdujemy? 

Rozwój społeczno – gospodarczy i związki 

zawodowe w Polsce.” Następnie trzech 

przewodniczących polskich central związko-

wych: Piotr Duda, Jan Guz i w zastępstwie 

Doroty Gardias członek Prezydium FZZ 

Krzysztof Małecki, w debacie, odpowiada-

jąc na pytania ekspertów oraz uczestników z 

sali, ustosunkowywali się do najważniej-

szych problemów nurtujących związki za-

wodowe. Krzysztof Małecki w kilku wystą-

pieniach odniósł się do podejmowanych 

działań związków zawodowych w środowi-

sku pogłębiającej się digitalizacji i informa-

tyzacji stosunków pracy, zwiększającej się 

ilości umów śmieciowych, a także działań 

podejmowanych w celu ich ograniczenia. 

Wskazywał na problem ubezpieczeń spo-

łecznych i braku składek na przyszłe emery-

tury pracujących młodych Polaków. Mówił 

o roli nowego podejścia do młodych zatrud-

nionych, którego celem ma być pozyskanie 

ich dla związków zawodowych. Forum 

głos za podwyżkami płac w całej Europie. 

Jest bardzo zaskoczony planem socjalnym 

przedstawionym przez przewodniczącego KE 

Jean’a Claude’a Junkera. W odpowiedzi 

EKZZ przygotowuje dokument, który jest 

oparty na 7 podstawowych założeniach, m. 

in.: uczciwej gospodarce i godnych miejscach 

pracy, podnoszeniu wynagrodzeń, nowych 

negocjacjach zbiorowego prawa pracy, party-

cypacji pracowniczej i zmianach w kierunku 

socjalnej Europy (semestr europejski). Filar 

społeczny zaproponowany przez KE należy 

popierać. „Uber” to nie tylko aplikacja, ale 

także zmiana strukturalna w stosunkach pracy 

i niepłacenie składek ubezpieczeniowych. 

Sigrid Schrami, sekretarz generalna EZA, 

wskazała na konieczność zwrócenia się ku 

wartościom społeczno-chrześcijańskim, które 

legły u podstaw Unii Europejskiej. Piotr 

Ostrowski z OPZZ przedstawił projekt 

„Agora” realizowany z grantów norweskich. 

W drugim dniu uczestnicy konferencji skupili 

się na kwestiach szkoleń w ramach Europej-

skiego Instytutu Związków Zawodowych – 

ETUI i w europejskich centralach przynależ-

nych do EKZZ. Wskazano na konieczność 

wyznaczenia w ramach poszczególnych cen-

tral związkowych osób do kontaktów, jako 

kluczy do lepszego uczestnictwa w szkole-

niach i lepszej współpracy międzyzwiązko-

wej. Moderatorem drugiego dnia spotkania 

był członek Zarządu Głównego FZZ Sławo-

mir Wittkowicz, który profesjonalnie prowa-

dził dyskusje     i panele prezentacyjne konfe-

rencji. W tym dniu członek Prezydium FZZ 

Zygmunt Mierzejewski przybliżył związkow-

com z innych krajów nasz sztandarowy pro-

jekt realizowany ze środków unijnych w 

okresie od maja 2011 do kwietnia 2014 pt. 

„Spółki pracownicze – przepis na sukces.” 

W ostatnim dniu konferencji poruszano tema-

ty związane z: nową stroną internetową ETU-

I, projektem nauki na odległość w ETUI i 

Europejskimi Radami Zakładowymi jako 

platformami wdrażania ponadnarodowych 

porozumień przedsiębiorstw oraz stworze-

niem systemu ewaluacji. Konferencję podsu-

mował i zakończył Ulisses Garrido, dyrektor 

działu edukacji ETUI. 
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Związków Zawodowych opracowało nowe 

strategie komunikacji z młodymi ludźmi – 

nowa strona internetowa, nowe media spo-

łecznościowe – Facebook i Twitter, praca 

nad zmianami w statutach w celu większego 

uczestnictwa młodych związkowców we 

władzach związków.  

Zwrócił ponadto uwagę na odbudowany 

dialog społeczny w Polsce i konieczność 

większego zaufania partnerów społecznych 

do siebie. Ważna jest także transparentność i 

zrozumienie rzeczywistości przez związki 

zawodowe oraz oczekiwań społeczeństwa. 

Nawiązał także do tzw. Planu Morawieckie-

go i związanego z nim złudzenia nowego, 

lepszego podejścia do kapitału i poziomu 

zarobków zatrudnionych Polaków. 

Piotr Duda i Jan Guz mówili o „uberyzacji” 

stosunków pracy i walki z umowami śmie-

ciowymi, a także konieczności podejścia do 

nowej formuły współuczestnictwa przedsta-

wicieli związków zawodowych w zarządza-

niu przedsiębiorstwami i rolą rad pracowni-

czych w Polsce. 

Odpowiadając na pytania z sali Krzysztof 

Małecki podkreślił, że związki zawodowe 

idą w kierunku zmian i nie patrzą wstecz, 

lecz wyciągają wnioski z historii i doświad-

czeń. Mówiąc o dialogu wskazał na koniecz-

ność prowadzenia go także z prawicą i par-

tiami populistycznymi dla dobra ludzi pracy. 

Socjaldemokracja europejska odeszła od 

haseł pro pracowniczych na rzecz monetary-

zmu i neoliberalizmu. Na pytanie o europej-

skie umowy sektorowe, wskazał na brak 

zaufania związków zawodowych do decy-

dentów europejskich, jednakże centrale 

związkowe w Polsce zawsze popierają roz-

wiązania korzystne dla świata pracy. W Pol-

sce układy zbiorowe pracy są w dużym od-

wrocie, co przekłada się na wyżej wspomnia-

ną nieufność. W kwestii uchodźców związki 

zawodowe są za wszelką możliwą pomocą. 

Podał przykład pierwszych uchodźców z 

Syrii o chrześcijańskim rodowodzie, którzy 

zaaklimatyzowali się w Poznaniu już w ze-

szłym roku. Większość emigrantów z uwagi 

na niskie świadczenia socjalne nie chce przy-

jeżdżać i zostać w Polsce. Nikt nie może i 

nie będzie ich do tego zmuszać. Było także 

pytanie o umowy Unii Europejskiej z Kana-

dą i USA – CETA i TTIP. W odpowiedzi 

kol. Małecki zaprosił na akcję protestacyjną 

w Warszawie w dniu 15 października 2016 r. 

sprzeciwiającą się ich podpisaniu.   

W drugiej części dnia Peter Scherrer, zastęp-

ca sekretarza generalnego EKZZ, zadał pyta-

nie, czy potrzeba nam więcej Europy? Są 

kraje, które do dzisiaj nie wyszły z kryzysu 

lat 2008 – 2009. Słychać coraz wyraźniej 

Fraszka związkowa...  

„Na rozprawy …” 

Zaskwierczało w skwierczącym ognisku…

Ciekawe, kto spłonie w tym palenisku? 

   AK 

Konferencja            

„Edu Days 2016” 


