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STANOWISKO 

Prezydium Zarządu Krajowego 

WZZ „Forum-Oświata” 

z 27.02.2022 r. 
 

Z oburzeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o brutalnej agresji Fe-

deracji Rosyjskiej na Ukrainę. Każda wojna jest złem i powoduje cierpie-

nie niewinnych ludzi.  

W XXI wieku w Europie nie ma miejsca na rozwiązywanie problemów 

międzynarodowych przy pomocy siły militarnej.  

 

Jako polscy nauczyciele i pracownicy oświaty łączymy się ze wszystkimi 

cierpiącymi w wyniku brutalnej napaści na Ukrainę.  

 

Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego przerwania działań 

militarnych i przystąpienia do rokowań pokojowych. 

 

W pełni identyfikujemy się z apelem strony pracowników i strony praco-

dawców Rady Dialogu Społecznego z 24.02.2022 r. 

 

Wspieramy stanowiska Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawo-

dowych, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Między-

narodowej Konfederacji Związków Zawodowych. 

 

Wszystkich, którzy zamierzają w najbliższych dniach włączyć się aktyw-

nie w pomoc obywatelom i mieszkańcom Ukrainy znajdą niezbędne     

informacje pod adresem pomagamukrainie.gov.pl. Zachęcamy także       

do kontaktu z właściwymi urzędami wojewódzkimi w Polsce, które ko-

ordynują pomoc dla Ukrainy. 

 

Rekomendujemy także wspieranie akcji organizowanych przez Polski 

Czerwony Krzyż oraz Caritas. 

 

Prezydium Zarządu Krajowego 

Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” 

https://pomagamukrainie.gov.pl
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ! 

 
*** 

 

zabierają im dom 

zabierają kredki kartki marzenia 

czy wiesz jak wiele ich jeszcze było do spełnienia 

dziecięcy świat pokrywa się gruzami 

marzenia zmieniają barwę 

narysuj z nimi 

pomóż  

 

wystarczy malutki gest 

świadomość że niedaleko ktoś jest 

komu na mnie zależy 

dziecko uwierzy 

świat nabierze barw 

Przetrwa 

 
 

26.02.2022 
Autor: Magda Stanisławska –nauczycielka i członek  WZZ „FORUM-

Oświata”, Kijewo Królewskie 

 

JESTEŚMY SOLIDARNI Z NARODEM UKRAIŃSKIM! 

POMALUJMY ŚWIAT NA 

ŻÓŁTO I NA NIEBIESKO!!! 

 
Przewodniczący Kół, Koleżanki i Koledzy nauczyciele, NIE JESTEŚMY 

I NIGDY NIE BĘDZIEMY, nikt nie powinien być obojętny na to, co 

dzieje się na Ukrainie. Należy nieść pomoc dotkniętym wojną, w 

tym również nauczycielom i uczniom z objętej działaniami wojenny-

mi Ukrainy.  

 
 
Nasza organizacja związkowa popiera organizowane w szkołach zbiór-

ki na rzecz pomocy dla Ukrainy. Organizujcie w swoich szkołach i pla-

cówkach pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.  Wszelkie akcje 

koordynujcie z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim lub 

stroną pomagamukrainie.gov.pl. Zachęcamy do kontaktu z Caritas 

oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. 
                                                                                Komisja Międzyzakładowa                                                     

             WZZ "Forum-Oświata" w Bydgoszczy 

https://pomagamukrainie.gov.pl/
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22 lutego 2022 r. odbyło 
się spotkanie kierownictw 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, WZZ „Forum - 
Oświata" WZZ oraz ZZ 
„Rada Poradnictwa", na 
które zaproszono też kie-
rownictwo Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność".  
 
Przedstawiciele Solidarno-
ści nie pojawili się na spo-
tkaniu. 
 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego i WZZ „Forum 
– Oświata” informują, że 
aktualne są wspólne ustale-
nia zawarte w porozumie-
niu związków zawodo-
wych z 13 października 
2021 r., zgodnie z którymi 
domagamy się wzrostu 
wynagrodzeń oraz: 

 powiązania wysoko-

ści minimalnych 
stawek wynagro-
dzeń zasadniczych 
nauczycieli z prze-
ciętnym wynagro-
dzeniem w gospo-
darce narodowej, 

 przywrócenia nau-
czycielom upraw-
nień do emerytur na 
zasadach określo-
nych w art. 88 Kar-
ty Nauczyciela. 

 
ZNP i FZZ wystąpią do 
Rady Dialogu Społeczne-
go o dokonanie zmian w 
ustawie o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych w 
celu umożliwienia prowa-
dzenia sporu zbiorowego 
w oświacie ze stroną rzą-
dową oraz samorządową 
(a nie jak dziś z dyrekto-
rem placówki). 
 

ZNP i FZZ deklarują pod-
jęcie wspólnych działań 
na rzecz wzrostu wyna-
grodzeń w oświacie od ! 
stycznia br. o 20 proc. 
Decyzje te zostaną podję-
te podczas posiedzenia 
ciał statutowych w marcu 
br. 
 
Wezwanie do podjęcia 
negocjacji! 
 
Wcześniej WZZ „Forum-
Oświata” wniosło o nie-
zwłoczne podjęcie nego-
cjacji w sprawie podziału 
środków na wynagrodze-
nia nauczycieli na 2022 
rok. 
 
10 lutego br. Przewodni-
czący Związku wystąpił 
do Ministra Edukacji i 
Nauki z wnioskiem o pil-
ne podjęcie negocjacji w 
sprawie wzrostu płac nau-

czycieli w 2022 r. 
Przewodniczący przypo-
mniał postulaty i propo-
zycje Związku wyrażone 
podczas negocjacji w 
maju 2021 r. oraz wska-
zał na rosnącą inflację, 
która powoduje znaczny 
spadek wartości otrzymy-
wanych wynagrodzeń. 
 
Jednocześnie WZZ 
„Forum-Oświata” wnosi 
o objęcie nauczycieli pra-
cujących w czasie pande-
mii koronawirusa SARS-
CoV-2 bezpośrednio z 
dziećmi i młodzieżą do-
datkiem „covidowym” 
oraz przyznanie nauczy-
cielom realizującym pen-
sum w co najmniej 
dwóch placówkach spe-
cjalnego dodatku „mobi-
lnościowego”. 
 
  SW 

Komunikat Związku Nauczycielskiego Polskiego i WZZ „Forum-Oświata” 

Obradował CEDEFOP — Sprawozdanie z WEBINARIUM 

Dnia 11.02.22 CEDEFOP 
– czyli Europejskie Cen-
trum Kształcenia Zawodo-
wego zorganizowało webi-
narium, będące dodatko-
wym spotkaniem on-line 
dla wszystkich członków 
Rady Zarządzającej i ich 
zastępców, mające na celu 
przybliżenie wszystkim, 
szczególnie nowym przed-
stawicielom Zarządu zasad 
działania CEDEFOP na 
arenie międzynarodowej w 
krajach Unii Europejskiej. 
 
Na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele wszyst-
kich trzech grup tworzą-
cych Radę Zarządzającą 
czyli strony rządowej z 
poszczególnych krajów 
członkowskich, pracodaw-

ców oraz pracowników, ci 
ostatni reprezentowani 
przez związki zawodowe, 
a także członkowie Komi-
sji Europejskiej, której 
CEDEFOP podlega. 
 
Webinarium prowadził 
przewodniczący Cedefop, 
Jurgen Siebel, który, na 
wstępie, wyjaśnił istotę 
istnienia i działania Cede-
fop, jako jednej z decen-
tralizowanych agencji 
unijnych – „kim jesteśmy 
i jak działamy”  w krajach 
UE. Mówił o promowa-
niu, rozwijaniu i wzmac-
nianiu  kształcenia zawo-
dowego oraz o zmieniają-
cych się potrzebach na 
rynkach pracy i ważnej 
roli, jaką spełnia obecnie 
tzw. uczenie się przez całe 
życie.  
 

Głos zabierali też inni 
członkowie Prezydium 
Rady Zarządzającej, Lu-
cas Zahilas, Antonio Ra-
nieri, Gerd Bausewein, 
którzy szczegółowo oma-
wiali przedsięwzięcia Ce-
defop na przestrzeni wielu 
lat. Mara Brugia, odpo-
wiedzialna za zarządzanie 
instytucją, omówiła jej 
strukturę, podkreślając 
trójstronny charakter Ra-
dy Zarządzającej, jej stra-
tegiczne działania oraz 
formy współpracy z inny-
mi ośrodkami kształcenia. 
 
W dyskusji brała również 
udział przedstawicielka 
Komisji Europejskiej, 
Chiara Rondino, by wyja-
śnić rolę, jaką pełni KE w 
działaniach Cedefop, jak 
współpracują ze sobą obie 
instytucje i dlaczego bez 

udziału KE takie agencje 
jak Cedefop nie mogłyby 
funkcjonować i wspoma-
gać pracowników na cią-
gle zmieniających się 
rynkach pracy. 
 
Okazało się, iż takie 
przedstawienie istoty pra-
cy i działania CEDEFOP 
spotkało się z dużą apro-
batą wśród uczestników 
konferencji, w szczegól-
ności tych, którzy od nie-
dawna współpracują z 
agencją, i z powodu pan-
demii nie mogli, do tej 
pory, uczestniczyć w 
spotkaniach stacjonar-
nych w siedzibie CEDE-
FOP w Salonikach.  
 
 
Opr. DI 


