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Wolny Związek Zawodowy 
„Forum-Oświata” cały czas 
prowadzi intensywne prace w 
kierunku ustalenia z innymi 
związkami zrzeszającymi nau-
czycieli i pracowników oświaty 
wspólnych postulatów oraz 
harmonogramu akcji protesta-
cyjnych. 
Przypomnijmy, że poparliśmy 
akcję zbierania podpisów pod 
obywatelskim projektem zmian 
w Karcie Nauczyciela 
(przygotowanym przez ZNP), 
w którym wynagrodzenia są 
ściśle powiązane z przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce 
narodowej. Projekt jest już po 
pierwszym czytaniu w Sejmie i 
został „zamrożony” decyzją 
większości rządowej tzw. Zjed-
noczonej Prawicy. Należy za-
znaczyć, że do tego projektu 
NEGATYWNE stanowisko 
zgłosiła Rada Ministrów. Nasu-
wa się w tej sytuacji jedno py-
tanie: kiedy rząd (minister) 

kłamał? Czy wtedy, gdy 
07.04.2019 r. obiecywał Soli-
darności nowy system wyna-
gradzania? Czy teraz, kiedy 
negatywnie odniósł się do oby-
watelskiego projektu i unie-
możliwia powiązanie wynagro-
dzeń nauczycielskich z prze-
ciętnym wynagrodzeniem        
w gospodarce narodowej? 
Jeszcze raz wyraźnie widać 
negatywną rolę oświatowej 
Solidarności, która została ob-
sadzona przez rząd w roli 
„pożytecznych”… i z tej roli 
doskonale się wywiązuje…. 
Szkoda, że odbywa się to kosz-
tem całego naszego środowiska. 
Nasz Związek wspólnie z ZNP 
aktywnie uczestniczył w pra-
cach Senatu, które doprowadzi-
ły do uchwały Senatu przewi-
dującej od 01.05.2022 r. pod-
niesienie wynagrodzeń nauczy-
cieli o 20%, a nie o żenujące 
4,5% jak wymyślili sobie po-
słowie PiS. Niewiele głosów 

zabrakło w Sejmie, aby taka 
podwyżka stała się faktem. 
Przeciwko 20% podwyżce 
wynagrodzeń zagłosowało 227 
posłów PiS (wszyscy oprócz 
jednego, który nie brał udziału 
w głosowaniu). Poparli ich 
Dobromierz Sośnierz z Konfe-
deracji, Jarosław Sachajko       
i Stanisław Żuk z Kukiz’15 
oraz były minister Łukasz Mej-
za. Warto zapamiętać każdego 
z tej listy hańby i odpowiednio 
podziękować przy urnie wy-
borczej! 
Obecnie trwają konsultacje 
kierownictw naszego Związku 
i ZNP w celu przygotowania 
wspólnej akcji protestacyjnej. 
Walka trwa. 
 
RAZEM MOŻEMY          
WIĘCEJ!!! 
 
  SW 

Wizyta Sekretarza Generalnego CESI, Klausa Heegera, w Bydgoszczy 

4 i 5 kwietnia br. gościliśmy 
w Bydgoszczy naszych przy-
jaciół z CESI – Independent 
Trade Unions – Europejskiej 
Unii Niezależnych Związ-
ków Zawodowych z Brukse-

li. 
Serdecznie dziękujemy Se-
kretarzowi Generalnemu 
CESI Klausowi Heegerowi 
za wizytę i bardzo meryto-
ryczne spotkanie. 

Omówiliśmy wiele spraw: 
problemy środowiska oświa-
towego w Polsce, brak dialo-
gu z Rządem, konsekwencje 
wojny na Ukrainie dla Pol-
ski i systemu edukacji a tak-
że sprawy związane z cyfro-
wą transformacją. Odrębne 
seminarium poświęcone 
było projektowi DiWork 
prowadzonemu przez CESI. 
 
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wizyty naszych europej-
skich przyjaciół. 
 
  SW 

http://www.cesi.org/
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„We wtorek 31 maja Główny Urząd 
Statystyczny poda wstępny odczyt infla-
cji za maj 2022 r. Ekonomiści nie mają 
dla nas dobrych informacji. Wzrost cen 
może sięgnąć nawet 14 proc., co byłoby 
największym ciosem w finanse Polaków 
od lutego 1998 r.” – podawał portal 
money.pl 
 Aby nie przekłamywać rzeczy-
wistości, należy uzmysłowić wszystkim 
hejtującym nauczycieli, iż ci ostatni od 
01.05.2022 r. dostali podwyżkę na po-
ziomie 4,4 % i JESZCZE NARZEKA-
JĄ, że inflacja jest podawana NETTO, a 
"podwyżka” BRUTTO. 
 Przedstawiam wyliczenia ob-
razujące, jak pensja nauczyciela straci 
tylko w 2022 r. na realnej wartości: 
4,4% brutto "podwyżki" od 01.05.2022 
r. obejmuje 8 miesięcy 2022 r., co daje 
"podwyżkę" w skali roku na poziomie 
2,9 % brutto. 
 Odliczając koszty: podatek, 
ubezpieczenia społeczne etc., realnie z 
2,9 % „podwyżki” brutto otrzymujemy 
około 1,98% "podwyżki" netto. Patrząc 
szerzej, przy inflacji netto 12,4% w 

kwietniu 2022 r. i 13,9 % za maj 2022 r., 
nauczyciele otrzymają netto około 1,98% 
„podwyżki” w skali rocznej!!! 
 Za  poprzednie 2 lata PODWY-
ŻEK DLA NAUCZYCIELI NIE BYŁO, 
A INFLACJA średnioroczna wyniosła w 
2020 r.  3.4%, a w 2021 r. 5,1 % (według 
GUS), który obliczył ją w oparciu o nastę-
pujące dane: https://stat.gov.pl/
wykres/1.html; CPI (pot. inflacja) 
 Tabela obok wyraźnie pokazuje, 
że przyrost średniorocznej inflacji           
w 2022 r. może przekroczyć z łatwością 
10%. 
 Obliczając inflację od stycznia 
2020 r. do kwietnia 2022 r. z zastosowa-
niem procentu składanego spadek realne-
go wynagrodzenia nauczyciela jest pora-
żający i przekracza za ten okres 20 % 
netto. 
Równocześnie media podają, że płaca 
minimalna może wzrosnąć wkrótce nawet 
o 13,5%, że w służbie zdrowia podwyżki 
sięgną od 17% do 41% (Sejm uchwalił 
już podwyżki wynagrodzeń dla medy-
ków), że średnie wynagrodzenie wyniosło 
w kwietniu 2022 r.  6626,95 zł brutto, co 

daje około 4700 zł netto. 
 Nauczyciel dyplomowany z 20 
letnim stażem pracy i większym, czyli np. 
30 lub 35 letnim stażem pracy, otrzyma zaś 
po „podwyżce” 4224 zł brutto + 844,80 zł 
brutto (20% dodatek za wysługę lat) = 
5068,8 zł brutto czyli około 3547 zł netto. 
Nieliczni nauczyciele otrzymują dodatek za 
wychowawstwo w kwocie 300 zł brutto, a 
nauczyciele uczący w miejscowościach do 
5000 mieszkańców 10% dodatek wiejski, 
czyli maksymalnie dla nauczyciela dyplo-
mowanego jest to 422,4 zł brutto. 
 
Zmiana (%) do analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku 

 
UWAŻAM, ŻE UBOGACENI TAK HOR-
RENDALNĄ „PODWYŻKĄ” MAMY 
MORALNĄ POWINNOŚĆ TE DANE 
NAGŁAŚNIAĆ, NIE TYLKO NA TABLI-
CACH ZWIĄZKOWYCH, ALE TAKŻE 
W ROZMOWACH Z LUDŹMI CZY POD-
CZAS WYSTĄPIEŃ W MEDIACH. 
 
      
  A. Browarny 

Kilka słów o 1-majowej „podwyżce” dla nauczycieli. 

JESTEŚMY PEŁNOLETNI! 
7 maja 2022 r. nasz Związek osiągnął peł-
noletność! 
 
Z okazji 18-lecia w podbydgoskim Myślę-
cinku odbyła się uroczyste spotkanie 
związkowców z całej Polski. Była okazja 
do wspomnień i dyskusji na temat czekają-
cych nas zadań. 
 
Poza Założycielami Związku, honorowymi 
Założycielami oraz członkami władz krajo-
wych Związku (Zarząd Krajowy i Krajowa 
Komisja Rewizyjna) w spotkaniu przy 
muzyce, szampanie i urodzinowym torcie 

uczestniczyli członkowie Związku z terenu 
Bydgoszczy, Włocławka, Kcyni, Unisławia, 
Dąbrowy Chełmińskiej oraz Bełchatowa, 
Stalowej Woli, Gryfina, Zamościa, Jezioran i 
innych miejscowości. 
Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 
 
Za dwa lata będziemy obchodzić 20-lecie 
naszej organizacji. 
 
    
   SW 
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 W dniu 10 maja 2022 
roku odbyło się webinarium 
Komisji Ekspertów ds. EDU-
KACJI CESI (EDUC), którego 
głównym zagadnieniem była 
„Digitalizacja w sektorze pu-
blicznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem transformacji 
cyfrowej w sektorze edukacji”. 
Dodatkowe tematy to: proces 
wychodzenia z pandemii CO-
VID-19 w edukacji oraz kryzys 
humanitarny w Ukrainie spo-
wodowany tragiczną wojną 
wywołaną przez Rosję. Języ-
kiem obrad był j. angielski, j. 
francuski oraz j. włoski. 
 
 Spotkanie otworzył 
Prezes CESI – Romain Wolff, 
który powitał wszystkich ze-
branych online członków 
EDUC, po czym głos zabrał 
Sekretarz Generalny CESI – 
Klaus Heeger, mówiąc krótko o 
priorytetach EDUC w progra-
mie prac CESI na rok 2022, 
czyli przede wszystkim o pro-
gramie DiWORK odnoszącym 
się do transformacji cyfrowej w 
edukacji poszczególnych kra-
jów Unii Europejskiej. 

 Ostateczne wyniki ba-
dań CESI dotyczące w/w pro-

gramu przedstawiła Julija Sker-
nyskyte (LITWA), z biura wi-
zjonerskich analiz CESI, której 
prezentacja wyraźnie pokazała 
obecny stan cyfryzacji w kra-
jach unijnych, który daleki jest 
jeszcze od ideału, mimo wyraź-
nych postępów w dobie pande-
mii COVID-19. Wykazała  ko-
rzyści dla uczniów i nauczycie-
li, jakie niesie ze sobą cyfryza-
cja, ale tez bariery digitalizacji, 
np. wysokie koszty technologii, 
słaba infrastruktura, brak 
wsparcia w przygotowaniu cy-
frowym obu stron, zarówno 
uczniów jak i nauczycieli, i co 
za tym idzie słabe zaopatrzenie 
w odpowiedni sprzęt, wszystko 
to skutkuje cyfrowym wyklu-
czeniem lub brakiem równego 
traktowania. Mimo oczywi-
stych korzyści (bardziej efek-
tywna praca, bogatsza różno-
rodność materiału do pracy, 
większa elastyczność itd.), pa-
nelistka wykazała również ne-
gatywne efekty digitalizacji 
(intensyfikacja zadań, obawa o 
utratę pracy, czasami mniejsza 
satysfakcja czy autonomia, ne-
gatywne skutki zdrowotne itd.). 
Z prezentacji wynikał też fakt, 
jak wielkie są potrzeby doty-
czące umiejętności cyfrowych 
pracowników oraz jakiej pomo-
cy mogłyby udzielić związki 
zawodowe, np. optować za lep-
szą dostępnością do szkoleń, 
zachęcać pracowników i ich 
pracodawców do udziału w 
szkoleniach i ich organizacji, z 
jednoczesną analizą potrzeb z 
obu stron, próbować współtwo-
rzyć tego typu szkolenia.  
 
 W/w prezentacja wy-
wołała dyskusję wśród człon-
ków Komisji. Wszyscy człon-
kowie przyznali, iż cyfryzacja 
w edukacji jest nieunikniona i 
musi zdecydowanie być cały 
czas udoskonalana, ale, jak za-
uważyła przedstawicielka WZZ 
„Forum-Oświata, Dagmara 
Iwanciw, nie może odbywać 
się kosztem pracowników, 
koszty zaopatrzenia w sprzęt 

muszą ponosić instytucje pań-
stwowe, one też muszą zadbać 
o wyposażenie uczniów, obec-
nie obie strony są niedoinwe-
stowane! D. Iwanciw zwróciła 
również uwagę na zachowanie 
odpowiedniej proporcji mię-
dzy czasem dostępności dla 
uczniów, a czasem prywat-
nym, gdyż obecnie podział ten 
bywa często zaburzony. Pod-
niosła też inny istotny pro-
blem, który posłużyć ma do 
aktualizacji Manifestu CESI na 
tle edukacji cyfrowej, a odno-
szący się do zachowania wła-
ściwych proporcji we współ-
pracy nauczyciel-uczeń. Jak 
wskazują wszystkie badania 
psychologiczne, możliwość 
pracy online, nawet mając do-
stęp do najlepszego sprzętu 
elektronicznego, nigdy nie za-
stąpi osobistej  relacji nauczy-
ciel-uczeń w klasie, z czym 
zgodzili się wszyscy obecni. 
 
 Następną prezentację 
na temat wychodzenia z pan-
demii COVID-19 w edukacji 
przedstawiła przedstawicielka 
Komisji Europejskiej, Ulrike 
Storost, kierownik Działu 
Szkół i Wielojęzyczności. Jej 
tematem przewodnim było 
tzw. blended and inclusive 
teaching/learning czyli naucza-
nie i uczenie się hybrydowe 
oraz włączające. Wnioski wy-
nikające z dyskusji do po-
przedniej prezentacji zostały tu 
powtórzone przez samą prowa-
dzącą, oraz pozostałych zebra-
nych......nauczanie/uczenie się 
hybrydowe i włączające wy-
maga odpowiednich umiejęt-
ności i sprzętu, ale bez osobi-
stego kontaktu nauczyciel-
uczeń nie może funkcjonować. 
Na zakończenie omawiany był 
kryzys humanitarny z powodu 
tragicznej wojny w Ukrainie. 
W tej kwestii  również zostali-
śmy ” wywołani do odpowie-
dzi”, ponieważ dysponowali-
śmy największą wiedzą na ten 
temat. Nasza przedstawicielka, 
D. Iwanciw, mówiła o braku 

Webinarium komisji eksperckiej EDUC CESI 

http://www.cesi.org/
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rozwiązań systemowych w 
naszym kraju, co już powoduje 
lub spowoduje w niedalekiej 
przyszłości spory chaos orga-
nizacyjny, np. część ukraiń-
skich dzieci, przebywających 
w Polsce, nie funkcjonuje jesz-
cze w naszym systemie; są 
braki kadrowe, a część dzieci 
zostało już przyjętych do regu-
larnych klas, co powoduje po-
gorszenie warunków pracy i 
dla kadry i dla uczniów; za 
mało jest tzw. oddziałów przy-

gotowawczych (z nauką 
j .polskiego i wsparciem pedago-
giczno-psychologicznym); a 
obecne bariery dla ukraińskich 
nauczycieli eliminują ich z za-
trudnienia w polskim systemie 
edukacji. Podkreślony też został 
wkład naszego Związku w po-
moc potrzebującym zarówno w 
Ukrainie, jak i na terenie naszego 
kraju (wraz z FZZ). 
 
 Należy dodać, iż z po-
wodu nieobecności Przewodni-

czącego Komisji Ekspertów 
EDUC, Salvatore Piroscia, nie 
zostały omówione pozostałe 
dwa tematy, związane z projek-
tem „STILE” oraz Międzypoko-
leniowym Sojuszem na Rzecz 
Zatrudnienia (IAE). 
Klaus Heeger podziękował 
wszystkim za udział oraz włą-
czenie się do dyskusji, i zakoń-
czył spotkanie. 
 
        DI   

WYBORY W ZWIĄZKU! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z Uchwałą Nr 
101/IV Zarządu Krajowego 
Związku z 08.03.2022 r. wybory 
władz związkowych na szczeblu 
organizacji międzyzakładowych 
i zakładowych na V kadencję 
odbywają się w terminie od 
01.06 do 31.12.2022 r. 
 
Zarząd Krajowy Związku na 

swoim posiedzeniu 6 maja br. 
przyjął także klucz wyboru dele-
gatów na V Kongres Związku. 
Zgodnie z Ordynacją wyborczą 
Związku delegaci na Kongres 
wybierani są podczas wojewódz-
kich konferencji delegatów. 
 
 
       SW 

Szkoły dla dzieci z Ukrainy? Pomysł związkowców w Krakowie. 

  
 07.03.2022 na portalu 
miastopociech.pl ukazał się 
tekst Anny Kolet — Iciek pt.  
„Nauczyciele domagają się 
niezwłocznego zorganizowa-
nia osobnych szkół dla dzieci 
z Ukrainy”. 

Publikujemy go w całości,         
a w nim głos, między innymi, 
kol. Anny Sapielak – Przewod-
niczącej Komisji Międzyzakła-
dowej Wolnego Związku Za-
wodowego „Forum — Oświa-
ta”  w Krakowie. 
 
 „Czy dzieci, które ucie-
kły przed wojną w Ukrainie po-
winny trafić do polskich szkół? 
Coraz więcej nauczycieli apeluje 
o zorganizowanie dla nich od-
rębnej edukacji. 
 
 Jak szacuje resort oświa-
ty do Polski w ostatnich dniach 
przyjechało ponad 200 tys. ukra-
ińskich dzieci. Minister edukacji 
chce, by trafiły one do polskich 
szkół i przedszkoli. Procedura 
ich przyjmowania została mak-
symalnie uproszczona, a w kla-
sach mają zostać zwiększone 

limity, by można było do nich 
przyjąć więcej uczniów. 
 
 Zdaniem wielu nauczy-
cieli upychanie w polskich 
szkołach dzieci uciekających 
przed wojną to kiepski pomysł. 
Zwłaszcza, że część z nich nie 
zamierza zostać w Polsce dłużej 
niż to konieczne. Dla nich do-
brym rozwiązaniem byłoby 
umożliwienie kontynuowania 
nauki zgodnie z ukraińskim sys-
temem nauczania. Nauczycieli z 
pewnością nie zabraknie. 
 
 - W naszej siedzibie 
drzwi się praktycznie nie zamy-
kają, cały czas przychodzą nau-
czycielki z Ukrainy i zgłaszają 
chęć podjęcia pracy, to są osoby 
uczące niemal wszystkich moż-
liwych przedmiotów. Niestety 
wiele z nich nie zna języka pol-
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skiego i dla nich idealnym roz-
wiązaniem byłoby tworzenie 
szkół ukraińskich - mówi Ar-
kadiusz Boroń, szef małopol-
skiego oddziału Związku Nau-
czycielstwa Polskiego. 
 
 Działający w Krako-
wie Wolny Związek Zawodo-
wy ,,Forum – Oświata” skiero-
wał w tej sprawie pismo do 
wojewody małopolskiego, a 
także prezydenta Krakowa       
i ukraińskiego konsula w Kra-
kowie. 
 
 - Domagamy się nie-
zwłocznego zorganizowania 
odrębnej edukacji ukraińskiej 
w wybranych placówkach 
oświatowych - mówi Anna 
Sapielak, nauczycielka języka 
polskiego w I LO w Krakowie 
i przewodnicząca WZZ 
“Forum Oświata”. 
 
Wartość edukacji narodowej 
 
 Jak zaznacza, propo-
zycja jest skierowana jedynie 
do tych dzieci, które podczas 
pobytu w Polsce chciałyby 
uczyć się w szkole ukraińskiej. 
- U źródeł naszej propozycji 
leży przekonanie o szczegól-
nej wartości edukacji narodo-
wej w sytuacji, gdy byt pań-
stwa jest zagrożony - dodaje 
Anna Sapielak. 
 
 Chodzi też o wzmoc-
nienie - zarówno w środowi-
sku uchodźców, jak i walczą-
cych Ukraińców – przekona-
nia, że Europa wierzy w ocale-
nie Ukrainy i respektuje jej 
prawa jako kraju; a także o 
budowanie w ukraińskich 
dzieciach poczucia godności, 
pokazania im, że uczą się dla 
swojej Ukrainy, za którą obec-
nie walczą i giną ich ojcowie. 
 
 To również, jak zazna-
czają przedstawiciele WZZ, 
pozwoli uniknąć sytuacji, w 
której polskie dzieci zaczną 
mieć poczucie, że ich dobro 
zostało podporządkowane do-
bru dzieci ukraińskich, co      

w przestrzeni kolejnych miesię-
cy lub lat może mieć bardzo po-
ważne negatywne konsekwen-
cje. 
 
Ukraińska szkoła na uchodź-
stwie 
 
 Dlatego nauczyciele 
proponują, by już od 14 marca w 
polskich placówkach oświato-
wych w godzinach popołudnio-
wych z ukraińskimi uczniami 
zaczęli pracować nauczyciele 
ukraińscy wsparci ukraińskimi 
psychologami, pedagogami        
i pracownikami obsługi. 
 
 “W języku ukraińskim 
dzieci ukraińskie i ukraińscy 
nauczyciele - dla zachowania 
zdrowia psychicznego i dla swo-
jej Ojczyzny - kontynuują reali-
zację ukraińskiej podstawy pro-
gramowej (początkowo są to 
zapewne zajęcia w znacznej 
mierze terapeutyczne, integrują-
ce). Należy postarać się objąć 
tymi działaniami ukraińskie 
dzieci już w wieku przedszkol-
nym - czytamy w stanowisku 
przygotowanym przez związek 
“Forum Oświata”. 
 
 Jacek Kaczor, dyrektor  
I LO w Krakowie, już zadekla-
rował, że - jeśli tylko dostanie 
zielone światło od urzędu miasta 
- taka popołudniowa szkoła 
ukraińska mogłaby działać na 
terenie jego liceum. - Jestem 
również gotowy zorganizować 
dla tych uczniów w porozumie-
niu z konsulatem ukraińską ma-
turę. Robiliśmy już kiedyś kana-
dyjską, więc z ukraińską też nie 
będzie problemu - zapewnia Ja-
cek Kaczor. 
 
 Jutro “Forum Oświata” 
organizuje spotkanie online do-
tyczące sytuacji edukacyjnej 
uczniów z Ukrainy. Zaproszenie 
otrzymali między innymi przed-
stawiciele Rady Miasta Krakowa 
oraz członkowie innych związ-
ków zawodowych. 
 
Rusz Pan swoje ministerialne 
cztery litery 

 Od kilku dni podobne 
apele o organizowanie ukraiń-
skich szkół na uchodźstwie śle 
do ministra edukacji Przemysła-
wa Czarnka dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Krakowie - 
Jolanta Gajęcka. W mediach 
społecznościowych publikuje 
listy otwarte do ministra. W jed-
nym z nich czytamy: “Rusz Pan 
swoje ministerialne cztery litery 
i poproś o spotkanie z Ambasa-
dorem Ukrainy w Polsce - na-
tychmiast. Zaproponuj chłopu, 
że pomożesz mu zorganizować 
w dużych polskich miastach 
ukraińskie szkoły i przedszkola 
(...) Podpowiedz mu, żeby puste 
tiry wracające z Ukrainy załado-
wał ukraińskimi podręcznikami, 
które z pewnością zalegają w 
jakichś drukarniach czy maga-
zynach i przywiózł je do Polski. 
Przeproś samorządy i poproś o 
udostępnienie miejsc na takie 
szkoły (wolne budynki, części 
konferencyjne i biurowe w 
obiektach sportowych, itp.). 
Może sam coś zaproponujesz z 
zasobów rządowych lub poproś 
o pomoc biskupów - np. niewy-
korzystywane salki katechetycz-
ne lub przedsiębiorców, którzy 
są gotowi pomóc (np. zamykane 
galerie handlowe lub sklepy, 
powierzchnie magazynowe)”. 
 
 Skierowaliśmy do resor-
tu edukacji pytanie, czy propo-
nowane przez nauczycieli roz-
wiązanie jest w ogóle brane pod 
uwagę, a jeśli tak, to gdzie i kie-
dy będą tworzone takie placów-
ki oraz kto będzie finansował 
ich działalność. Zapytaliśmy 
również, czy resort edukacji 
wie, jakie byłoby zainteresowa-
nie takimi szkołami wśród 
uchodźców. Na odpowiedź cze-
kamy.” 
 
 
Źródło:  
 
https://www.miastopociech.pl/
aktualnosci/nauczyciele-domagaja-sie-
niezwlocznego-zorganizowania-
osobnych-szkol-dla-dzieci-z-ukrainy? 



       

 

WZZ „Forum-Oświata” i członkowie Związku niosą po-
moc uchodźcom i osobom poszkodowanym w wyniku 
wojny na Ukrainie poprzez  finansowe wsparcie dla 
polskich organizacji działających we Lwowie oraz także fi-
nansową pomoc dla organizacji udzielających pomocy ofia-
rom wojny. 
Udostępniamy konto, na które poszczególne struktury 

Związku, Jego Członkowie i sympatycy mogą – w formie dobrowolnych 
wpłat – włączyć się w udzielanie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie:  
 
ING Bank Śląski S.A. nr konta: 09 1050 1139 1000 0090 8156 9262  (z dopi-
skiem: pomoc dla ofiar wojny) 
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