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W lipcu br. Sejm przegłosował – 
na wniosek rządzącej formacji – 
niekorzystne zmiany w Karcie 
nauczyciela. Zlikwidowano dwa 
stopnie awansu zawodowego 
(nauczyciel stażysta i nauczyciel 
kontraktowy) i zastąpione je 
pojęciami: nauczyciel bez stopnia 
awansu zawodowego i nauczyciel 
początkujący… najbardziej bul-
wersująca zmiana polega na tym, 
że w ramach zmian w systemie 
awansu zawodowego dokonano 
manipulacji w systemie wynagra-
dzania – 0d 01.09.2022 r. podnie-
siono wynagrodzenie średnie 
WYŁĄCZNIE nauczycielom 
początkującym!!! Tym samym, 
zamrożono wynagrodzenia nau-
czycieli dyplomowanych i nau-
czycieli mianowanych. Obecnie 
tzw. średnie wynagrodzenie od 
01.09.2022 r. kształtuje się na 
następującym poziomie:- nauczy-
ciel początkujący: 120% kwoty 
bazowej określanej corocznie w 
ustawie budżetowej, 

- nauczyciel mianowany: 140% 
kwoty bazowej (bez zmian), 
- nauczyciel dyplomowany: 184% 
kwoty bazowej (bez zmian). 
Obowiązująca w 2022 r. kwota 
bazowa dla nauczycieli wynosi 
3 537,80 zł i jest taka sama, jak 
była w 2021 r.! 
Należy pamiętać, że średnie wy-
nagrodzenie to model czysto 
teoretyczny, gdyż w jego skład 
wchodzi poza wynagrodzeniem 
zasadniczym kilkanaście różnych 
dodatków (w tym odprawy eme-
rytalno-rentowe, odprawy z tytułu 
zwolnień z art. 20 Karty, dodatki 
funkcyjne kadry kierowniczej, 
nagrody jubileuszowe, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne itp.). 
Przeciętny nauczyciel otrzymuje 
tylko wynagrodzenie zasadnicze 
(wszyscy), dodatek za wysługę lat 
(po 3 latach pracy i maksymalnie 
wynosi on 20%), dodatek funk-
cyjny za pełnienie funkcji wycho-
wawcy klasy (minimum 300 zł; w 

przedszkolach nie ma minimalne-
go a jest on uzależniony od usta-
leń na poziomie danego organu 
prowadzącego). Może również 
otrzymywać tzw. dodatek moty-
wacyjny, którego wartość w skali 
kraju nie przekracza 200 zł. 
Oprócz zmian w systemie awan-
su zawodowego i wynagrodzenia 
nauczycieli początkujących do-
konano także zmian w ocenie 
pracy nauczyciel. Tym samym, 
rząd przywrócił w zasadzie ku-
riozalne zmiany, które zostały w 
2017 r. wprowadzone przez min. 
A. Zalewską i z których wycofał 
się tuż przed strajkiem w kwiet-
niu 2019 r.  
Zmiany w Karcie zostały nega-
tywnie ocenione m.in. przez 
WZZ „Forum-Oświata”, zarówno 
w czasie konsultacji społecznych, 
jak i podczas prac parlamentar-
nych w Sejmie i Senacie. 
 
  SW  

Walczymy o wyższe wynagrodzenia! 
WZZ „Forum-Oświata” od po-
czątku bieżącego roku konse-
kwentnie domaga się podwyższe-
nia wynagrodzeń zasadniczych o 
20%. Przypomnijmy, że rząd, 
projektem poselskim (poza 
wszelkimi konsultacjami społecz-
nymi!), ustalił podwyżkę dla 
nauczycieli od 01.05.2022 r. na 
oszałamiającym poziomie 4,4% - 
przy, wtedy, ponad 12% inflacji 
miesięcznej! Kolejna podwyżka 
od 01.09 br. obejmuje wyłącznie 
nauczycieli początkujących, któ-
rych w skali kraju jest ok. 15%! 
Powyższe oznacza zamrożenie 
wynagrodzeń nauczycieli dyplo-
mowanych (ok. 60% ogółu pol-
skich nauczycieli) i nauczycieli 
mianowanych (ponad 20% ogółu 
nauczycieli)!!! 
Skandaliczna postawa MEiN i 
rządu powoduje konieczność 
podjęcia przez oświatowe związ-
ki zawodowe akcji protestacyj-
nej! 
22 lutego br. WZZ „Forum-
Oświata” i ZNP potwierdzili wolę 
współpracy w celu uzyskania 

20% podwyżki wynagrodzeń, 
powiązania wynagrodzeń nauczy-
cieli z przeciętnym wynagrodze-
niu w gospodarce narodowej oraz 
przywrócenia wszystkim nauczy-
cielom wcześniejszych emerytur 
na mocy art. 88 Karty Nauczycie-
la. 
Oba związki współdziałały w 
tych sprawach na forum parla-
mentarnym, popierając m.in. 
uchwałę Senatu, który zapropo-
nował 20% podwyżki wynagro-
dzeń od 01.09 br. dla WSZYST-
KICH nauczycieli a nie tylko dla 
początkujących! Niestety, 5 sierp-
nia br. Sejm głosami PiS i 
„przystawek” odrzucił uchwałę 
Senatu – za odrzuceniem uchwały 
Senatu, głosował m.in. minister 
Przemysław Czarnek... 
18 sierpnia br. WZZ „Forum-
Oświata” oraz ZNP wystosowały 
Apel do wszystkich oświatowych 
związków zawodowych o współ-
działanie w walce o wyższe wy-
nagrodzenia oraz poprawę warun-
ków pracy nauczycieli. 
23 sierpnia br. minister P. Czar-

nek zwołał posiedzenie Zespołu 
ds. statusu zawodowego pracow-
ników oświaty (w skład wchodzą 
przedstawiciele rządu, związków 
zawodowych oraz korporacji 
samorządowych). Poprzednie 
spotkanie odbyło się…… 7 grud-
nia ub. roku. Na tym spotkaniu 
minister poinformował, że od 
01.01.2023 r. ma wzrosnąć tzw. 
kwota bazowa dla nauczycieli o 
9% tj. do poziomu 4 025,87 zł 
(wzrost o 488,07 zł). Zapowie-
dział także możliwość spotkania 
z premierem w sprawie płac 
nauczycieli. Na tym spotkaniu 
FZZ i ZNP podtrzymali stanowi-
sko o 20% podwyżce wynagro-
dzeń jeszcze w 2022 r. a 
„Solidarność” o 15% wzroście od 
01.01.2023 r. 
Jak zatrważająco słabo wynagra-
dzani są polscy nauczyciele moż-
na zobaczyć na stronie naszego 
profilu na facebooku. 
 
  SW 
 
 

http://www.wzzso.pl
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Możliwość prowadzenia wspólnych 
działań na rzecz wzrostu płac, powią-
zania wynagrodzeń z przeciętnym 
wynagrodzeniem w gospodarce naro-
dowej oraz przywrócenia nauczycie-
lom wcześniejszych emerytur na zasa-
dach art. 88 Karty Nauczyciela została 
zarysowana 13 października 20221 r. 
na spotkaniu FZZ, ZNP i Krajowej 
Sekcji „Solidarności”. Niestety, jesz-
cze w grudniu ub. roku „Solidarność” 
przystąpiła do dwustronnych rozmów 
z rządem (w tzw. formacie belweder-
skim, pod patronatem prezydenta A. 
Dudy). Rozmowy nie przyniosły 
ŻADNEGO pozytywnego dla nauczy-
cieli rezultatu. Wyraźnie widać, że 
kierownictwo „Solidarności” nie wy-
ciągnęło żadnych wniosków z działań 
w kwietniu 2019 r… 

30 sierpnia 2022 r. w Centrum Partner-
stwa Społecznego „Dialog” w Warsza-
wie doszło do spotkania przedstawicieli 
FZZ (WZZ „Forum-Oświata” i ZZ 
„Rada Poradnictwa”), ZNP i Krajowej 
Sekcji „Solidarności”. Ze strony WZZ 
„Forum-Oświata” w rozmowach uczest-
niczyli: Sławomir Wittkowicz, Barbara 
Belicka, Katarzyna Strzelecka i Tomasz 
Szymankiewicz. 
Przedstawiciele FZZ i ZNP przedstawili 
propozycję wspólnych działań w kwe-
stii podwyższenia wynagrodzeń oraz 
poprawy warunków pracy nauczycieli. 
Pomiędzy związkami zawodowymi nie 
było różnic w kwestiach diagnozy sytu-
acji w edukacji i konieczności działań 
poprawiających sytuację polskich nau-
czycieli. Niestety, nie doszło do ustale-
nia wspólnego harmonogramu dalszych 

działań. Przedstawiciele „Solidarności” 
poinformowali, że dopiero 1 września br. 
zbiera się Rada Sekcji i zdecyduje o moż-
liwości współpracy z innymi związkami 
zawodowymi. 
Ze strony WZZ „Forum-Oświata”, ZZ 
„Rada Poradnictwa” i ZNP jest wola 
przystąpienia do wspólnego Między-
związkowego Komitetu Protestacyjnego. 
Do kolejnego spotkania ma dojść 7 wrze-
śnia br. w warszawskiej siedzibie Forum 
Związków Zawodowych. 
Zwracamy uwagę, że żadna z central 
związkowych nie podjęła jeszcze decyzji 
o wszczęciu procedur sporów zbiorowych 
w oświacie. 
 
   SW 

Czy powstanie wspólny Komitet Protestacyjny? 

Zarząd CESI i Summer Days 2022 

Krajowego naszego Związku. 
 
Poniżej przedstawiamy tłumaczenie 
artykułu Sekretarza Generalnego CESI 
Klausa Heegera podsumowującego 
tegoroczne Summer Days, które odby-
ło się w Brukseli w dniach 30.06. – 
01.07.2022 r.  
 
   DD 
 
 
Przeżywamy pierwsze chwile „nowej 
normalności” dla całego świata i no-
wej ery dla Europy. 
 
Wojna na Ukrainie — wojna w Euro-
pie — oznaczała koniec znanej nam 
globalizacji i zasygnalizowała począ-
tek okresu niestabilności z nieprzewi-
dywalnymi konsekwencjami. 
W i tak już niestabilnych środowiskach 
krajowych i społeczeństwach obywa-
telskich, w których występują powta-
rzające się kryzysy i bezprecedensowe 
wyzwania, wzywa się Europę do inwe-
stowania w odporną politykę, która 
zapewni jej zasobność gospodarczą, 
autonomię energetyczną i dobrobyt jej 
obywateli. 
Ambitne plany Komisji Europejskiej 
dotyczące bardziej ekologicznej i bar-
dziej cyfrowej polityki mają potencjał, 
aby stać się katalizatorem tworzenia 
zrównoważonej Europy, która będzie 
w stanie zagwarantować bezpieczeń-
stwo, stabilność finansową i wysoki 
standard życia. 
Jednak ich sukces zależy od tego, czy 
polityka ta będzie sprawiedliwa spo-

łecznie. Ponieważ tak głębokie reformy 
mogą się powieść tylko wtedy, gdy opie-
rają się na szerokim konsensusie wśród 
wszystkich członków i grup naszych spo-
łeczeństw: muszą być przez nie wspiera-
ne. 
Poprzez różne wystąpienia programowe, 
wiadomości wideo, interaktywne warsz-
taty i kontynuowanie debat plenarnych 
tegoroczne Summer Days z EUobserver 
jako partnerem medialnym pomogły nam 
uporządkować nasze przemyślenia i po-
mysły, aby zrozumieć, o co toczy się gra, 
i ocenić znaczenie utrzymania agendy 
społecznej w świetle zachodzących obec-
nie procesów. 
 
 
Debaty w ramach tegorocznych Summer 
Days pomogły nam zrozumieć, że: 
 
• Sprawiedliwość społeczna oznacza wie-
lopoziomową, wielosektorową, wielona-
rodową współpracę, zaangażowanie i 
wspólną własność. Przekształcenie poli-
tyki ochrony środowiska i cyfryzacji w 
rzeczywisty czynnik umożliwiający 
zrównoważony rozwój wymaga współ-
pracy między krajami, rynkami i sektora-
mi. 
• Sprawiedliwość społeczna oznacza, że 
zielone/cyfrowe przekształcenia muszą 
być skoncentrowane na pracownikach. 
Konsekwencje transformacji dla spraw 
społecznych, rynków pracy i zatrudnienia 
będą ogromne i obejmą prawie wszystkie 
sektory naszych gospodarek. W tym celu 
potrzebujemy silnych mechanizmów za-
pewniających dialog społeczny i zaanga-
żowanie społeczności w całym procesie 

30 czerwca 2022 roku odbyło się 
krótkie, zorganizowane w trybie hy-
brydowyn, posiedzenie Zarządu CE-
SI, po którym uroczyście CESI wraz 
ze swoimi partnerami, przede wszyst-
kim Fundacją Bertelsmanna, otwo-
rzyła tegoroczne Summer Days – 
wielotematyczną platformę spotkań 
plenarnych i warsztatowych poświę-
coną przemianom, jakie zachodzą we 
współczesnej Europie i w świecie z 
naciskiem na miejsce i rolę w tym 
procesie szeroko rozumianej admini-
stracji publicznej i obywatela jako 
pracobiorcy pod hasłem: The green, 
the digital and the social: Ensuring 
fair green-digital transitions in Euro-
pe. 
 
Wcześniej jednak Zarząd omówił i 
zajął się sprawami członkowskimi 
oraz finansowymi. Wysłuchano spra-
wozdania Skarbnika, omówiono pro-
jekt i dotychczasową realizację bu-
dżetu na rok 2022, w tym w powiąza-
niu z dalszym realizowaniem planu 
pracy na cały obecny rok, uwzględ-
niając inicjatywy szkoleniowe Aka-
demii Europa CESI, z zastrzeżeniem, 
że z powodów zagrożeń pandemicz-
nych plany wciąż mogą ulec zmianie. 
Sekretarz generalny CESI Klaus Hee-
ger przedstawił sprawozdanie z ostat-
nich działań Sekretariatu Generalne-
go oraz priorytety pracy naszej cen-
trali na drugą połowę roku. Przedsta-
wicielem WZZ „Forum-Oświata” na 
posiedzeniu Zarządu oraz na Summer 
Days 2022 był kol. Damian Dziatko-
wiak – Wiceprzewodniczący Zarządu 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/
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transformacji. 
• UE nowej generacji, a w szczegól-
ności instrument naprawy i odporno-
ści oraz krajowe plany odbudowy 
mogą stworzyć silną wartość dodaną 
i wspierać politykę społeczną w okre-
sie przejściowym. Aby to zapewnić, 
musimy dokładnie ocenić realizację 
planów oraz wiarygodność i trwałość 
reform. 

• Zrównoważony rozwój wymaga 
odpowiednich umiejętności i świad-
czenia usług publicznych. Nasze 
systemy edukacji powinny być do-
stosowane do wymagań obecnych 
trendów i przygotowywać studen-
tów i pracowników do wyzwań na-
szych czasów, podczas gdy usługi 
publiczne muszą być wspierane 
finansowo, aby móc zagwarantować 
obywatelom podstawowe prawa, ich 
dobrobyt i spójność naszych społe-
czeństw. Aby móc chronić obywate-
li i pracowników podczas zielonej 
transformacji, potrzebujemy silnego 
wymiaru społecznego w Zielonym 
Ładzie UE, opartego na Europej-
skim filarze praw socjalnych i de-
klaracji z Porto. 
Zanim zaprojektujemy i wdrożymy 

ambitne plany, musimy zawsze 
zmapować ich potencjalne korzyści 
i zagrożenia dla społeczeństwa, 
obywateli i pracowników. 
Aby to zapewnić, pracownikom i 
ich przedstawicielom należy udzie-
lić realnego głosu. Zielono-cyfrowa 
transformacja musi być sprawiedli-
wą transformacją. Trzeba to robić 
„z” pracownikami, a nie „do” nich. 
W przeciwnym razie nie będzie to 
trwałe. 
 
Artykuł dostępny w EUobserver: 
https://euobserver.com/
stakeholders/155449 
 
         Opracowanie: DD 

Wakacje letnie i nauczyciel… życie jest ciężkie! 

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie 
artykułu autorstwa Matthäusa Fan-
drejewskiego, przewodniczącego 
młodzieżówki CESI — CESI 
YOUTH o problemie nauczycieli 
rokrocznie zatrudnianych  na czas 
trwania roku szkolnego, którzy w 
okresie wakacji letnich pozostają 
często bez środków do życia. 
 
 
„Lato to dla większości pracowników 
wakacje – czas na zasłużony odpo-
czynek. Nie dotyczy to jednak wielu 
nauczycieli w całej Europie, którym 
umowy o pracę kończą się wraz z 
początkiem lata. Dla nich okres wa-
kacyjny oznacza niestabilność ekono-
miczną i niepewność, w niektórych 
przypadkach połączoną nawet z bra-
kiem dostępu do podstawowych praw 
związanych z ochroną socjalną. 
CESI od dłuższego czasu zwraca 
uwagę na często niepewny charakter 
pracy w sektorze edukacyjnym oraz 
częste nadużywanie narzucanych 
powtarzających się, podpisywanych 
na czas określony umów o pracę 
udzielanych nauczycielom szkolnym 
i innym usługodawcom w edukacji, 
które wygasają wraz z końcem roku 

szkolnego, aby pracodawca (organ 
prowadzący) mógł oszczędzić na 
wynagrodzeniach oraz składkach na 
ubezpieczenie społeczne w okresie 
wakacji. Członkowie związków 
zawodowych zrzeszonych w CESI z 
Holandii, Hiszpanii, Włoch i Nie-
miec wskazują na niedawny wzrost 
wykorzystywania przymusowych 
umów o pracę tymczasową. Nieste-
ty nie ma jeszcze ogólnoeuropej-
skich badań na ten temat, które mo-
głyby pokazać, jak duży jest to pro-
blem. 
Od 2008 r. w Europie w wielu pań-
stwach członkowskich obserwuje 
się coraz większą „normalizację” 
oszczędności edukacyjnych i nie-
pewnych umów o pracę w całym 
sektorze edukacji. A po pandemii 
Covid – 19 oraz w rzeczywistości 
gospodarczych konsekwencji wojny 
na Ukrainie, środki w niektórych 
budżetach krajowych na edukację są 
często nawet mniejsze niż wcze-
śniej. Ponieważ priorytety rządów 
UE skupiają się na zwalczaniu skut-
ków inflacji lub przedstawianiu się 
na zrównoważoną polityki energe-
tyczną, szkoły mają do dyspozycji 
coraz częściej coraz mniejsze środki 
finansowe. 
Od ponad dekady w niektórych kra-
jach UE nauczyciele borykają się z 
brakiem dostępu do standardowych 
form zatrudnienia. Nakłada to 
ogromne obciążenie na to, jak mogą 
wykonywać swoją pracę i ogólnie 
na jakość ich życia. CESI uważa, że 
nadmiar niepewnych miejsc pracy 
w sektorze edukacji publicznej nale-

ży zwalczać poprzez odpowiednie 
inwestycje i podkreśla znaczenie 
dostępu do ochrony socjalnej dla 
wszystkich pracowników, w tym 
nauczycieli, właściwej i skutecznej 
reprezentacji interesów, integracyj-
nego dialogu społecznego oraz li-
kwidacji istniejących w luk praw-
nych w dyrektywach UE dotyczą-
cych umów na czas określony, 
umów w niepełnym wymiarze go-
dzin i pracy tymczasowej. 
Sekretarz generalny CESI, Klaus 
Heeger, powiedział: Młodzi ludzie 
są przyszłością naszych społe-
czeństw i powinniśmy umieścić ich 
w centrum naszej polityki. Aby za-
pewnić ich pomyślny i zdrowy roz-
wój, musimy zainwestować w nau-
czycieli, którzy dają naszej młodzie-
ży najlepsze wykształcenie i przeka-
zują nasze najistotniejsze wartości, 
aby mogła stać się w przyszłości 
odpowiedzialnymi obywatelami! Bez 
tego nie ma dobrej przyszłości dla 
UE. 
 
Dzielenie się jest dbaniem o in-
nych!” 
 
Wiadomość wideo od Matthäusa 
Fandrejewskiego, przedstawiciela 
Młodzieżówki CESI, wyjaśniająca 
sytuację nauczycieli w Niemczech, 
którzy borykają się z niepewnym 
zatrudnieniem jest dostępna pod 
linkiem w wersji elektronicznej 
biuletynu. 
 
        Opracowanie:  DD 
 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/
https://euobserver.com/stakeholders/155449
https://euobserver.com/stakeholders/155449
http://www.cesi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BAfVYjHqn3Y&list=PL-e0HWyWj-X3lbTgEYO0JP50CNxbOeLLw&index=14
http://www.cesi.org/
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W dn. 15-16.06.22 w Wilnie (LITWA) 
ETUI (Europejski Instytut Związków 
Zawodowych) przeprowadził szkolenie 
dla przedstawicieli związków zawodo-
wych zrzeszonych w ETUI, chętnych 
wziąć w nim udział, dotyczące „Wpływu 
Krajowego Planu Odbudowy na ekolo-
giczną transformację i sprawiedliwość 
społeczną”.  
Szkolenie zostało zorganizowane przez 
łotewskie, litewskie i włoskie związki 
zawodowe ETUI, i poza językiem an-
gielskim, jako prowadzącym, dodatkowo 
umożliwiono interpretacje również w 
tych językach. 
Przedstawicielem FZZ była kol. Dagma-
ra Iwanciw (sekretarz Zarządu Krajowe-
go) 
Prowadzącym i moderatorem szkolenia 
był Franklin Kimbimbi, zajmujący sie w 
ETUI sprawami edukacyjnymi, szkole-
niami i treningami.  
Szkolenie to miało na uwadze wzmoc-
nienie zaangażowania uczestników 
(zrzeszone związki zawodowe) w projekt 
KPO danego kraju oraz wspólne zbudo-
wanie skoordynowanej reakcji związków 
zawodowych na te plany. 
Jego główne cele to:  
1/przeanalizowanie wpływu KPO na 
zieloną transformację i sprawiedliwość 
społeczną  
2/zidentyfikowanie społecznych i środo-
wiskowych priorytetów związków zawo-
dowych w  KPO poszczególnych krajów 
UE 
3/opracowanie uzgodnionej strategii 
wzmocnienia związków zawodowych we 

wdrażaniu i efektywnym monitorowaniu 
KPO zgodnie z tymi priorytetami 
Aby móc skupić sie na głównych założe-
niach tego szkolenia, przedstawiciele ETUI 
z siedziby w Brukseli przeprowadzili, onli-
ne, kilka prezentacji dotyczących mechani-
zmów tworzenia KPO, sposobów dostępno-
ści do tych planów, a także sposobów ich 
wprowadzenia w życie. 
Wszyscy uczestnicy pracowali w formie 
warsztatów, każdy przedstawiał projekt 
KPO swojego kraju, który to, projekt, pod-
dawany był następnie pod dyskusje wśród 
pozostałych. Każdy plan KPO zebrał sporo 
komentarzy, pozytywnych, ale i tez wiele 
negatywnych z punktu widzenia partnerów 
społecznych.  
Szkolenie zorganizowano również po to, 
by, w pewnym sensie, kwestionować spo-
łeczny i środowiskowy wymiar tych pla-
nów naprawy czy odbudowy. Jak zauważy-
ły włoskie związki zawodowe, na spotkanie 
dotyczące ich KPO, zostały zaproszone 
dopiero w maju! Nikt wcześniej nie chciał 
z nimi rozmawiac! Przedstawiciel łotew-
skich związków zawodowych mówił, że już 
od jesieni roku 2021 biorą udział w rozmo-
wach dot. KPO, ale by do tego doszło, 
musieli poskarżyć sie w europejskich kon-
federacjach związkowych (min. ETUI, 
ETUC), co poskutkowało niebawem zapro-
szeniem do wspólnych rozmów.  
Polski plan odbudowy został wysłany do 
Komisji Europejskiej w czerwcu 2022 ro-
ku, i na nim opieraliśmy się w czasie dys-
kusji o poszczególnych KPO, a jak podają 
źródła FZZ, prace przy tworzeniu tego 
planu czy formułowaniu skutków realizacji 

działań wypływających z założeń KPO 
daleko odbiegają od założeń wspólnego 
jego tworzenia, choć juz w 2020 roku 
partnerzy społeczni składali swoje postu-
laty dot. najważniejszych aspektów życia 
gospodarczego i społecznego, a nawet 
zasiadali do rozmów. Strona rządowa 
wolała, jednak, nie tylko sama prowa-
dzić prace nad projektem, ale też pozba-
wić partnerów społecznych aktualnych 
informacji jego dotyczących. W wysła-
nym do KE projekcie KPO można zau-
ważyć wiele wątpliwych do realizacji 
założeń (cały projekt znajduje się na 
stronie KE), a jedno z nich mówi o tzw. 
tworzeniu prawa wyższej jakości, który 
dotyczy umacniania publicznych konsul-
tacji, oraz uwzględnia utworzenie tzw. 
Komitetu Monitorującego realizacje tego 
planu.....(tylko na razie z nazwy). 
Jedynie przedstawiciele litewskich 
związków zawodowych byli w miarę 
zadowoleni ze swego udziału w pracach 
nad KPO, ale niezbyt zadowoleni z osta-
tecznego projektu. 
Na zakończenie bardzo dobitnie wy-
brzmiała prośba od przedstawicieli 
ETUI, by związki zawodowe krajów UE 
zgłaszały do EKZZ (ETUC) każdy pro-
blem jaki  partnerzy społeczni napotyka-
ją, wszelkie przejawy utrudnionego dia-
logu społecznego, lub jego brak… 
 
”RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”. 
 
            Opracowanie DI 

SZKOLENIA ETUI DLA PRZEDSTAWICIELI EUROPEJSKICH 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  

Prześmiewczy? :) 
Nie można żyć teraźniejszo-
ścią, trzeba myśleć perspekty-
wicznie, jak to czyni część 
polskich związkowców! Polak 
potrafi!   
   
   

   
   
   
   
   
   
                                    

W wydaniu pierwszym podręcz-
nika do HiT, nie znalazło się wy-
darzenie, które niczym gorąca 
woda z gejzeru Strokkur, zalało 
przestrzeń medialną na półmetku 
wakacji 2022 r. Wydawca pod-
ręcznika obiecał uwzględnić je w 
wydaniu drugim. Trzymamy za 
słowo.                                                                                                           
            

Nie jest łatwo być przedsiębior-
czym, zwłaszcza w nieprzewidy-
walnych czasach... 
Są wśród nas jednak tacy, któ-
rzy odpowiedzialnie niosąc ka-
ganek oświaty, potrafią! 
Jak? Wyjaśni Wam to poniższy 
mem. 

http://www.wzzso.pl
https://www.facebook.com/WZZFO/

