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Sejm w grudniu uchwalił
nowelizację m.in. Karty
Nauczyciela. Najważniejsze, z naszego punktu widzenia, zmiany dotyczyły
postępowań
dyscyplinarnych. Przypomnijmy, że od
września 2019 r. na mocy
poselskiej (a w zasadzie
rządowej) inicjatywy zmieniono przepisy, które obecnie nakładają na dyrektorów
obowiązek powiadomienia
rzecznika o występku w
ciągu 3 dni. Dodatkowo
ograniczono
dyrektorom
możliwość stosowania kodeksowych kar porządkowych (upomnienia lub nagany) w sprawach mniejszej
wagi. Środowisko słusznie
uznało wrześniową nowelizację Karty w 2019 r. za
zaostrzenie kursu władz
wobec nauczycieli. Jest to
jednoznacznie
odbierane
jako rewanż większości
rządowej za kwietniowy
strajk w 2019 r.
W styczniu 2020 r. MEN
podjęło rozmowy ze związkami zawodowymi w spra-

wie nowelizacji przepisów
dotyczących
postępowań
dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Trzydniowy termin
na złożenie wniosku przez
dyrektora uznano za absurdalny. Przyjęto, że dyrektor
powinien mieć dwa tygodnie na dokonanie analizy,
czy dana sprawa kwalifikuje
się do przekazania jej rzecznikowi dyscyplinarnemu. Ta
sprawa została uregulowana
w grudniowej nowelizacji
Karty.
Główny spór pomiędzy
związkami zawodowymi a
MEN dotyczy jednak stosowania w przepisach Karty
Nauczyciela nieostrych sformułowań typu „naruszenie
praw i dobra ucznia”. Klauzule generalne nie mogą być
podstawą do stosowania kar
dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Przypomnijmy, że
najwyższą karą dyscyplinarną jest wydalenie nauczyciela z zawodu!
Przez cały czas WZZ
„Forum-Oświata” domaga
się wykreślenia tego przepi-
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przepisów

su lub jasnego jego doprecyzowania. W czasie obecnego procesu legislacyjnego
przez cały czas popieraliśmy
poprawki zgłaszane w tej
sprawie przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
Ostatecznie poparliśmy 4
poprawki Senatu, które porządkowały tę sprawę poprzez użycie sformułowania,
że odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają czyny
naruszające „prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”.
Niestety, 17 grudnia 2020 r.
Sejm odrzucił poprawki
Senatu w tej sprawie. Ustawę przegłosowano głosami
PiS (231 głosów za odrzuceniem poprawek) oraz 1 z
Konfederacji (D. Sośnierz) i
1 niezrzeszonego (L. Kołakowski). Za przyjęciem poprawek Senatu opowiedziało się 217 posłów – 132 z
KO, 46 z Lewicy, 24 z PSL,
8 z Konfederacji i 7 niezrzeszonych.
SW

Pomoc prawna dla członków Związku!
Zarząd Krajowy
zawarł umowę, na mocy
której wszyscy członkowie
WZZ
„ForumOświata” mogą skorzystać – w ramach płaconej
składki i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów! – z pomocy prawnej w sprawach

zawodowych i w życiu ku mogą uzyskać u przeprywatnym!
wodniczących swoich komisji międzyzakładowych
Do programu przystąpiła lub zakładowych.
już większość komisji międzyzakładowych naszego
Związku.
SW
Szczegółowe
informacje
członkowie naszego Związ-
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8 Kongres CESI — 10-11 grudnia 2020
Na 8 Kongresie Europejskiej
Unii Niezależnych Związków
Zawodowych (CESI), który odbył się online w dniach 10 i 11
grudnia 2020 r., Romain Wolff i
Klaus Heeger zostali ponownie

uznana wiedza specjalistyczna
w sprawach UE oraz doświadczenie w lobbingu i dialogu
społecznym będą podstawą do
dalszego skutecznego reprezentowania interesów CESI na

Związków Zawodowych Pracowników Włoch, Confsal) i
Ulrich Silberbach (Niemieckie
Stowarzyszenie Służby Cywilnej, dbb).
Po przemówieniu wprowadzają-

wybrani na Prezydenta i Sekretarza Generalnego. Urs Stauffer
został po raz drugi wybrany na
skarbnika naszej europejskiej
centrali.
Wszyscy trzej uzyskali poparcie
przytłaczającej większości oddanych głosów na kolejną czteroletnią kadencję. Ponieważ rynek
pracy i zatrudnienia przechodzą
fundamentalne
przemiany,
otwiera to drogę doświadczonemu przywódcy do kierowania
reprezentacją interesów niezależnych związków zawodowych w
Europie na szczeblu UE.
Romain Wolff obejmie, jako
Prezydent CESI, trzecią kadencję od 2012 roku. Jako wieloletni
działacz związkowy od 2005
roku jest Sekretarzem Generalnym Luksemburskiej Generalnej
Konfederacji Usług Publicznych
(CGFP). Klaus Heeger, obywatel
Niemiec , jest sekretarzem generalnym CESI od 2012 r. Jego

brukselskiej arenie politycznej.
Urs Stauffer jest prezesem
Szwajcarskiego
Centralnego
Stowarzyszenia Personelu Publicznego (ZV) od 2002 roku.
W przeszłości zajmował kilka
stanowisk w CESI, a od 2016
roku jest strażnikiem finansów
CESI.
Kongres CESI wybrał również,
na
wiceprzewodniczących,
Javiera Jordána de Urries Sagarnę (Hiszpański Centralny Związek Zawodowy Pracowników
Niezależnych i Publicznych,
CSIF),
Milenę
Popovic
(Związek Lekarzy Czarnogóry,
SDMCG), Norberta Schnedla
(Europejska Federacja Pracowników Służby Publicznej, Eurofedop),
Patrick
Fey
(Holenderska Krajowa Federacja Chrześcijańskich Związków
Zawodowych,
CNVConnectief), Roberto Di Maulo
(Autonomiczna Konfederacja

cym wygłoszonym przez Europejskiego Komisarza ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych
Nicolasa Schmita Kongres CESI przyjął wnioski mające na
celu ukierunkowanie żądań
CESI na rzecz instytucji UE w
następnych latach, które obejmują:
nieuchronne dalsze opowiadanie się za Brexitem opartym na
umowie, który nie osłabi praw
socjalnych w UE, za nowymi
WRF (wieloletnie ramy finansowe) oraz za bezpiecznym
programem szczepień przeciwko koronawirusowi, który będzie traktował priorytetowo
szczególnie narażonych pracowników i zagrożone grupy
ludności;
obronę pluralizmu związków
zawodowych i włączającego
dialogu społecznego;
niwelowanie luk legislacyjnych
w zakresie zatrudnienia i spraw

społecznych, w szczególności
poprzez rygorystyczne wdrażanie Europejskiego filaru praw
socjalnych;
zapewnienie dalszego zachęcania UE wobec państw członkowskich do inwestowania w
administrację publiczną i usługi
oraz ich personel jako najlepszy
dostępny mechanizm budowania i utrzymywania odpornych i
sprawiedliwych
społecznie
społeczeństw oraz zapobiegania
kryzysom - czy to w sferze
socjalnej, zdrowia, bezpieczeństwa czy innym obszarze polityki publicznej.
Delegaci podjęli również decyzję o przyjęciu szeregu usprawniających funkcjonowanie CESI zmian do Statutu.
Sekretarz Generalny CESI
Klaus
Heeger
powiedział:
„Jestem zaszczycony, że członkowie CESI postanowili nadal
obdarzać mnie zaufaniem, że
będę w dalszym ciągu kierować
CESI jako Sekretarz Generalny,
wraz z Prezydentem Romainem
Wolffem, Skarbnikiem Ursem
Staufferem i Wiceprzewodniczącymi. W czasach, w których
pandemia Covid – 19 będzie
wywraca gospodarkę, usługi
publiczne, rynki i miejsca pracy
do góry nogami, zapewnienie
jasnego głosu związkom członkowskim, głosu niezależnych
związków zawodowych, jest
być może znacznie ważniejsze
niż miało to miejsce w ciągu
ostatnich dziesięcioleci…”.
Delegatem na 8 Kongres CESI
z ramienia WZZ „Forum –
Oświata” był kolega Damian
Dziatkowiak, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego,
który w nadchodzącej kadencji
będzie członkiem Komisji Rozjemczej CESI.
DD

Obradował Zarząd CESI

10 grudnia 2020 roku odbyło się
kilkugodzinne, zdalne posiedzenia Zarządu CESI (Europejskiej
Unii Niezależnych Związków
Zawodowych). Na posiedzeniu
poprzedzającym obrady 8 Kon-

gresu CESI, oprócz tematów
związanych z jego przygotowaniem i prowadzeniem, wysłuchaniem sprawozdań Prezydenta CESI Romaina Wolffa i Sekretarza Generalnego Klausa
Heegera oraz raportu z aktualnej sytuacji finansowej Skarbnika CESI Ursa Stauffera, Zarząd
podjął decyzję o przyjęciu litewskiej organizacji związkowej (TIKRA, Powszechny
Związek Zawodowy Republiki
Litewskiej) jako nowego, pełnoprawnego członka CESI.
TIKRA (Respublikinė Jungtinė
Profesinė Sąjunga) reprezentuje

przede wszystkim pracowników
służby zdrowia, usług socjalnych, transportu, władz lokalnych i regionalnych, bibliotek
oraz innych instytucji kultury.
Klaus Heeger, Sekretarz generalny CESI, po pozytywnym dla
litewskich kolegów głosowaniu,
powiedział: „Z radością witam
naszą nową organizację członkowską - TIKRA z Litwy, która
jest teraz naszą drugą litewską
organizacją członkowską. Specyficzna wiedza TIKRY w różnych obszarach usług publicznych dodatkowo uzupełnia
wiedzę i zainteresowania CESI

w tej dziedzinie. TIKRA będzie
prawdziwą wartością dodaną
również jako źródło informacji
w trakcie prac rad zawodowych
i komisji CESI w tematach
związanych z usługami publicznymi ”.
Członkostwo TIKRA w CESI
wejdzie w życie 1 stycznia
2021 roku.
Nasz Związek reprezentował w
trakcie obrad Zarządu CESI
Wiceprzewodniczący Zarządu
Krajowego Damian Dziatkowiak
DD
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Konferencja Rady Zarządzającej CEDEFOP
W dniach 8 – 9.10.20 odbyła
się wideokonferencja Rady
Zarządzającej CEDEFOP.
Udział w niej wzięli reprezentanci wszystkich 3 grup
wchodzących w skład Rady,
czyli: członkowie Grupy Pracodawców, Grupy Pracowników, Grupy Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich UE, a także, jak
zawsze, przedstawiciel Komisji Europejskiej – Chiara

Riondino
Razem zebrało się ok. 80
członków Rady Zarządzającej
CEDEFOP.
Całość prowadzona była, tym
razem, tylko w języku angielskim.
Wideokonferencja zaczęła się
dnia 8.10.20, o godz.8.30
(trwała do g. 13.00), od tzw.
spotkań grupowych – każda
grupa obradowała osobno, by
omówić zagadnienia, które
pojawią się na spotkaniu plenarnym.
Grupie Pracowników, do której należy FZZ, przewodniczyła Agnes Roman oraz Mario Patuzzi, jako koordynator
– oboje członkowie ścisłego
Zarządu CEDEFOP.
Omawialiśmy sprawy bieżące, związane z funkcjonowaniem edukacji (w tym szczególnie edukacji zawodowej)
w dobie COVID-19 – 17 reprezentantów Grupy obecnych na konferencji zgłosiło
podobne problemy, bo nigdzie ta edukacja nie przebiega obecnie normalnie! Niestety nie można było wypracować jakiejś wspólnej strategii

tym razem, ponieważ kraje
unijne nie są w stanie przewidzieć jakie skutki ostatecznie dotkną gospodarki
poszczególnych państw, a co
za tym idzie byt zawodowy
pracowników.
Wszelkie
propozycje, zmiany, sugestie
i działania Cedefop będzie
monitorował przez cały czas
pandemii.
Na spotkaniu pożegnaliśmy
1 członka naszej grupy –

czyli przedstawiciela Wielkiej Brytanii, z powodu wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Jednakże otrzymaliśmy wiadomość, iż Wielka
Brytania będzie mogła funkcjonować w strukturach jako
tzw. Indywidualny Expert,
jeśli tylko zgłosi taki akces.
Omawialiśmy też tzw. Programming Document 2021 –
2023 (Dokument Programowy 2021 – 2023), oraz raport
tzw. Komisji Odwoławczej,
które to tematy szerzej omawiane były na posiedzeniu
plenarnym.
Posiedzenia plenarne dn.
8.10 (g. 14.00 – 18.00) i 9.10
(g.8.30 – 14.30) prowadziła
Barbara Dorn – koordynator
i przewodnicząca Rady Zarządzającej.
Związki Zawodowe z Grupy
Pracowników wyraziły swój
protest w sprawie braku
możliwości tłumaczenia i
interpretacji na 4 inne języki
unijne (tak jak to było do tej
pory!) – niemiecki, francuski, włoski i hiszpański, czego jedynym powodem miała
być chęć ograniczenia wydatków na ten cel – wszystkie grupy wyraziły swoje
niezadowolenie z tego po-

wodu. Po czym Komisja
Europejska
obiecała
„zrewidować” swoją decyzję!
Następnie Dyrektor Generalny, Jürgen Siebel, przedstawił multimedialną prezentację nt. aktywności i działań
CEDEFOP w poprzednim
roku, a Pascaline Descy –
sprawozdanie finansowe za
ostatni rok. Oba sprawozdania
przyjęte
zostały

(wyjątkowo tym razem!) bez
poprawek przez wszystkie
grupy, a koordynator Grupy
Pracowników (za zgodą
wszystkich członków) pochwalił dyrektora za uczciwe
podejście do tematu.
W czasie omawiania Dokumentu Programowego 2021
– 2023 Związki Zawodowe
zgłosiły chęć wprowadzenia
pewnych poprawek, podkreślając swoją rolę jako nie
tylko monitorującą, ale też
wdrażającą swoje pomysły
do dokumentu – zostało to
zaaprobowane przez całą
Radę. Zależało nam również,
aby w poszczególnych dokumentach podkreślić pracę
całej Komisji Trójstronnej, a
nie tylko CEDEFOP jako
całości.
Następnym punktem było
omówienie i przyjęcie tzw.
PMI, czyli finansowych i
niefinansowych wskaźników
stopnia realizacji celów takiej organizacji jak CEDEFOP, co zostało, po pewnych poprawkach zaproponowanych przez Związki
Zawodowe, przyjęte jednogłośnie.
Duże emocje wzbudziła dys-

kusja nt. pracy Komisji Odwoławczej. Związki zawodowe uznały szefa KO za
zbyt mocno zależnego od
Komisji Europejskiej i
chciały zmienić artykuł
dotyczący wyboru przewodniczącego KO. Pozostałe
grupy były za utrzymaniem
„status quo”. Ostatecznie
dokonano pewnych zmian –
obecny szef KO będzie piastował swój urząd tylko do
końca kadencji, po czym
nastąpi zmiana na kandydata niezależnego, wybranego
np. z Grupy Pracowników.
Dyrektor J. Siebel zapoznał
wszystkich z raportem nt.
kadry CEDEFOP i jej obowiązków – w związku z
zaistniałą sytuacja zdrowotną pracownicy odbywać
będą więcej spotkan i szkoleń online, więcej obowiązków realizowanych będzie
online, mniej pracy biurowej na miejscu.
Na zakończenie odbyły się
wybory nowego Przewodniczącego Rady Zarządzającej, oraz zastępców. W wyniku głosowania ponownie
wybrano Barbarę Dorn na
Przewodniczącą
RZ
(jednogłośnie), a jej zastępcami zostali: Mario Patuzzi
– Grupa Pracowników oraz
Carina Linden (Szwecja) –
Grupa Rządowa państw UE
i Robert Plummer - Grupa
Pracodawców.
Kandydatem do tzw. Zarządu będzie następny członek
Grupy Pracowników, którego nazwisko poznamy w
przyszłym terminie.
Dnia 9.10.20, ok. godz.
14.30 Przewodnicząca Barbara Dorn zakończyła sesję
CEDEFOP 2020, dziękując
wszystkim za udział.
Przedstawicielem FZZ była
Dagmara Iwanciw.
Opracowanie: DI
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