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Wotnym Zwiqzkiem Zawodowym ,,sotidarnosi
Oiwiata", Zwiqzkiem Zawodowym ,,Rada Poradnictwa" oraz NSZZ Pracownikow
Schronisk dta Nietetnich

i Zaktadow Poprawczych

uprzejmie informujq, 2e Forum

Zwiqzkow Zawodowych popiera ogolne postutaty zaprezentowane przez Wasze
organizacje zwi4zkowe

tj.

1. zwiqkszenie naktad6w na oswiatq,
2. podwy2ki wynagrodzen dta pracownikow oswiaty,
3. przeciwdziatanie zjawisku prywatyzacji edukacji,
4. zahamowanie procesu tamania prawa przez niektore jednostki

samorzqdu

terytoriatnego prowadzqce szkoty.
Forum Zwiqzkow zawodowych podkreita, ze sa one wspotne dta catego srodowiska

oswiatowego

i sa zgtaszane

przez wszystkie reprezentatywne organizacje

zwiqzkowe przez co najmniej 7 tat.

W zwiqzku z zapowiadanq przez Pafistwa manifestacja w dniu 14.10.2015 r.
w Warszawie, Forum Zwiqzkow Zawodowych informuje, 2e nie bqdziemy w niej''
uczestniczyi. Podkreslamy, 2e manifestacje

w Warszawie

miaty jui. "rniejsce

w kwietniu (18 i 28) bie2acego roku i nie przyniosty zadnych wymiernych efektow.

http ://www .fzz.or g.pl
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Uwa2amy,

2e

srodowisko oswiatowe oczekuje

od

zwiqzk6w zawodowych
wypracowania skutecznej strategii realizacji zgtaszanych postulatow.
Organizowanie kotejnej demonstracji nie jest, w naszej opinii, skutecznym
dziataniem. Wpisuje sig natomiast w trwajqcq kampaniq wyborcz4.

Forum Zwiqzkow Zawodowych

nie chce byi

przedmiotem

w

grze

przedwyborczej niektorych partii politycznych.
Majqc na uwadze skutecznosi naszych wspotnych dziatari z 2008

podjqcie wysitku

r.

proponujemy

w cetu wypracowania przez wszystkie reprezentatywne

organizacje zwiqzkowe zarowno konkretnych zqdari, jak

i strategii ich reatizacji.

Bez wzgtqdu na wynik wyborow partamentarnych nowy sktad Rady Ministr6w
oraz nowy Minister Edukacji Narodowej bgdzie musiat odniefi sig do naszych,
wspotnie wypracowanych propozycji i 2qdari.

RAZEM MOzEMY WTECEJ!!

2

Forum Zwlazkfw ZawodowYch

Bran2a Nauki, O$wiatY i KulturY
Plac TeatralnY 4, 85-069 BYDGOSZCZ
tel./fax +48 52 585 11 37, +48 52 585 12 52
www.fzz.org.pl, e-mail : bnoik.fzz@gmail'com

tro**e--^----

