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Dokument ten powstał w ramach projektu ISDE – Improved social
dialogue in education, którego celem jest zainicjowanie dyskusji
na temat tego, jak elementy norweskiego modelu dialogu społecznego
w edukacji mogą zostać zaadaptowane do polskich warunków. Projekt
realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca".

Spis treści
7

O projekcie

25 Praktyka szkoleniowa związków zawodowych w Norwegii

7

Działania w projekcie

26 Aktualne tematy w norweskiej dyskusji

8

Pierwsza seria warsztatów

27 Wnioski i rekomendacje dla Polski

11 Druga seria warsztatów

28 Reprezentatywność

13 Pozostałe działania projektowe

29 Zaufanie społeczne

15 Czym jest dialog społeczny?

30 Demokratyzacja miejsc pracy

17 Kontinuum dialogu społecznego

30 Regularne negocjacje

18 Dialog społeczny w Polsce

30 Eksperckość

19 Dialog społeczny w edukacji w Norwegii

31 Rekomendacje uczestników oraz uczestniczek warsztatów

19 System edukacji w Norwegii

34 Pozostałe wnioski z warsztatów projektowych

20 Dialog w sektorze publicznym

36 Strategia dla trzech województwa i dalsze działania w projekcie

21 Finansowanie oświaty

37 Rekomendowane działania

23 Negocjacje

39 Rekomendowane dalsze działania w projekcie

5

O projekcie
Ideą projektu jest zainicjowanie dyskusji na temat tego, jak norweski model
dialogu społecznego w edukacji może zostać zaadoptowany i wprowadzony do polskiego środowiska. Celem jest przedstawienie norweskiego modelu dialogu społecznego szerokiej grupie partnerów społecznych i wprowadzenie różnych pomysłów związanych ze szkolnictwem do miejsc pracy.
Działania koncentrują się na podnoszeniu kwalifikacji uczestników dialogu społecznego w Polsce w odniesieniu do specyficznych potrzeb sektora
edukacji. Projekt powinien również pomóc w ulepszeniu polskiego systemu
szkoleniowego przez wykorzystanie norweskiego doświadczenia.

działania w projekcie

15.09.2020 odbyło się spotkanie otwierające projekt. Z powodu pandemii
koronawirusa spotkanie odbyło się na platformie Zoom. w spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Norwegii oraz Polski. Oprócz zapoznania się, przedstawienia założeń projektu oraz prezentacji partnerów, obyła się także wymiana
doświadczeń na temat działalności edukacyjnej oraz związkowej w trakcie
pandemii. Podczas spotkania zaprezentowana została również wstępna
wersja tego raportu, dotycząca dialogu w Norwegii.
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pierwsza seria warsztatów

Pierwsza seria warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie efektywnego uczestnictwa w dialogu społecznym w ramach projektu „ISDE-Improved social dialogue in education” miała miejsce w dniach:
21-22.09.2020 w Poroninie (grupa małopolska)

Ćwiczenia zamykały dyskusje i debriefing ćwiczenia, podczas którego grupy
zastanawiały się nad tym czy ZNP ma wypracowane długo i krótkoterminowe cele, które są znane wszystkim członkom i członkiniom oraz nad integracyjną rolą takiego procesu dla organizacji. Innym ciekawym ćwiczeniem był
barometr, podczas którego osoby uczestniczące stawały na linii od ściany do
ściany w zależności od tego jak bardzo zgadzały się lub nie z następującymi
stwierdzeniami:

23-24.09.2020 (grupa dolnośląska)

• ZNP powinno kłaść większy nacisk na kwestie merytoryczne edukacji,
a nie tylko pracownicze.

25-26.09.2020 (grupa opolska) w Jeleniej Górze.

• Związki zawodowe są z natury lewicowe.

Prowadzącą spotkania była Joanna Pankowska. Każda z grup warsztatowych
liczyła po dwadzieścia osób.

• Kondycja wewnętrzna ZNP jest obecnie lepsza niż 5-10 lat temu.
Po każdym zajęciu miejsc następowała dyskusja i wymiana opinii.

W pierwszym dniu warsztatów (w każdej grupie) uczestnicy dzielili się dotychczasowymi doświadczeniami uczestnictwa w dialogu. Warsztaty rozpoczęły się oficjalnym powitaniem osób uczestniczących, przedstawieniem
założeń projektu i szkolenia. W części zapoznawczej każda z osób uczestniczących powiedziała kilka słów o sobie i swojej roli w ZNP.
Na pierwszy dzień warsztatów składała się seria zadań opartych głownie na
pracy grupowej. Wśród nich warto wymienić:
• zadanie przygotowania prezentacji o ZNP dla istoty pozaziemskiej
• indywidualnie wymyślenie i zaprezentowanie 5 marzeń związkowych,
które istota pozaziemska mogłaby spełnić
• negocjacje w parach w celu wybrania tylko 5 marzeń wspólnych dla
obu osób
• powtórzenie negocjacji dla grup cztero- i ośmioosobowych.
• wyłonienie lidera i liderki spośród dwóch dużych grup i ich negocjacje
na forum (wybranie 5 marzeń związkowych, na które wszyscy są
w stanie się zgodzić) w imieniu swoich przedstawicieli.
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Trenerka zaprezentowała grupom norweski model dialogu społecznego
w edukacji oraz wnioski płynące w niego dla Polski. Uczestnicy spotkań zaprezentowali swoje skojarzenia i wyobrażenia na temat Norwegii, a następnie grupy przygotowywały listę pytań, jakie mają na temat systemu związków zawodowych oraz edukacji w Norwegii.
Trenerka przedstawiła także wstępny raport i informacje pozyskane dotychczas od norweskich partnerek projektowych. Podczas prezentacji pojawiły
się liczne pytania oraz dyskusja na temat podobieństw i różnic między norweskim a polskim systemem. Zebrane pytania stanowiły podstawę dla pełnego raportu oraz informacji przekazanych na drugiej serii warsztatów.
Drugie dni warsztatów dotyczyły komunikacji w praktyce. Ćwiczenia polegały m.in. na powtarzaniu komunikatu oraz rysowaniu opisywanych przez druga stronę kształtów bez i z możliwością zadawania pytań. w kolejnej części
grupy zostały podzielone na mniejsze zespoły, w których wypracowywano
mapę komunikacji ZNP, (z kim i jakimi kanałami komunikuje się organizacja).
Podczas prezentacji wniosków, pojawiły się dyskusje o komunikacji jedno
i dwustronnej, a także o skuteczności obecnej komunikacji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.
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Grupy pod okiem trenerki ćwiczyły także sztukę budowania argumentów
w dyskusji, wypracowywały analizę SWOT dla ZNP oraz zapoznały się z materiałem filmowym TED: Simon Sine – jak wielcy przywódcy inspirują do działania. Po dyskusjach dotyczących obejrzanego nagrania trenerka wspólnie
z uczestnikami podsumowała warsztaty, a następnie zapowiedziała dalsze
działania projektowe, w tym drugą serię szkoleń.

druga seria warsztatów

Druga seria warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie efektywnego uczestnictwa w dialogu społecznym w ramach projektu miała miejsce w dniach
31.05-1.06.2021w Poroninie (grupa małopolska)
6-7.06.2021 w Brennej (grupa opolska)
9-10.06.2021 w Szklarskiej Porębie (grupa dolnośląska).
Większość uczestników warsztatów to te same osoby, które wzięły udział
w pierwszej serii. Za kilka osób, które z przyczyn losowych nie mogły wziąć
udziału w drugiej serii warsztatów, zostało wyłonione zastępstwo. Trenerką
była Joanna Pankowska.
Mając na uwadze, że od ostatnich spotkań minęło szczególne dziewięć miesięcy trudnej pracy zarówno w edukacji jak i realiach związkowych w Polsce,
w pierwszym dniu warsztatów (w każdej grupie) poświęcono czas na to, aby
podzielić się wrażeniami o tym jak ten czas minął, co się udało wynegocjować
ZNP oraz opowiedzieć o tym, jakie wyzwania w życiu zawodowym i prywatnym napotkały osoby uczestniczące, w związku z pandemią. Była to bardzo
budująca sesja, która stworzyła przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami.
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Jeszcze przed warsztatami trenerka udostępniła uczestnikom możliwość
zadeklarowania tematów i dyskusji, jakie chcieliby poruszyć na warsztatach.
w pierwszych dniach wygospodarowano, więc przestrzeń na sesje i dyskusje
zaproponowane przez osoby uczestniczące. w grupie małopolskiej pierwsza sesja zaproponowana przez osobę uczestniczącą dotyczyła dezinformacji oraz tego jak z nią walczyć. Nastąpiła część teoretyczna, praktyczna
i dyskusyjna na ten temat. Następna sesja dotyczyła wymiany doświadczeń
związkowych ostatnich miesięcy, dyskusji nad planowanymi oraz wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym. Osoby uczestniczące dzieliły się
również swoimi sukcesami na polu negocjacyjnym z jednostkami prowadzącymi. Ostatnią część stanowiła sesja zaproponowana przez prowadzącą,
składająca się z wprowadzenia do teorii „porozumienia bez przemocy (NVC)”
oraz Test Thomasa-Kilmana. w części poświęconej NVC zaprezentowane
zostały podstawowe założenia tej teorii a następnie nastąpiła dyskusja na
temat zastosowania takiego podejścia w sytuacji negocjacyjnej.
W grupie opolskiej i dolnośląskiej prowadząca zaprezentowała kilka teorii
psychologicznych przydatnych do prowadzenia negocjacji. Były to między
innymi reguły wywierania wpływu Cialdiniego, porozumienie bez przemocy (NVC), myślenie ukierunkowane na cel, model harwardzki negocjacji. Poruszane były też kwestie mowy ciała oraz najczęstszych błędów
argumentacji oraz zagadnienia praktyczne takie jak protokół, konsultacje
z prawnikami oraz BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement –
najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia). Następnie nastąpiła wymiana doświadczeń i praktyk negocjacyjnych pomiędzy osobami
uczestniczącymi. Na koniec sesji osoby uczestniczące wypełniły samodzielnie test Thomasa-Kilmana, czyli zestaw 30 pytań ułożonych w pary,
z których należy wybrać jedną odpowiedz, która najlepiej opisuje postawę
w sytuacji negocjacyjnej.

Dotyczyło to szczególnie wyzwań związanych z pandemią, ale także tego co
związek powinien postulować w kwestii opieki psychologicznej w edukacji.
W drugich dniach warsztatów ćwiczono negocjacje. Podczas tej sesji osoby
uczestniczące dyskutowały nad prawdziwymi sytuacjami negocjacyjnymi,
które wydarzyły się w ostatnich miesiącach ich doświadczenia związkowego.
Odegrane zostały także scenki, które prezentowały możliwe inne rozwinięcia
tych rozmów. Osoby uczestniczące dzieliły się też praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zarówno przygotowania do negocjacji, jak i ich przebiegu
oraz zakończenia.
W części „Model norweski dialogu społecznego – wnioski dla Polski” prowadząca przywołała podstawowe fakty na temat norweskiego systemu edukacji oraz dialogu społecznego, uzupełniając je o dodatkowe informacje, które
uzyskała od norweskiego Partnera Projektu pomiędzy szkoleniami. Informacje
te odpowiadały na pytania zadanie przez wszystkie trzy grupy w poprzedniej
sesji szkoleniowej i zostały skonsultowane z norweskim partnerem projektowym. Następnie osoby uczestniczące w grupach, zaproponowały swoje listy
postulatów zmian dla polskiego systemu edukacji oraz dialogu społecznego.
Dodatkowo, w dniu 24.06.2021 dla grupy małopolskiej została poprowadzone godzinne spotkanie na platformie Zoom dotyczące teorii psychologicznych przydatnych w negocjacjach. Odbyło się to z powodu informacji
zwrotnej od osób uczestniczących, że taka sesja byłaby pomocna. Sesja
została wprowadzona i zrealizowana także podczas warsztatów dla grup
opolskiej i dolnośląskiej.

pozostałe działania projektowe

W grupie dolnośląskiej uczestnicy przeprowadzili konsultacje w sprawie aktualnie trwających procesów wewnątrz związku. Osoby uczestniczące żywo
dyskutowały na tematy takie jak; wysokość składek, kadencyjność, „upolitycznienie” związku, różnice w wysokości różnych benefitów zależnie od
oddziałów, struktura organizacji. Nastąpiła także dyskusja na temat realnej
siły ZNP i roli organizacji w kształtowaniu systemu edukacji.
W grupie opolskiej nastąpiła szeroka dyskusja nt. wyzwań dla zdrowia psychicznego zarówno uczniów i uczennic jak i osób pracujących w edukacji.
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W ramach projektu zaplanowana była również wizyta studyjna w Norwegii.
Ze względu na pandemię koronawirusa, nie było możliwość odbyć jej podczas trwania projektu. Na końcu dokumentu znajdują się propozycje działań,
które mogą chociaż częściowo zastąpić ten element projektowy.
W założeniach projektowych znajdowało się również opracowanie strategii
rozwoju dialogu społecznego w każdym z trzech województw (małopolskie,
opolskie i dolnośląskie) na podstawie analizy obecnego stanu, z wykorzysta-
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niem doradztwa partnera norweskiego. w czasie trwania projektu, plan ten
został zrewidowany, na podstawie opinii eksperckiej oraz grup reprezentujących dane województwa.

Czym jest dialog społeczny?

Biorąc pod uwagę:
• zcentralizowany system edukacji w Polsce
• zcentralizowany system negocjacji płacowych w systemie
oświaty w Polsce
• zcentralizowany charakter funkcjonowania Związku Nauczycielstwa
Polskiego
• rekomendacje partnerów projektowych, którzy wszystkie strategii
tworzą również dla całego związki a nie poszczególnych regionów
Norwegii
• obserwację grup podczas szkoleń, gdzie ujawniły się znaczne różnice
w funkcjonowaniu związku z poszczególnych województwach oraz
brak przepływu informacji pomiędzy regionami
Postanowiono stworzyć strategię jednolitą dla wszystkich trzech województw, z założeniem że te rekomendacje są uniwersalne dla całości związku i mogą posłużyć całemu ZNP jako punkt wyjścia do dyskusji nad przyszłością organizacji.

Początki instytucjonalnego dialogu społecznego sięgają okresu po I wojnie
światowej. Jednak dopiero po II wojnie światowej ta idea przeżywała rozwkit
w Europie Zachodniej. W 1919 roku, przy udziale Polski, została powołana
Międzynarodowa Instytucja Pracy, która posługuje się następującą definicją:
Dialog społeczny obejmuje wszystkie typy negocjacji, konsultacji lub prostej wymiany informacji między reprezentacjami rządów, pracodawców i pracowników
w sprawach odnoszących do interesujących ich problemów ekonomicznych i społecznych. Dialog może być realizowany jako proces trójstronny z rządem jako oficjalnym uczestnikiem lub może odnosić się do dwustronnych relacji między pracą
i menedżmentem (lub związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców)
przy udziale lub bez udziału rządu. Harmonizowanie interesów może być nieformalne lub zinstytucjonalizowane a najczęściej jest i takie, i takie. Może się odbywać na poziomie narodowym, regionalnym lub zakładowym. Może odbywać się
między reprezentacjami różnych grup zawodowych, w ramach sektorów lub łącząc obie płaszczyzny.
W Polsce brakuje oficjalnej definicji dialogu społecznego, jednak na internetowych stronach rządu można znaleźć następującą propozycję:
Dialog społeczny jest pojęciem obejmującym całokształt wzajemnych relacji
pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Obejmuje
także ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, jak
rząd i jego agendy, samorząd lokalny i inne instytucje państwowe. Jest procesem
stałej interakcji pomiędzy uczestnikami dialogu w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi
w skali makro i mikro. Dialog społeczny może mieć charakter zinstytucjonalizowany (sformalizowany). w dialogu zinstytucjonalizowanym negocjacje zbiorowe
są prowadzone przez specjalnie powołane do tego celu instytucje, rady czy komisje, działające na podstawie aktów prawnych lub przyjętych porozumień. Udział
w pracach takich instytucji jest ograniczony do kilku najbardziej reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, które mogą realnie
wpływać na zachowania swoich członków i skłonić ich do zastosowania się do
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ustaleń ciała trójstronnego. Pozainstytucjonalny dialog realizowany może być
poprzez zawieranie układów zbiorowych pracy oraz konsultacje i opiniowanie,
będące realizacją uprawnień organizacji partnerów społecznych wynikających
z ustawodawstwa ich dotyczącego. w formach nieinstytucjonalnych możliwe jest
tworzenie dialogu obywatelskiego z udziałem organizacji pozarządowych. Często praktykowaną formą dialogu niesformalizowanego – zwłaszcza w razie zagrożenia konfliktami społecznymi – są kontakty doraźne nazywane dialogiem incydentalnym (ad hoc). Ma on miejsce poza kontaktami zinstytucjonalizowanymi.

Dialog społeczny to nie tylko instytucje.
Traktujemy dialog jako kompetencje. Żeby
go uprawiać trzeba się charakteryzować
bardzo konkretną postawą, posiadać
wiedzę i umiejętności […] ale także bardzo
ważną częścią tego jest promocja tzw.
kultury dialogu
Konrad Ciesiołkiewicz

Związki
zawodowe

kontinuum dialogu społecznego

LOBBING

Wyłączność uprawnień decyzyjnych aparatu wykonawczego państwa. Kontakt
z grupami interesu poprzez realizowane
przez nie strategie lobbingowe oraz
negocjacje.

BRIEFING

Regularny briefing i ograniczone konsultacje, często nie przynoszące rezultatów
w postaci pożądanych decyzji.

DEBATA

Regularne debaty z przedstawicielami
grup interesu nad zagadnieniami wymagającymi decyzji administracyjnych.
Ograniczone, lecz dość stabilne możliwości wpływu grup interesu na proces
decyzyjny.

Strona
rządowa
KONSENS
PRZEDDECYZYJNY

Wspólne wypracowywanie i projektowanie rozwiązań kwestii problemowych.
Potencjalnie silna możliwość wpływu na
kształt decyzji.

KOORDYNACJA
PRZEDDECYZYJNA

Wspólne wypracowywanie i projektowanie rozwiązań kwestii problemowych oraz
współuczestnictwo w wyborze dróg realizacji projektowanych decyzji.

PARTNERSTWO
OPERACYJNE

Współdecydowanie. Partycypacja w projektowaniu programów administracyjnych,
podejmowaniu decyzji oraz ich wdrażaniu.

PARTNERSTWO
SPOŁECZNE

Współdecydowanie. Stały udział w kolejnych etapach procesu decyzyjnego,
uczestnictwo w projektowaniu programów administracyjnych oraz określaniu
kierunków rozwoju polityk szczegółowych.

Związki
pracodawców

przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

W krajach zachodnich pojęcie dialogu społecznego zawiera w sobie również
dialog obywatelski, w którym uczestniczy szeroko pojęte społeczeństwo
obywatelskie którego jednym z najważniejszych elementów są organizacje
pozarządowe. Ich przedstawiciele reprezentują grupy społeczne, nie będące
pracodawcami ani pracownikami. w Polsce dialog obywatelski praktycznie
nie funkcjonuje, a jako termin pojawia się najczęściej w kontekście procesów
europejskich.

STAŁA DELEGACJA
UPRAWNIEŃ
DECYZYJNYCH

„Suwerenność decyzyjna”, zaufanie, stały
transfer administracyjnych uprawnień
decyzyjnych, państwo ogranicza się do
nadzoru i kontroli.

konsultacje

partnerstwo
konsultacyjno-doradcze

partnerstwo
społeczne

decentralizacja
i dekoncentracja

Źródło: Bartosz Abramowicz, Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, w: Ruch
prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 4, 2009, s. 229-230, na podstawie:
J. Sroka, Dialog społeczny w Polsce, w: Administracja i polityka
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Dialog społeczny w Polsce

Dialog społeczny
w edukacji w Norwegii

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o dialogu społecznym wspomina
się dwukrotnie, po raz pierwszy w preambule:
My – Naród- […] ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

system edukacji w norwegii

Dzieci od 1 do 5 roku życia mogą korzystać z edukacji przedszkolnej, która jest dobrowolna i częściowo finansowana z opłat rodziców, a częściowo
z dotacji rządowych.

A także w artykule 20:
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Mimo tak silnego umocowania w ustawie zasadniczej, instytucje dialogu nie
są silne. Na poziomie krajowym dialog społeczny przeszedł w ostatnich latach znaczącą reformę, gdy Komisja Trójstronna (KT) została zastąpiona przez
Radę Dialogu Społecznego (RDS). Chociaż początkowo tej zmianie towarzyszył duży entuzjazm, po pierwszych kilku latach działania można dostrzec, że
pod wieloma względami mamy do czynienia z kontynuacją sposobu pracy
KT. Uprawnienia RDS zostały silnie ograniczone w stosunku do pierwotnych
założeń i ma ona obecnie głównie charakter opiniująco-doradczy.

Dzieci w wieku od 6 do 15 lat odbywają edukację obowiązkową, która dzieli się na szkołę podstawową (6-12 lat) i gimnazjum (13-15 lat). Wszystkie
dzieci w Norwegii mają prawo i obowiązek uczęszczać do szkoły podstawowej i gimnazjum. Edukacja na tych etapach jest bezpłatna. w wieku
od 6 do 9 lat dzieci przed i po lekcjach mogą uczęszczać do miejsc opieki
dziennej. Program jest dodatkową propozycją i częściowo finansowany
jest przez rodziców. Każdy, kto ukończył kształcenie obowiązkowe, ma
prawo uczęszczać do trzech klas szkoły średniej. Kształcenie ponadgimnazjalne jest dobrowolne i bezpłatne. Około 96 proc. 16-latków rozpoczyna
naukę w szkole średniej II stopnia.
Szkoły prywatne otrzymują finansowanie publiczne i zgodnie z prawem są
zobowiązane do zapewnienia pracownikom takich samych wynagrodzeń
i warunków pracy jak szkoły publiczne.

Jak zauważa prof. Jacek Męcina1:
Pod względem możliwości działania RDS jest instytucją lepszą niż Trójstronna Komisja. Zespoły problemowe można nazwać jej sercem. Nie posiada jednak takiego
kapitału społecznego jak poprzedniczka. Wynika to m.in. z niedostatecznego zaangażowania strony rządowej w proces dialogu.
Obecnie rząd Prawa i Sprawiedliwości wiele projektów ustaw przedstawia
w sejmie jako projekty poselskie, co znacznie ogranicza możliwość ich konsultacji z partnerami społecznymi. Wspólnym doświadczeniem większości krajów
Europy Środkowo-Wschodniej jest traktowanie dialogu społecznego jako niechętnie akceptowanej konieczności.
1
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Nauczyciele w czasie roku pracują dydaktycznie przez 190 dni oraz przez
6 dni planują kolejny rok szkolny. Praca w godzinach nadliczbowych oznacza dodatkowe dni wolne w czasie roku szkolnego.
System jest silnie wspierany przez rolę asystentów nauczycieli. Osoby te często nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Pełnią one wiele ról, od
wsparcia administracyjnego, dyżurów w dni wolne od zajęć dydaktycznych,
wsparcie w czasie zajęć i dla osób z niepełnosprawnościami.

https://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2020/08/Publikacja_Instytucje-dialogu-spolecznego_prof.-Jacek-Mecina_08.2020.pdf

19

dialog w sektorze publicznym

finansowanie oświaty

Norweski dialog w sektorze edukacji opiera się na tym samym modelu, jaki
występuje w pozostałych branżach sektora publicznego. Około 80 proc.
wszystkich pracowników i pracowniczek sektora publicznego należy do
związków zawodowych.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-and-school-education-funding-54_en

Przetłumaczone na podstawie opracowania Eurydice

W Norwegii przedszkola i szkoły są finansowane przez gminy i powiaty.
W sektorze edukacji istnieją 4 główne organizacje pracownicze:: jedna zrzeszająca jedynie osoby z wykształceniem wyższym na poziomie magisterium,
kolejna zrzeszająca dyrekcje szkół, następna to dominujący związek dla
wszystkich nauczycieli oraz mniejszy związek, Skolenes Landsforbund – Norweski Związek Pracowników Szkół, zrzeszający zarówno nauczycieli, dyrektorów jak i asystentów dydaktycznych, który jest partnerem tego projektu.
Pracownicy administracyjni są zrzeszeni w osobnym związku.
W 2004 roku w wyniku głosowania parlamentu norweskiego nauczyciele przestali być pracownikami państwa, a stali się pracownikami samorządów. Temat ten wciąż wzbudza kontrowersje i jest szeroko dyskutowany.
To w praktyce oznacza, że to jednostki samorządu mają pełnię odpowiedzialności jako pracodawcy w sektorze edukacji.
Składki członkowskie wynoszą 1,35% wynagrodzenia, ale część z tej kwoty
jest zwracana wraz z rocznym rozliczeniem podatkowym. Związki reprezentują przede wszystkim osoby zrzeszone w organizacji, co oznacza że często
negocjowane warunki są następnie aplikowane jedynie do osób będących
w danym związku. Często zdarza się jednak tak, że kilka związków negocjuje
razem i wtedy wszyscy nauczyciele korzystają z wyników negocjacji.

Głównymi źródłami dochodów gmin i powiatów są podatki lokalne, dotacje
ogólne, dotacje celowe, opłaty i prowizje. Grant Generalny jest przekazem
ryczałtowym na rzecz każdej jednostki samorządu terytorialnego i jest administrowany przez Ministerstwo Samorządu Terytorialnego i Modernizacji.
Podatki lokalne stanowiły 40 proc. całkowitych dochodów w 2016 r., dotacje
ogólne 34 proc., opłaty i prowizje 14 proc., a dotacje celowe 5 proc. Gminy
uzyskują większość dochodów podatkowych z podatku dochodowego, ale
mają również dochody z podatku majątkowego, podatku od nieruchomości
i podatku od zasobów naturalnych.
Pomiędzy gminami i powiatami występują duże różnice, zarówno w poziomie
dochodów, jak i w poziomie wydatków. Celem zapewnienia wysokiego poziomu usług publicznych we wszystkich częściach kraju powstał system dotacji.
Większość grantu ogólnego jest początkowo rozdzielana jako dotacja na
mieszkańca. Aby zapewnić wszystkim gminom środki na zapewnienie wystarczających usług mieszkańcom, konieczna jest redystrybucja dotacji
zgodnie z potrzebnymi wydatkami. Redystrybucja odbywa się poprzez mechanizm wyrównywania wydatków.
Celem mechanizmu wyrównywania wydatków jest pełne skompensowanie
kosztów niezależnych (kosztów, na które powiat lub gmina nie ma wpływu)
związanych z cechami ludności (tj. aspektami demograficznymi i cechami
społecznymi) oraz zaludnieniem i gęstością zaludnienia. Takie rozwiązanie
ma korzystny wpływ na gminy małe i z mała populacją.
Dochody podatkowe mieszkańcy płacą bezpośrednio do gmin i powiatów.
Ponieważ dochody z podatków lokalnych różnią się znacznie w poszczególnych gminach, konieczna jest redystrybucja, aby zapewnić równoważny poziom usług publicznych w całym kraju.
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Oprócz redystrybucji część dotacji ogólnej jest rozdzielana według kryteriów związanych z polityką regionalną i miejską. Wreszcie, niewielka część
dotacji jest rozdzielana przez wojewodę w zależności od lokalnych potrzeb.
Kryteriami wyrównywania wydatków na przedszkola są:
• Liczba mieszkańców w wieku 2-5 lat
• Liczba dzieci otrzymujących pieniądze na świadczenia opiekuńcze
• Odsetek rodziców z wyższym wykształceniem
• Odległości w obrębie gminy

Kryteriami wyrównywania wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja są:
• Liczba mieszkańców w wieku 6-15 lat
• Imigranci spoza Skandynawii w wieku 6-15 lat
• Odległości w obrębie gminy

Kryteriami wyrównywania wydatków na szkoły ponadgimnazjalne są:
• Liczba mieszkańców w wieku 16-18 lat
• Uczniowie w drogich programach edukacyjnych
• Odległości w obrębie powiatu
Wielkość Grantu Generalnego jest negocjowana co roku i często doprowadza do sporów pomiędzy samorządami a rządem centralnym.

negocjacje

Wynagrodzenia są negocjowane na szczeblu centralnym co dwa lata. Sektor publiczny rozpoczyna rozmowy po zakończeniu negocjacji sektora
prywatnego. w sektorze prywatnym odbywają się negocjacje odnośnie
do tego, które ramy wynagrodzeń powinny zostać zastosowane, tj. o ile
procent jest możliwa podwyżka płac. To stanowi podstawę wzrostu wynagrodzeń w Norwegii.
Podczas negocjacji centralnych wszystkie gminy i powiatowe centra administracyjne, z wyjątkiem Oslo, negocjują wspólnie za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin i Regionalnych Centrów Administracyjnych (KS) w partnerstwie z organizacjami pracowniczymi.
Negocjacje centralne to nie koniec procesu. Na następnym etapie odbywają
się negocjacje lokalne z samorządami. Najczęściej to strona pracodawców
(samorządy) dąży do tego, aby część negocjacji została przeniesiona na poziom lokalny, ponieważ dzięki temu są w stanie różnicować wynagrodzenia
zależnie od potrzeb lokalnych i np. podwyższać wynagrodzenie konkretnych profesji, gdy brakuje specjalistów. To powoduje, że wynagrodzenia
w różnych częściach kraju mogą się znacząco różnić.
W ostatnim roku negocjacje centralne stanęły na tym, że aż 1/3 kwoty negocjowanej została przeniesiona na lokalne rozmowy. Okoliczności pandemii spowodowały, że samorządy zgodziły się na jedynie 1,7% podwyżki, co
spotkało się z niezadowoleniem ze strony związków. Obecnie nadal trwają
negocjacje na ten temat.
Nie tylko z powodu wyników finansowych związki wolą, gdy negocjacje odbywają się na poziomie centralnym. Jedna z podstawowych różnic polega
na tym, że prawo nie przewiduje możliwości strajku w przypadku negocjacji
lokalnych, co w praktyce oznacza, że związki zawodowe nie mają żadnych
narzędzi w starciu z pracodawcą i w praktyce to samorządy decydują, do
kogo pójdą pieniądze.
Strajki odbywają się natomiast na poziomie centralnych negocjacji. w 2008,
2010, 2012 i 2014 roku odbywały się strajki w oświacie. Pierwsze trzy dotyczyły postulatów płacowych. Ostatni, w 2014, dotyczył czasu pracy i zakończył się sukcesem strony związkowej.
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Na poziomie szkoły wszystkie kwestie pracownicze, a także budżet, ilość
uczniów, czas pracy musi być negocjowany ze związkami. Niemniej warto
podkreślić, że system edukacji w Norwegii charakteryzuje się dużą wolnością
nauczycieli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy.

mediacja. Krajowy mediator wkracza i anuluje wypowiedzenie na miejscu oraz
rozpoczyna proces mediacji. Istnieje termin, w którym należy podjąć takie działanie. w sytuacji, gdy krajowy mediator nie osiągnie porozumienia pomiędzy
stronami, wówczas następuje strajk.

Centralna współpraca trójstronna opiera się na współpracy między rządem/parlamentem, organizacjami pracodawców i organizacjami pracowniczymi. Parlament jako władza ustawodawcza i rząd jako władza wykonawcza pełnią przede
wszystkim rolę mediatora we współpracy, ale mają także uprawnienia do egzekwowania prawa. Model norweski zakłada, że przepisy są w pewnym stopniu
komplementarne, więc tabela stawek jest podstawowym modelem norweskiego
życia zawodowego. Oznacza to między innymi, że w Norwegii nie istnieje minimalne wynagrodzenie.

Cytat pochodzi z dokumentu „Dialog społeczny – godna praca – warunki w sektorze szkolnym w Norwegii” https://isde2020.pl/wp-content/themes/Karton/
social_dialogue_decent_work_norske_forhold_i_skolesektoren_pl.pdf

Model ten wynika z obowiązku przestrzegania współpracy trójstronnej i negocjowania w ramach Umowy podstawowej, tak aby przepisy pracy były stale aktualizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami. Norwegia stosuje tak zwany „model
pierwszej linii”, zgodnie z którym płace we wszystkich sektorach muszą być zarządzane zgodnie z wynagrodzeniami rynkowymi. Ma to zapewnić możliwość konkurowania na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego wynagrodzenia dla różnych grup pracowników. Model pierwszej linii
stanowi podstawę negocjacji w ramach współpracy trójstronnej.
Jednym z wyzwań stojących przed modelem pierwszej linii jest to, że sektor publiczny jest w dużej mierze zależny od sektora prywatnego pod względem płac.
Jednocześnie sektor publiczny ma większą stabilność, ponieważ nie jest zagrożony konkurencją. Podczas ustalania płac i negocjacji w 2020 r. ujawniły się silne
wpływy pobudzające sektor publiczny, w którym obserwuje się brak wzrostu wynagrodzeń, do stawiania żądań. Zostało to jednak opóźnione z powodu kryzysu
związanego z koronawirusem i obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której mamy
mniej możliwości finansowych do zredukowania tej nierówności.
Umowa podstawowa i główna umowa taryfowa są uzgadniane co dwa lata.
Podczas głównych negocjacji stawek doszło do strajku. Wynagrodzenie było
negocjowane pomiędzy tymi pertraktacjami. Nazywa się to rozliczeniem przejściowym. Przy umowach przejściowych nie wybuchają strajki. Oznacza to, że
pracodawca i mieszkańcy kraju zawsze wiedzą, kiedy można spodziewać się
strajków. Jeżeli nie zostanie zawarta nowa umowa, związki mogą powiadomić
o wypowiedzeniu zbiorowym, tj. strajku. Następnie odbywa się automatyczna
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Praktyka szkoleniowa związków
zawodowych w Norwegii
Siłą związków norweskich jest nie tylko ich liczebność, ale też szkolenia wewnętrzne. Organizacje pracownicze cenią spotkania networkingowe, stwarzające okazję do wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, a także
wspólnego poszukiwania rozwiązań.
Wybrane tematy szkoleń wewnątrz związków to:
• Podstawowa wiedza o tym, jak działają prawo i umowy negocjacyjne
• Główne treści ustaw, w szczególności ustawy o warunkach pracy
i ustawy o edukacji
• Główne treści różnych umów, których jesteśmy stroną
• Wprowadzenie związku do regulacji i komunikacji wewnętrznej
• Budowanie partnerstwa: znajdź podobne „problemy” z innymi
związkami i bądźcie silniejsi razem
• Jak korzystamy z usług prawników związkowych?
• Jak współpracować na poziomie szkoły?
• Znaczenie dokumentów pisemnych
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• Jak należy pisać protokoły
• Podsumowania jako narzędzie negocjacyjne
• Jeśli nie zgadzają się na spotkaniach z pracodawcą, napisz pisemny
komentarz na temat niezgody, aby wejść do protokołu lub
podsumowania
• Szacunek dla różnych ról na spotkaniu

• Często powraca dyskusja na temat powszechnego żywienia w szkole
(obecnie nie jest ono zapewniane).
• Brak nauczycieli w małych szkołach na prowincji
(specyfika kształtu kraju).
• Rozbudowana administracja oraz podwójne raportowanie
(online i offline).

• Rozmowy grupowe na temat przypadków, które mają miejsce
w całym kraju.
• Jak negocjować
• Istota wsparcia w działalności – aby nie czuć się samotnym,
mieć kogoś do wymiany poglądów.

Jak obrazuje powyższa lista, system szkoleń norweskich związków zawodowych opiera się na dwóch filarach – wymianie doświadczeń i wiedzy
praktycznej. Inspiracją dla związków zawodowych w Polsce stanowić tu
może przede wszystkim stworzenie stabilnego systemu szkoleniowego dla
nowych członkiń i członków, ale też postawienie w dużym stopniu na wzajemne uczenie się i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Rolą związku jest
przede wszystkim stwarzanie przestrzeni do spotkań i wymiany wiedzy. Ta
podejście zostało zastosowana bezpośrednio w drugiej serii szkoleń projektowych, gdzie część czasu warsztatowego została zrealizowana w formie
Open Space – metodą otwartej przestrzeni – tak, aby to uczestnicy i uczestniczki mogli decydować, o czym chcą rozmawiać i jaką częścią swojej wiedzy
podzielą się z innymi.
aktualne tematy w norweskiej dyskusji

• Od 2017 roku wszyscy nauczyciele mają obowiązek posiadać tytuł
magistra, wcześniej wystarczył tytuł licencjata. Proces uzyskiwania
kwalifikacji zawodowych ciągle się wydłuża.
• Do szkoły wracają pielęgniarki/pielęgniarze i psycholodzy/psycholożki,
którzy nie byli obecni przez pewien czas.
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Wnioski i rekomendacje dla Polski
Zastanawiając się nad rekomendacjami i możliwościami wartymi przejęcia
przez polskie organizacje z modelu norweskiego, warto przyjrzeć się kilku
faktom różniącym sytuacje tych krajów:
• Norwegia to kraj o niemal siedmiokrotnie mniejszej liczbie
mieszkańców niż Polska (5,4 mln vs. 38 mln) i ponad pięciokrotnie
wyższym PKB per capita (81,5 tys USD vs 15,4 tys USD).
• Norwegia budowała swój model dialogu społecznego i państwa
opiekuńczego w okresie, gdy Polska znajdowała się pod wpływem
Związku Radzieckiego. To między innymi obecność przeciwwagi
dla modelu kapitalistycznego, w postaci bloku wschodniego,
pozwoliła na silną pozycję negocjacyjną pracowników i pracownic
Europy Zachodniej. Norweskie państwo opiekuńcze powstało nie
tylko w kontekście zimnej wojny, ale być może też dzięki niemu.
W obecnych realiach globalnego późnego kapitalizmu również
norweskie związki zawodowe odczuwają brutalizację pracy.
Więcej na ten temat w artykule: What can be learnt from the Nordic Model?,
2009 www.velferdsstaten.no/2009/11/10/44695/
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reprezentatywność

Związki zawodowe w Norwegii charakteryzują się wysoką reprezentatywnością. Świadczy o niej nie tylko liczba osób do nich należących, ale także
rzeczywiste poparcie społeczne oraz akceptacja reprezentanta przez stronę
reprezentowaną. w Norwegii uzwiązkowienie wynosi 80 proc. w sektorze
publicznym i 52 proc. w całym społeczeństwie. w Polsce najwyższym uzwiązkowieniem charakteryzuje się sektor edukacji (23 proc. członków i członkiń
związków zawodowych w Polsce to pracownicy i pracowniczki oświaty).
Ogólne uzwiązkowienie społeczeństwa jest bardzo niskie – na poziomie jedynie 6 proc. dorosłych Polaków, co stanowi 13 proc. ogółu badanych pracowników i pracowniczek najemnych.
Od strony prawnej liczba członków i członkiń potrzebna do uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji jest jasno określona. Jednak kwestia liczebności nie jest jedynym czynnikiem świadczącym o realnej sile związków, co
udowadnia choćby przypadek Francji, gdzie jedynie 8 proc. pracowników
należy do organizacji pracowniczych, a mimo to posiadają one ogromną
legitymizację społeczną. Poparcie to można rozpatrywać jako przeniesienie
części własnych uprawnień do podejmowania decyzji na działającego w naszym imieniu przedstawiciela.
Pytając o reprezentatywność organizacji biorących udział w dialogu społecznym, pytamy de facto o to, kto z kim rozmawia i w czyim imieniu. Badacze
często wskazują, że związki zawodowe w Polsce są reprezentatywne w sensie prawnym, ale niekoniecznie w sensie socjologicznym.
Innym aspektem reprezentatywności jest kwestia wieku (obecnie średnia wieku związkowców w Polsce to 47 lat), a także płci. 80 proc. nauczycielek w Polsce
to kobiety. w edukacji wczesnoszkolnej stanowią one aż 98 proc., a w szkołach
podstawowych 85 proc. (OECD). Jednak zarówno stanowisko prezesa oraz wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego zajmują mężczyźni.
Centrum Badania Opinii Społecznej (OECD) wskazuje, że działalność związków zawodowych jest Polakom mało znana, stąd wielu nie potrafi jej ocenić:
Działalność związków zawodowych z perspektywy ogólnokrajowej znacznie
częściej oceniana jest pozytywnie (38%) niż negatywnie (21%). Warto jednak
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zauważyć, iż zarówno badani, którzy uważają, że, ogólnie rzecz biorąc, obecna
działalność związków zawodowych jest dla kraju korzystna, jak i będący przeciwnego zdania, swoje opinie najczęściej wyrażają w sposób mało zdecydowany. Ponadto duża część respondentów (41%) uchyliła się od odpowiedzi na to
pytanie. Wszystko to może wskazywać, że wizerunek związków zawodowych
jest mało wyrazisty, a ich działalność niezbyt znana opinii publicznej. Warto
dodać, iż znaczna część Polaków nie potrafi ustosunkować się do działalności
związków zawodowych także wtedy, gdy pytanie dotyczy szczegółowo działań
NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
i Forum Związków Zawodowych.
Na tej podstawie należy wnioskować, że główną rekomendacją dla polskich związków zawodowych jest przede wszystkim wprowadzenie proaktywnych metod rekrutacji nowych członków i członkiń oraz usprawenienie
swoich strategii komunikacyjnych. Nie tylko duże uzwiązkowienie, ale także silne poparcie społeczne dla działalności związków jest cennym narzędziem negocjacji.

zaufanie społeczne

Jak podkreślają norwescy partnerzy projektu, model dialogu społecznego
w ich kraju opiera się w dużej mierze na zaufaniu społecznym – między rządem i partnerami społecznymi, ale także obywateli między sobą. Norwegia
wraz z pozostałymi krajami skandynawskimi co roku znajduje się na samym
szczycie listy państw, w których ludzie ufają obcym osobom. Na pytanie, czy
większości ludzi można ufać, w Norwegii pozytywnie odpowiada co roku
około 75 proc. obywateli i obywatelek. w Polsce niezmiennie od 18 lat, od
kiedy CBOS monitoruje tę kwestię, osoby uznające, że większości ludzi można ufać, należą do mniejszości. Obecnie takie przekonanie deklaruje mniej
niż co czwarty ankietowany (22 proc.), a zdecydowana większość respondentów jest zdania, że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym
(76 proc.). Zaufanie do instytucji publicznych nie prezentuje się lepiej. Dane
liczbowe sugerują, że nierówności ekonomiczne są negatywnie powiązane
z zaufaniem, a według raportu „Jak nierówna jest Europa” z 2019 roku Polska jest liderem Unii Europejskiej pod względem nierówności dochodowych.
w związku z tym trudno mówić o budowaniu dialogu społecznego w oderwaniu od lokalnych realiów polityczno-społecznych.
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demokratyzacja miejsc pracy

Norwescy partnerzy powołują się także na obecną w ich społeczeństwie ideę
demokracji pracy - demokratyzacji miejsca pracy, która jest obecna w polskiej debacie publicznej tylko w niewielkim stopniu. Idea ta, jak i szeroko idące za nią konsekwencje, mogą wskazywać ciekawy kierunek budowania narracji polskim związkom zawodowym, które obecnie komunikują się raczej
w sposób reakcyjny, bez ambicji tworzenia własnych narracji społecznych,
tworzących zbiorową wyobraźnię polityczną.

regularne negocjacje

Coś co odróżnia model norweski od polskiego, to regularność negocjacji płacowych, które w Norwegii odbywają się co dwa lata i zasadniczo zawsze doprowadzają do podwyżki wynagrodzenia. w Norwegii nie istnieje minimalne
wynagrodzenie. Fakt ten wynika z obowiązku przestrzegania współpracy
trójstronnej i regularnych negocjacji, które mają na celu stałe aktualizowanie kwot zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wprowadzenie regularnych negocjacji płacowych może być ciekawym postulatem dla polskich związków
zawodowych.

eksperckość

Tym, co przede wszystkim odróżnia związki zawodowe w Europie Zachodniej,
w tym w Norwegii, jest zaplecze eksperckie. Każda znacząca centrala związkowa posiada swój think tank (niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych), zdolny wytwarzać unikalną wiedzę na potrzeby organizacji i w ten
sposób uniezależnić ją od analiz publikowanych przez zarówno rząd, jak i inne
podmioty. Pozwala to również na lepsze przygotowanie działań wyprzedzających propozycje rządowe i proponowanie własnych rozwiązań i reform.

We wrześniu 1999r. w Norwegii powstał szeroki sojusz związków zawodowych w celu wzmocnienia walki z prywatyzacją, deregulacją i liberalizmem
rynkowym – dla silnego sektora publicznego. Został nazwany „For velferdsstaten” – „Kampania na rzecz państwa dobrobytu”, a sześć zaangażowanych
związków reprezentowało łącznie blisko pół miliona członków i członkiń.
Rok później do sojuszu przystąpiło kolejnych 20 organizacji krajowych, prawie podwajając liczbę członków i członkiń. Sojusz nie jest już ograniczony do
ruchu związkowego. Wśród nowych podmiotów stowarzyszonych znajdują
się organizacje użytkowników, organizacje studenckie, stowarzyszenia emerytów, związki rolników, drobnych właścicieli, itp.
Taka forma działania może być inspiracją dla polskich związków nie tylko do
tego, aby wzmacniać swoje zaplecze eksperckie, ale także, aby szukać organizacji sojuszniczych poza oczywistymi partnerami.

Rekomendacje uczestników
oraz uczestniczek warsztatów
Na koniec spotkań warsztatowych, osoby uczestniczące miały okazję zaproponować swoje propozycje zmian zarówno dla systemu edukacji jak i dialogu społecznego w Polsce. Propozycje te były często, ale nie zawsze zainspirowane systemem norweskim. Wartym uwagi jest fakt, że część rekomendacji
się wzajemnie wyklucza. Pochodzą one wtedy z innych grup warsztatowych
ergo województw. Rekomendacja dotycząca tej kwestii znajduje się na samym końcu raportu. Poniższa lista nie stanowi oficjalnych postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, a jedynie wynik roboczych dyskusji i inspiracji
dla dalszej pracy wewnątrz organizacji.

W Norwegii nie tylko konkretne związki posiadają organizacje wspierające
(m.in. Agenda i Manifest), ale od lat istnieje także inicjatywa międzyzwiązkowa „For velferdsstaten”.
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rekomendacje dotyczące systemu oświaty

• Powszechne jedzenie w szkole (również dla nauczycieli), miejscowa
stołówka a nie catering, godne warunki do jedzenia
• Finansowanie posiłków dla nauczycieli w przedszkolach i klasach 1-3
SP (jedzenie z elementami wychowania i edukacji, oraz propagowania
zdrowego żywienia)

• Obowiązkowy urlop zdrowotny po przepracowaniu 10 lat pracy
• Wynagrodzenie na poziomie dwóch średnich krajowych
• Pozostawienie funduszu socjalnego bez zmian
• Odgórne zagwarantowanie przepisów dotyczących finansowania
delegacji nauczycielskich

• Lepsze umocowanie dla roli pedagogów szkolnych, nie traktowanie
ich jako nauczycieli na zastępstwa

• Obrona obecnego wymiaru pensum dydaktycznego

• Zmniejszenie podstaw programowych

• 40 godzin pracy w tygodniu w zakładzie pracy (zapewnione gabinety
i sprzęt)

• Więcej psychologów w szkołach
• Ścisła współpraca szkoły z opieką społeczną (zwiększenie etatów
w tym celu)
• Wsparcie nauczycieli w interwencji psychologicznej dla uczniów
(przeszkolenie oraz procedury)
• Zmniejszenie wymagań względem ciągłego podnoszenia kwalifikacji
• Mniej liczne klasy (do 20 osób)
• Ustalenie standardów edukacyjnych dotyczących wielkości sali, ilości
sprzętów w klasie etc.
• Zapewnienie wszystkich niezbędnych pomocy dydaktycznych, nie
zostawiając tego samym nauczycielom

• Rozróżnienie pensum zależnie od nauczanych przedmiotów

rekomendacje dotyczące systemu dialogu społecznego w edukacji

• Tworzenie prawa oświatowego w prawdziwej konsultacji ze
środowiskiem szkolnym
• Regulacja wynagrodzeń w edukacji na równych prawach z innymi
branżami
• Stworzenie „wzorcowych” zapisów relacji prawnych negocjacji
• Przeniesienie roli pracodawcy z samorządów na dyrektorów

• Zwiększenie udziału PKB na edukację

• Ujednolicenie standardów dotyczących konieczności konsultowania
przez placówki oświatowe regulaminów ze związkiem w przypadku
kiedy nie ma w tej placówce związkowców, ale związek działa na
danym terenie

• Zmiana subwencji oświatowej na dotacje celowe (obejmujące
pierwszy etap edukacji jakim jest wychowanie przedszkolne)

• Większe kompetencje związku (głos stanowiący) w kwestiach
wynagrodzenia oraz komisji dyscyplinarnych

• Szkoła wolna od nacjonalizmu / Szkoła wolności i tolerancji
• Szkoła wolna od polityki / Odpolitycznić edukację
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rekomendacje dotyczące warunków pracy w szkole
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rekomendacje dotyczące funkcjonowania związku

• Informacja (systematyczna) o podejmowanych działaniach
i inicjatywach Związku
• Poprawa komunikacji wewnątrz ZNP
• Bardziej transparentna i aktywna komunikacja dotycząca
wydatkowania składek członkowskich i budżetu związku
• Kampania społeczna ukazująca jak wygląda praca nauczycieli (realny
wymiar godzin, warunki pracy, korzystanie z własnych zasobów etc.)
• Rozwiązanie sytuacji oddziałów niepłacących składek poprzez zmianę
struktury na powiatową
• Ujenolicenie wysokości benefitów związkowych we wszystkich
oddziałach
• Ograniczona kadencyjność wewnątrz związku (max. 2 kadencje po 5 lat)
• Związek działający także na rzecz uczniów a nie tylko nauczycieli
• Związki dla członków i członkiń – organizuje i negocjuje tylko
dla siebie a nie wszystkich pracowników i pracownic szkoły /
Negocjowanie wynagrodzeń tylko dla członków i członkiń związku

Pozostałe wnioski z warsztatów
projektowych
• Z moich obserwacji wynika, że osoby uczestniczące w warsztatach,
na co dzień funkcjonują w trybach edukacji formalnej i mają niewiele
styczności z metodami edukacji pozaformalnej, edukacji rówieśniczej
czy warsztatowej. Obecnie zarówno spotkania wewnątrzzwiązkowe
jak i szkolenia zewnętrzne prowadzone są najczęściej w formie
podawczej i prezentacyjnej. Dużą wartością dla środowiska
związkowego mogłoby stanowić przeszkolenie z nowoczesnych
trendów myślenia o edukacji jako procesie facylitacji grupy a nie
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jednostronnym przekazywaniu informacji. Rekomendacją (częściowo
już realizowaną w jednym z województw) jest również stworzenie
systemu szkoleń wewnętrznych, które opierać się będą na wzajemnym
przekazywaniu wiedzy pomiędzy członkami i członkiniami związku,
a niekoniecznie jedynie uzyskiwaniem wiedzy od ekspertów
zewnętrznych. w ramach projektu odbyły się także sesje metodą „open
space”, gdzie to osoby uczestniczące decydowały o czym i w jaki
sposób będą rozmawiać. Kontynuowanie spotkań networkingowych
(powszechnie organizowanych przez norweskie organizacje
związkowe), gdzie głównym celem jest wymiana doświadczeń
i wzajemne inspirowanie się pomiędzy oddziałami związku, stanowić
może dużą wartość dodaną tego projektu.
• Kolejna rekomendacja dotyczy potrzeby spotkań pomiędzy
województwami, nie tylko na poziomie osób pełniących funkcje
związkowe, ale także szeregowych członków i członkiń związku. Obecnie
każde z województw funkcjonuje niezależnie, co powoduje, że mają
one nie tylko zupełnie odmienną strukturę demograficzną (w jednych
dominują osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym a innych
młodsi nauczyciele), ale i praktyki działania a nawet opinie na kluczowe
kwestie dotyczące postulatów związkowych. Stworzenie przestrzeni dla
spotkań pomiędzy województwami (fizycznych, kilkudniowych spotkań
lub serii krótkich sesji online) mogłoby znacznie wzbogacić wiedzę
i praktyki wszystkich trzech grup.
• Ostatnią zaobserwowaną potrzebą jest większe zrozumienie
mechanizmów politycznych i procesów decyzyjnych na różnych
szczeblach Związku. U niektórych osób uczestniczących brak tej
wiedzy powoduje duże zniechęcenie do działania w ramach dialogu
społecznego i wycofanie się do bardzo lokalnego działania na terenie
swoich placówek. Rozwiązanie mogłyby tu stanowić zarówno szkolenia
dotyczące praktycznego funkcjonowania polityki (w tym odczarowanie
terminu polityczność, które nierzadko przez związkowców odbierane
jest jako coś negatywnego), a także wprowadzenie dyskusji metodą
debat oxfordzkich, które pozwoliłyby członkom i członkiniom związku
lepiej zrozumieć drugą stronę niektórych sporów oraz w efekcie lepiej
ugruntować wspólne pozycje związku na niektóre kwestie dotyczące
systemu oświaty i dialogu społecznego.
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Strategia dla trzech województw
i dalsze działania w projekcie
W założeniach projektowych znajdowało się również opracowanie strategii
rozwoju dialogu społecznego dla każdego z trzech województw (małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego) na podstawie analizy obecnego stanu,
z wykorzystaniem doradztwa partnera norweskiego. w czasie trwania projektu, w oparciu o opinie eksperckie i opinie grup reprezentujących dane
województwa plan ten został zrewidowany.

Biorąc pod uwagę:
• zcentralizowany system edukacji w Polsce
• zcentralizowany system negocjacji płacowych w systemie oświaty
w Polsce

rekomendowane działania

• Stworzenie przejrzystego systemu rekrutacji nowych członków
i członkiń związku. System rekrutacji powinien zostać ujednolicony
i usprawniony, za pomocą materiałów promocyjnych (które
uspójniłyby przekaz kierowany do potencjalnych nowych osób)
a także szkoleń wewnętrznych nt. prowadzenia rekrutacji dla działaczy
i działaczek wszystkich szczebli.
• Stworzenie wewnętrznych dokumentów komunikacyjnych, które
wskazywały by członkom w jaki sposób mówić o związku i jego celach,
ale także ujednolicałyby przekaz na temat bieżących kwestii. Osoby
wewnątrz związku nie powinny dowiadywać się na temat decyzji
i strategii związku z mediów wraz z resztą społeczeństwa, gdyż wtedy
nie mogą w odpowiedni sposób reprezentować tych stanowisk
w swoich społecznościach lokalnych.
• Stworzony powinien zostać system mikro szkoleń wewnętrznych,
które przeprowadzane byłyby przez osoby członkowskie, bez
konieczności uczestnictwa zewnętrznych ekspertów/ek, tym
samym nie generując dodatkowych kosztów. Zdiagnozowane
najpotrzebniejsze tematy dla takich szkoleń to:

• zcentralizowany charakter funkcjonowania Związku Nauczycielstwa
Polskiego

szkolenie dla nowych osób z podstaw wyjaśniających czym są
związki, jaka jest struktura związku, benefity, kanały komunikacji
i gdzie znaleźć materiały i dalsze informacje

• rekomendacje norweskich partnerów projektu, którzy wszystkie
strategie tworzą również dla ogólnokrajowych struktur związku, a nie
poszczególnych regionów

szkolenia z podstaw negocjacji (mogą się odbywać na podstawie
prezentacji prowadzonej w projekcie podczas warsztatów)

• obserwację grup podczas szkoleń, gdzie ujawniły się znaczne różnice
w funkcjonowaniu związku z poszczególnych województwach oraz
brak przepływu informacji pomiędzy regionami

podstawy prawa oświatowego i jak korzystać z konsultacji
prawnych dostępnych dla członków i członkiń
jak organizować pracę związku na poziomie szkoły/przedszkola

postanowiono stworzyć strategię jednolitą dla wszystkich trzech województw, z założeniem że te rekomendacje są uniwersalne dla całości związku i mogą posłużyć całemu ZNP jako punkt wyjścia do dyskusji nad przyszłością organizacji.
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jak wykorzystywać opinię publiczną w negocjacjach na poziomie
lokalnym
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• Organizowanie cyklicznych dyskusji wewnętrznych dotyczących
stanowiska związku w kwestii przyszłości edukacji w celu
wypracowywania bieżącej wizji organizacji, a także tworzenia
przynależności i poczucia współodpowiedzialności za jej los.
Kluczowym jest aby na te spotkania zapraszać nie tylko osoby
zasiadające w prezydiach związkowych, a wszystkich członków
i członkinie.
• Tworzenie własnej narracji dotyczącej edukacji oraz związków
poprzez budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zjawiska
demokratyzacji miejsca pracy. Wpisywanie działalności związkowej
w nurt demokratyzacji szkoły i generalnej edukacji obywatelskiej.
• Otwarcie się na mniej oczywistych partnerów społecznych, takich jak
organizacje społeczne, organizacje zrzeszające uczniów i uczennice,
rodziców czy ruchy działające na rzecz demokracji. Próba budowania
wspólnego partnerstwa dla edukacji również z partnerami niezwiązanymi
stricte z system edukacji, ale którzy podzielają wartości ZNP.
• Rekomenduje się również stworzenie organizacji eksperckiej,
stowarzyszenia/ think-tanku działającego przy związku w celu stałego
wypracowywania wiedzy eksperckiej dla działalności związkowej. Ten
nowy twór skupić mógłby się na pozyskiwaniu środków na badania
i tworzenie raportów nt. funkcjonowania systemu edukacji zgodnie
z duchem ZNP. w ten sposób rozszerzone byłoby oddziaływanie na
opinię publiczną oraz związek zyskałby narzędzia merytoryczne do
wykorzystania podczas negocjacji.
• Silną rekomendacją wynikającą z potrzeb osób uczestniczących
w projekcie jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej na temat tego jak wygląda praca w oświacie oraz
realiów pracy nauczycielek i nauczycieli. Obecnie świadomość
społeczeństwa polskiego jest dość niska i charakteryzuje się dużą
ilością informacji nieprawdziwych.
• Zaleca się także aby związek silnej obecny był w dyskusjach nt.
systemu edukacji, które nie dotyczą bezpośrednio warunków pracy
nauczycieli i nauczycielek. Może to być np. dyskusja na temat posiłków
w szkołach czy dostępności opieki psychologicznej. w ten sposób
związek umacniałby swoją pozycję ekspercką ale także ocieplał
wizerunek w społeczeństwie.
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• Z rozmów z grupami z trzech województw wynika, że związek obecnie
nie ma jednoznacznego stanowiska w niektórych podstawowych
kwestiach dotyczących warunków pracy nauczycieli. Możliwe jest
też, że stanowiska te są wypracowane ale nie są odpowiednio
komunikowane do osób członkowskich. Rekomendacją jest więc
aby stanowiska te były wypracowywany w sposób jak najbardziej
demokratyczny a następnie odpowiednio komunikowane do
wszystkich osób w związku i poza nim. Przykładem tematów, gdzie
pojawiły się odmienne stanowiska zależnie od województwa są
zróżnicowanie pensów zależnie od nauczanego przedmiotu, czy
40-godzinny tydzień pracy nauczycieli odbywający się w pełni
w budynku szkoły.
• Związek powinien stwarzać więcej możliwości do netwrokingowania,
nie tylko dla osób funkcyjnych ale także wszystkich członków
i członkiń. w szczególności istotne jest stworzenie przestrzeni do
wymiany doświadczeń z osobami z innych regionów.
• Związek powinien wypracować strategię mówienia o członkostwie
językiem korzyści, nie będącym jedynie korzyściami finansowymi.
Powszechnym jest odpowiadanie na pytanie „co ja z tego będę mieć”,
formułowane przez osoby niezrzeszone, poprzez wskazywanie zniżek
i korzyści materialnych. Pomijane są przy tym najbardziej podstawowe
korzyści cechujące działalność związkową, oparte na wspólnych
wartościach, ideach i celach.

rekomendowane dalsze działania w projekcie

W ramach projektu zaplanowana była również wizyta studyjna w Norwegii. Ze względu na pandemię koronawirusa, nie było możliwości odbycia
jej podczas trwania projektu. Poniżej znajdują się propozycje działań, które
mogą chociaż częściowo zastąpić ten element projektu.
• Wizyta studyjna w wersji online, tj. pojedyncze spotkanie lub seria
spotkań online z ekspertami norweskimi, z udziałem tłumacza –
prezentacje oraz seria pytań i odpowiedzi.
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• Spotkanie/a networkingowe pomiędzy województwami – „study
visit” członków i członkiń związku jednego województwa w jednym
lub dwóch pozostałych województwach. Mogłoby się to odbyć
również w formie jednego dużego wydarzenia dla wszystkich trzech
województw, gdzie obyłoby się wiele sesji zaproponowanych przez
osoby uczestniczące metodą Open Space.
• Doradztwo online z ekspertem/tką na tematy zgłoszone przez
osoby uczestniczące, którego efektem mogłoby być wypracowanie
konkretnych rozwiązań w dziedzinach takich jak:
Planowanie skutecznej rekrutacji nowych członków i członkiń
Strategia komunikacji związku w mediach społecznościowych
System szkoleń wewnętrznych – wypracowanie ram tematycznych
i struktury
• Szkolenie online w temacie dynamiki procesów politycznych i zmian
społecznych.
• Szkolenie dotyczące współczesnych trendów w edukacji, w tym
edukacji poza formalnej, włączającej i uczenia się przez całe życie.
Dyskusje wokół roli nauczycieli we współczesnej edukacji oraz form
edukacji transformującej, edukacji krytycznej i cyklu Kolba.

Dokument ten ma na celu zainicjowanie dyskusji na temat tego, jak elementy norweskiego modelu dialogu społecznego w edukacji mogą zostać
zaadaptowane do polskich realiów. Jest on wynikiem pracy w projekcie
„Lepszy dialog społeczny w edukacji” z grupami reprezentującymi Związek
Nauczycielstwa Polskiego z województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz
małopolskiego. Dokument ten stanowi zaproszenie do dalszej rozmowy
i dyskusji wewnątrzzwiązkowych nad rolą związków zawodowych w systemie oświaty oraz długoterminowych postulatach związkowych.
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