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Brussels, 16 February 2007 
Ref. MR/af/8853 

 
Autonomiczne porozumienie na temat napastowania i przemocy w 

pracy: Pro�ba o dziaùanie  
 
Drodzy koledzy, 
Europejscy partnerzy spoùeczni: UNICE, CEEP, UEAPME i ETUC (i komisja 

porozumiewawcza EUROCADRES/CEC) zakoñczyli 15 grudnia 2006r. negocjacje  
autonomicznego porozumienia ramowego na temat przemocy w pracy. ETUCE 
uczestniczyù w tych negocjacjach w ramach zespoùu ETUC. W zaù¹czeniu koñcowa 

wersja porozumienia. 
 
Tekst porozumienia ramowego jest teraz rozsyùany w celu konsultacji do wszystkich 

czùonków ETUCE, przed przyjêciem go przez Zarz¹d ETUC (Radê Wykonawcz¹) w 
dniu 20-21 marca 2007r.  
 
W celu okre�lenia mandatu ETUCE na posiedzenie Rady Wykonawczej ETUC proszê 
o przekazanie mi przed 8 marca 2007r. waszej zgody lub sprzeciwu wobec koñcowej 

wersji porozumienia. Decyzja na temat mandatu ETUCE bêdzie podjêta na posiedzeniu  
Biura EI/ETUCE w dniu 12 marca 2007r.   
 
ETUCE nalegaù na wyraêny tekst obejmuj¹cy sytuacjê przemocy studentów/uczniów w 

stosunku do nauczycieli, a negocjacje na ten temat byùy twarde. Chocia¿ porozumienie 
ramowe nie odpowiada w peùni na nasze troski w sektorze edukacyjnym na sprawê 

napastowania i przemocy w miejscu pracy, w odniesieniu do przemocy stosowanej 
przez trzeci¹ stronê, moim zdaniem odrzucenie tego porozumienia nie doprowadzi do 
nowych lepszych rezultatów i dlatego rekomendujê wam poparcie go. Gdyby�my mieli 

ju¿ nasz wùasny Komitet Dialogu Sektorowego oczywist¹ spraw¹ byùoby bazowanie na 

tym porozumieniu, jego udoskonalenie i dostosowanie do sektora edukacyjnego. 
 
Prosimy o wysùanie waszej odpowiedzi na email to: annemarie.falktoft@csee-
etuce.org, lub faksem: +32 2 224 06 94, lub poczt¹.  
  
Yours sincerely, 
 

 
Martin Rømer 
General Secretary  
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