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„Robienie ludziom wody z mózgu
to stały program i praktyka mediów„
Jerzy Pilch

Warszawa, 22.08.2011 r.

Zarządy
Związków Członkowskich
Federacji ZZPKiS

Koleżanki, Koledzy !
Zamierzam wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z inicjatywą wydania w październiku br. Rozporządzenia i tabeli płac
uwzględniających przewidywana od 1 stycznia 2012 r. płacę minimalna w wysokości
1500 zł (brutto).
Aby uświadomić Ministrowi, że nowe Rozporządzenie jest konieczne,
potrzebne są konkretne argumenty. Dlatego proszę o przysłanie do Federacji
informacji i opinii, które dotyczą spraw placowych w instytucji, w których związek
ma członków.
Jakie obecnie są płace podstawowe, jakie inne składniki i dodatki, ile wynosi
średnia płaca (bez dyrektorów i z nimi), czy są (i jakie) różnice między płacami
w innych instytucjach samorządowych, a także czy tabele są w ogóle potrzebne.
Informacje te będą mogły być uwzględnione także w liście do prezydentów miast,
starostów i władz samorządowych, aby uwzględnili podwyżki płac w budżetach
instytucji kultury w roku 2012.
Ponieważ do Ministra zamierzam wystąpić zaraz po wyborach parlamentarnych,
proszę o nadesłanie informacji i opinii do końca września br.

Pozdrawiam
Jan Budkiewicz
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V posiedzenie Prezydium Zgromadzenia
Delegatów Związkowych Federacji ZZPKiS
(18 lipca 2011 r.)
Przewodniczący Federacji J. Budkiewicz przywitał członków Prezydium
Zgromadzenia Delegatów akcentując fakt, ze V posiedzenie Prezydium w dniu
18 lipca 2011 r było pierwszym w nowym lokalu przy ul. Żelaznej 67/66.
Prezydium ZD akceptowało jednogłośnie proponowany porządek obrad. Również
jednogłośnie zaakceptowano treść protokołu z IV posiedzenia Prezydium (16.05.2011).

Zgodnie z porządkiem, przedmiotem obrad były:
• Stan prac nad nowelizacją ustawy ,,o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej".
• Zmiana siedziby biura Federacji i wynikające z tego konsekwencje.
• Stan finansowy FZZPKiS.
• Aktualna działalność Klubu - Restauracji ,,Świętoszek".
Prezydium Zgromadzenia omówiło:
• stan prac nad ustawy ,,o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej":
27 czerwca i 11 lipca odbyły sie posiedzenia plenarne Trójstronnej Komisji, którym
przewodniczył wicepremier W. Pawlak, ale do żadnych ustaleń nie doszło. 5 lipca
odbyło się spotkanie u wicemarszałka Sejmu Wenderlicha, podczas którego
przedstawione zostały niedoróbki ustawy. 21 lipca odbyło się posiedzenie Senackiej
Komisji Kultury i Środków Przekazu. Krytyczne stanowisko Federacji wobec ustawy
przedstawiał J. Budkiewicz, ale senatorowie PO glosowali zgodnie z dyscypliną za poprawkami partyjnymi.
• Przewodniczący Federacji podkreślił, ze zmiana lokalu była trudna i stresująca.
Trwa korespondencja z Polską Akademią Umiejętności dotycząca zapłaty na rzecz
Federacji kwoty 20 tys. zł za rzeczy zostawione w Pałacyku, co podpisał prof. Jerzy
Wyrozumski - sekretarz generalny PAU,
• skromne zasoby finansowe Federacji złożone są na lokatach w banku Millenium
oraz Polbanku. Wpływy to składki członkowskie i opłaty z IPA. Dyskutowano nad
koniecznością zwiększenia możliwości pozyskiwania Śródków, bo sytuacja jest
trudna,
• od 14 lutego br. jest nowy menager w ,,Świętoszku”, niestety Klub działa słabo
i konieczne są środki zaradcze.
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Sz. P. Senator
Piotr Andrzejewski
Przewodniczący
Senackiej Komisji Kultury
i Środków Przekazu
I.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Federacja
Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, działając w ścisłym porozumieniu z innymi
partnerami społecznymi, wielokrotnie występowały do organów władzy z krytycznymi
opiniami wobec kolejnych wersji nowelizowanej ,,ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie innych ustaw", wraz
z propozycjami koniecznych zmian w procedowanej ustawie.
Zastrzeżenia wobec niektórych - przyjętych przez Sejm - istotnych zapisów nadal
pozostają aktualne. Mając powyższe na względzie, zwracamy się do kierowanej przez
Pana Komisji Kultury i Śródków Przekazu o uwzględnienie stanowiska wyrażonego w
niniejszym dokumencie.
1. Nowelizowana ustawa uchyla art. 6 obowiązującej ustawy, który nakładał na
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obowiązek określania wymagań
kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania
określonych stanowisk w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w nie znowelizowanym art. 2 ustawy.
Uważamy, ze zapis art. 6 powinien nadal obowiązywać. Paradoksem będzie bowiem
stan, w którym minister właściwy dla spraw kultury, nie będzie miał wpływu na
jakość podlegających mu bezpośrednio lub pośrednio kadr kierowniczych
i specjalistycznych.
2. Art. 1 pkt. 8, 15 i 16 oraz przepisy art. 11, 18 i 20 uprawniają organizatora
instytucji kultury do ich łączenia i podziału. Połączenie instytucji nieartystycznych
z instytucją artystyczną nadaje połączonej instytucji status ,,instytucji artystycznej".
Zakres uprawnień pozwala na dowolne łączenie rożnych programowo, strukturalnie
i kadrowo instytucji, swobodne określenie ich statusu przed i po połączeniu. Nie ma w
ustawie rozstrzygnięcia statusu pracowników tzw. ,,innych instytucji kultury"
powstałego w wyniku połączenia; brakuje tez rozstrzygnięcia statusu pracowników
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instytucji artystycznej, którzy w wyniku podziału lub wyłączenia (w trybie art. 20
ust. 2) znaleźli się poza instytucja artystyczną.
Tworzy się sytuacja, w której ustawa nie określa, czy:
a)
pracownicy nieartystycznej instytucji kultury stają się pracownikami
artystycznymi ?
b) pracownicy artystyczni stają się pracownikami nieartystycznymi ze wszelkimi konsekwencjami z zakresu praw i uwarunkowań dotyczących ich
statusu pracowniczego.
Jesteśmy przeciwni dowolności przyjętych rozstrzygnięć.

3. Art. 1 pkt. 13 zawiera przepis dodatkowy art. 15a upoważniający organizatorów
instytucji kultury (państwowych, samorządowych, i tzw. innych - (czyli
wszystkich), do powierzania zarządzania tymi instytucjami osobom fizycznym
lub prawnym na zasadach ustawy ,,Prawo zamówień publicznych". Ustawa ta
preferuje w procedurze wyboru formułę przetargu według kryterium ,,kto da więcej".
W tym kontekście zwraca uwagę ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2, które stanowią że umowa
z ,,zarządcą" obowiązkowo ma określać ,,warunki wynagradzania zarządcy,
uwzględniając zasadę równowagi świadczeń" oraz ,,sposób podziału zysku" (!!!)
Przepisy ust. 3 pkt. 3-6 dotyczące treści umowy z ,,zarządcą, nie zawierają warunków
realizacji celów artystyczno-programowych. Przyjęte rozwiązania otwierają
szeroko możliwości komercjalizacji instytucji kultury, preferującej osiąganie
największego zysku do podziału pomiędzy zarządcą a organizatorem.
Uważamy, ze całość w/w przepisu należy usunąć.

4. Art. 1 pkt. 22 uprawnia dyrektora instytucji kultury do stwierdzania czy
warunki pracy spełniają wymagania przepisów BHP, o warunkach szkodliwych
lub niebezpiecznych. Sprzeciw wobec powyższego rozstrzygnięcia został wyrażony
we wniosku Federacji ZZPKiS złożonym do Trybunału Konstytucyjnego
31.VIII.2010. Wniosek podkreśla naruszenie uprawnień ustawowo zastrzeżonych dla
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Społecznej
Inspekcji Pracy.
Rozstrzygniecie Art. 1 pkt. 22 jest naszym zdaniem niekonstytucyjne.
5. W art. 1 pkt. 24 uchylony został przepis art.32 obowiązującej ustawy, który
obligował instytucje kultury do prowadzenia:
- działalności upowszechnieniowej,
- działalności edukacyjnej,
- działalności wychowawczej,
- działalności instrukcyjno - szkoleniowej,
- działalności popularyzatorskiej .
Uważamy, że w ustawie o działalności kulturalnej konieczne są zapisy mówiące
jakim celom instytucje kultury służą. Ta ustawa to przecież Konstytucja Kultury.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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6. W art. 4 pkt. 1, w ustawie o muzeach z dnia 21.11.1996r. wprowadzono przepis
art. 5a, dopuszczający łączenie muzeów z innymi instytucjami kultury
(artystycznymi i nieartystycznymi).
Uważamy, ze muzea - rejestrowe a zwłaszcza martyrologiczne - nie powinny być
łączone z innymi instytucjami.

7. W art. 5 pkt. 4 zmieniono treść art. 13 ust. 7 ustawy o bibliotekach, który
wykluczał łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury oraz
z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Obecna, zmieniona treść art. 13 ust.7
ustawy dopuszcza możliwość łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.
Naszym zdaniem będzie to wypaczać sens ustawowej, kulturowej misji bibliotek.
8. Przyjęta przez Sejm nowela ustawy, nie ustanawia mechanizmów zapewniających
właściwym organom monitorowanie, nadzór i ocenę działalności repertuarowoprogramowej instytucji kultury.
Występowania do organizatorów i ich organów z ocenami i wnioskami dotyczącymi
działalności instytucji kultury oraz osób sprawujących funkcje zarządzające
powinno mieć ustawowy zapis.

II.
OPZZ i Federacja ZZPKiS z uznaniem przyjęły uwzględnione przez Sejm poselskie
poprawki. Wnioskujemy o podtrzymanie przez Senat RP następujących rozstrzygnięć
tj.:
Zniesienie:
a) art.26a oraz art.26 f - 26 k, które określały zasady zatrudnienia pracowników
artystycznych na czas określony od 1 do 5 sezonów artystycznych oraz warunki
zatrudnienia na czas nieokreślony z obowiązkiem zatrudnienia przez 15 sezonów
w rożnych instytucjach artystycznych lub 6 sezonów w tej samej instytucji
artystycznej.
b) art. 26 h ustanawiający warunki podejmowania przez pracownika
artystycznego dodatkowego zatrudnienia.
Zniesienie przez Sejm RP przepisów wymienionych w pkt. 1 lit. a-b uprawnia
do stosowania wobec pracowników instytucji kultury (także artystycznych) postanowień Kodeksu pracy. I tak powinno być.
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Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Pan Poseł
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Kierownictwo
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

W imieniu związkowców szkolnictwa artystycznego, zwracam się z wnioskiem o
wpisanie do stanowiska OPZZ dot. budżetu państwa na rok 2012, postulatu uwzględnienia
Śródków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pracowników niebędących
nauczycielami w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Rok 2012 byłby trzecim z kolei rokiem zamrożenia wzrostu wynagrodzeń tej grupy
pracowników. Wobec rosnącej inflacji, zawsze niskie płace pracowników administracji
i obsługi szkolnej zmalały i kształtują się na poziomie obecnej płacy minimalnej. Dla
wspomnianych pracowników sytuacja jest tym więcej bolesna i niesprawiedliwa, że
nauczyciele w ,,ich szkołach" w ciągu ostatnich lat otrzymali znaczące podwyżki.

Do wiadomości:
Związki Członkowskie

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Warszawa, 2.08.2011 r.
L.Dz. 486/011

Sz. Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze !

Wystąpienie Federacji dotyczy dwóch, istotnych dla szkolnictwa artystycznego
kwestii. Obydwie są postulatami krakowskich związkowców ze szkół muzycznych, ale
odnoszą się do sytuacji, które występują także w innych regionach Polski.

Sprawa I - o szczególnej wadze.
Wnosimy, aby w budżecie na rok 2012 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zabezpieczyło środki finansowe na wzrost wynagrodzeń pracowników nie będących
nauczycielami w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN. Informujemy, że
występując w imieniu tej grupy zawodowej Federacja spowodowała, iż Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych wpisało do swojej opinii na temat budżetu 2012r
wzrost wynagrodzeń, o który dopominamy się u Pana Ministra.
Pragniemy podkreślić, że rok 2012 byłby już trzecim rokiem zamrożenia wzrostu wynagrodzeń tej grupy pracowników. Wobec rosnącej inflacji, zawsze niskie płace
pracowników administracji i obsługi zmalały i kształtują się na poziomie obecnej płacy minimalnej. Dla wspomnianych pracowników sytuacja jest tym więcej bolesna i niesprawiedliwa, że nauczyciele w „ich szkołach”, w ciągu ostatnich lat otrzymali znaczące podwyżki.

Sprawa II – też istotna.
Wprowadzenie i stosowanie w szkołach artystycznych przepisów Zarządzenia Nr 8 Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.08.2000 (Dz. Urz. MKiDN Nr 9 poz. 18)
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powoduje szereg zastrzeżeń i wątpliwości, zgłaszanych przez szkoły artystyczne
za pośrednictwem organizacji członkowskich Federacji ZZPKiS.
Zastrzeżenia dotyczą:
- zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
artystycznych, dla których ustalony plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego
jest różny,
- stosowania matematycznych obliczeń z dokładnością do setnych miejsc po przecinku,
co tworzy fikcję i nie odzwierciedla realizacji godzin rzeczywistych (bo jak np. obliczyć
0,44 godziny lekcyjnej ?)
Przepisy Zarządzenia rodzą pytania:
- czy lekcje z dyplomantami w maju i czerwcu nauczyciele mają prowadzić w czynie
społecznym ?
- w jaki sposób i na czyj koszt przygotowywać dyplomantów do egzaminów wstępnych na
studia ?
- zgłaszane są także wątpliwości dotyczące nowych wzorów arkuszy organizacji roku
szkolnego, które przez nanoszenie zbędnych informacji stają się mało przejrzyste. Czy ten
wzrost biurokracji jest komuś potrzebny ?

Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji
ZZPKiS
Do wiadomości:
Związki członkowskie
FZZPKiS

PS.
Pismo w powyższej sprawie zostało wysłane również
do P. Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora Centrum
Edukacji Artystycznej.
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Ministerstwo

Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Department Szkolnictwa Artystycznego
I Edukacji Kulturalnej

DEK/3560/11

Warszawa, 14 lipca 2011 r.

Pan
Jan Budkiewicz
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Szanowny Panie Przewodniczący,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - stosownie do § 7 ust, 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli
i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr J5, poz, 64 z późniejszymi zmianami) uprzejmie prosi o wyrażenie opinii w sprawie proponowanego niżej składu Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na kadencję 2011 - 2015;
1. Przewodnicząca - Prof. Katarzyna Sokołowska - Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych nr 1 w Warszawie,
2. Wiceprzewodniczący - Jan Bizon - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Zduńskiej Woli,
3. Wiceprzewodniczący - Bożenna Jurkiewicz - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej,
4. Wiceprzewodniczący - Joanna Niewiadomska - Kocik - Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Żyrardowie,
5. Beata Lewińska - Gwoźdź - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
w Warszawie ,
6. Halina Przybylska - dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie,
7. Urszula Borkowska - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej
Górze,
8. Małgorzata Ircha - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Lodzi,
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9. Michał Hołownia - dyrektor Zespołu Szkot Muzycznych w Siedlcach,
10. Bożena Mierzwiak - Zespól Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie,
11. Dorota Popławska - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 3
w Warszawie,
12. Marek Politański - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu,
13. Pani Ewa Śliwińska - Orzyszyna - Zespól Szkół Plastycznych we Wrocławiu,
14. Wojciech Sokolski, dyrektor Liceum Plastycznego w Białymstoku,
15. Andrzej Jurkiewicz - Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni
16. Natalia Goniowska - Państwowa Szkoła Muzyczna w Głubczycach,
17. Maria Bartkiewicz - Czapińska - Dyrektor Bursy Szkół Artystycznych we
Wrocławiu,
18. Romana Kuczera - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku,
19. Joanna Poplucz - Państwowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu.
20. Joanna Drobina - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brzegu
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie informuje, że
wyżej wymienieni Kandydaci są mianowanymi nauczycielami oraz uzyskali pozytywną
opinię rady pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni.
Uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanego
wyżej składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

Z poważaniem
DYREKTOR
Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej

(-) prof. Wiktor Jędrzejec

UWAGA !
Federacja nie zgłosiła zastrzeżeń do proponowanego składu Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego przy
MKiDN na kadencję 2011-2015 wyrażając jednak zdziwienie, ze nie ma
nikogo z Krakowa, w którym sieć szkół artystycznych jest rozbudowana
i na wysokim poziomie.
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Związkowiec może żądać przywrócenia do pracy
Pracownik korzystający z ochrony
stosunku pracy na podstawie ustawy o
związkach
zawodowych,
któremu
pracodawca – niezgodnie z przepisami –
wypowiedział umowę na czas określony,
może się domagać odszkodowania albo
przywrócenia do pracy.
Zgodnie z art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych pracodawca nie
może – bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej – wypowiedzieć ani
rozwiązać stosunku pracy z członkiem
zarządu imiennie wskazanym jego uchwałą
lub z innym pracownikiem będącym
członkiem danej zakładowej organizacji
związkowej,
upoważnionym
do
jej
reprezentowania wobec pracodawcy. Taka
ochrona przysługuje przez okres określony
uchwałą zarządu, a po jego upływie dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej
jednak niż rok po jego upływie.
Korzystają z niej także osoby zatrudnione na
podstawie terminowych umów o pracę. W
myśl art. 50 par. 3 kodeksu pracy zasadą jest,
że gdy wypowiedzenie umowy zawartej na
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów,
pracownikowi
przysługuje
tylko
odszkodowanie. Wyrokiem z 12 lipca 2010 r.
(P 4/10, Dz. U. nr. 135, poz. 912)
Trybunał
Konstytucyjny
orzekł,
że
ograniczenie zakresu roszczeń przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, któremu
wypowiedziano umowę z naruszeniem art. 32
ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 ustawy o związkach zawodowych – tylko do odszkodowania (z pominięciem roszczenia o przywrócenie do
pracy) jest niezgodne z konstytucją.
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Ochrona trwałości stosunku pracy poprzez
przywrócenie do pracy umożliwia bowiem
działaczom
prowadzenie
działalności
związkowej, a w konsekwencji realizację
prawa do zrzeszania się w związki
zawodowe.
Wykonując
obowiązek
dostosowania przepisów prawa do tego orzeczenia, ustawa z 26 maja 2011 r.
zmieniono art. 50 par. 5 k.p. Po nowelizacji
regulacji art. 50 par. 3 k.p. nie stosuje się w
razie wypowiedzenia umowy o pracę
pracownicy w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu
wychowującemu
dziecko
w
okresie
korzystania z urlopu macierzyńskiego,
a także pracownikowi w okresie korzystania
z ochrony stosunku pracy na podstawie
przepisów
ustawy
o
związkach
zawodowych.
W
tych
przypadkach
zastosowanie mają odpowiednio przepisy art.
45 k.p. Omawiana zmiana weszła w
życie 28 lipca 2011 r. W razie niezgodnego z
prawem wypowiedzenia umowy o pracę na
czas
określony
chroniony
działacz
związkowy może zatem żądać albo
odszkodowania,
albo
przywrócenia
do pracy.
WAŻNE ! W przypadku gdy zarząd nie
dokona wskazania osoby korzystającej z
ochrony stosunku pracy, przysługuje ona
przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej.
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Anna Puszkarska
radca prawny
Gazeta Prawna
2.08.2011 r.

Warszawa, 1.07.2011 r.
L. Dz. 412/011

Związek Zawodowy
Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów

W związku z powiadomieniem, że wystąpienia Waszego Związku do odpowiednich
organów władz samorządowych nie wywołują żadnej reakcji i pozostają bez pisemnej odpowiedzi – Federacja ZZPKiS informuje:
1. Na podstawie przepisów art. 23 Ustawy o związkach zawodowych oraz Działu VIII, Rozdziału 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w relacjach między związkami zawodowymi a organami samorządu terytorialnego, w sprawach objętych zadaniami związków
zawodowych, stosuje się tryb postępowania administracyjnego.
2. Wystąpienia związków zawodowych w powyższych sprawach, kierowane do właściwych
organów samorządowych, podlegają następującym postanowieniom KPA:
1) Art. 221 §1 stanowi o konstytucyjnym prawie każdego podmiotu do składania petycji,
skarg i wniosków m.in. do władz samorządowych,
2) Art. 222 określa, że charakter wystąpienia wynika z jego treści,
3) Art. 223 § 1 wskazuje na obowiązek rozpatrzenia i załatwienia sprawy zgodnie
z regulaminowymi właściwościami danego organu,
4) Art. 225 § 2 nakłada na właściwe organy, obowiązek przeciwdziałania hamowaniu
krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do występowania w sprawach, do
których określony podmiot jest umocowany ustawowo,
5) Art. 227 wymienia sprawy, które mogą stanowić treść wystąpienia tj.
- zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań- obowiązków przez właściwe organy
albo przez ich pracowników,
- naruszania praworządności lub interesu społecznego,
- przewlekłość i biurokratyzm w załatwianiu spraw,
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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6) Art. 229 pkt. 1-5 wymienia organy samorządowe, właściwe przedmiotowo do załatwiania
określonych spraw m.in.:
- rady: gmin i powiatów, sejmiki województwa, regionalne liczby obrachunkowe,
- samorządowe jednostki organizacyjne, zarządy: gminy i powiatu, burmistrzowie,
prezydenci miast, starostowie, wojewodowie.
7) Art. 230 stanowi, że rozpatrzenie sprawy o charakterze skargi lub krytycznej informacji
należy do organu nadrzędnego nad tym, którego sprawa dotyczy.
8) Art. 237 § 1 stwierdza, że załatwienie sprawy przez właściwy organ powinno
nastąpić bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
a) Art. 237 § 3 nakłada na organ rozpatrujący sprawę, obowiązek powiadomienia
Art. 238 § 1 nadawcy o sposobie i szczegółach załatwienia sprawy, a także
o przyczynach odmowy lub pozostawienia bez biegu.

Przekazując powyższe informacje sugerujemy konsekwentne egzekwowanie
obowiązujących przepisów w relacjach Związku z właściwymi organami samorządu
terytorialnego.
Przypominamy, że w każdym przypadku niewłaściwego potraktowania wystąpienia
Związku,
służy
odwołanie
(skarga)
do
organu
nadrzędnego,
z równoczesnym powiadomieniem Federacji ZZPKiS.

Z upoważnienia Przewodniczącego FZZPKiS
doradca do spr. związkowych
Anatol Wasiljew
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Warszawa, 4.08.2011 r.
L.Dz. 491/011

Pan
Roman Szełemej
p.o. Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki otrzymała
21.07.2011 do wiadomości, pismo dyrektora Powiatowej i Miejskiej „Biblioteki Pod
Atlantami” mgr Violetty Kasiborskiej (Nr DYR.-072-25/2011) adresowane na ręce Pana
Prezydenta.
Pismo dotyczy skargi wniesionej przez Zarząd Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych Ziemi Wałbrzyskiej, w sprawie niezachowania przez Dyrektora
biblioteki obowiązującej procedury przy ustanawianiu Regulaminu Organizacyjnego
w/w biblioteki. Procedury określającej uprawnienia organizacji związkowej zawarte w
przepisach obowiązującego prawa.
Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy Federacja ZZPKiS przedstawia stanowisko
wobec treści wymienionego pisma Dyrektora biblioteki.
1. W zakresie wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą a działającą w instytucji kultury
organizacją

związkową,

podstawowym

aktem

prawnym

zawierającym

obowiązujące regulacje jest Ustawa z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych
(t.j. Dz. U. Nr 79/2001r poz. 854 ze zm.).
2. Ustawa, w łącznym rozumieniu przepisów art. 19 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1
stanowi, że:
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a) reprezentatywna organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń
i projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami związków zawodowych;
b) reprezentatywna organizacja związkowa ma prawo wnioskowania o wydanie lub
zmianę aktu prawnego z zakresu objętego zadaniami związku zawodowego.
W przypadku aktów prawnych niższego rzędu – wnioski kierowane są do organów
uprawnionych do ich wydania.
c) termin przedstawienia przez organizację związkową powyższych opinii i wniosków
wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu doręczenia projektu lub założeń
danego aktu prawnego. Termin 30 dni może zostać skrócony do 21 dni ze względu na
ważny interes publiczny. W obu przypadkach organ kierujący stosowny dokument do
organizacji związkowej ma obowiązek w piśmie przewodnim określić termin wraz
z uzasadnieniem jego skrócenia do 21 dni.
3. Dyspozycja art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13/2001r poz. 123 ze zm.) nakazuje uzyskanie opinii
związku

zawodowego

o

projekcie

regulaminu

organizacyjnego

biblioteki

i uprawnia związek zawodowy do zgłoszenia wniosków o ew. zmianach i uzupełnieniach
jego treści.
4. Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych Ziemi Wałbrzyskiej jest
reprezentatywną

międzyzakładową

organizacją

związkową

spełniającą

warunki

określone w art. 24125a Kodeksu pracy, posiadającą osobowość prawną oraz status
organizacji członkowskiej Federacji ZZPKiS.
5. W świetle okoliczności opisanych w pkt. 2, 3, 4 należy stwierdzić, że argumenty
Dyrektora biblioteki, zawarte w piśmie wymienionym na wstępie, są nie tylko błędne ale
świadczą o rażącej niechęci do stosowania przepisów obowiązującego prawa, którego
odpowiedni

zakres

wiedzy

warunkuje

zajmowanie

kierowniczego

stanowiska

w publicznej instytucji kultury:
a) Dyrektor zdaje się nie rozumieć, że dyspozycja zawarta w art. 13 ust. 3 ustawy
o

organizowaniu

i

prowadzeniu

działalności

kulturalnej

stwierdza

jednoznacznie,

iż „regulamin organizacyjny biblioteki” jest sprawą objętą zadaniami związków zawodowych
ze wszystkimi konsekwencjami formalno – prawnymi wynikającymi z tego faktu.
b) Dyrektor błędnie wywodzi, że skoro art. 19 ustawy wymienionej w pkt. 1 nie zawiera
określenia „regulamin organizacyjny” – to postanowienia tego przepisu nie mają zastosowania. Dyrektor zdaje się nie wiedzieć, że przepisy prawa należy czytać
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i rozumieć w ich łącznym znaczeniu, a także nie pojmuje, że gdyby przepis prawny
obejmował wszystkie możliwe przypadki, w których miałby zastosowanie – byłby równy
swoją objętością książce telefonicznej.
c) Dyrektor błędnie uważa, że ustawowo określone terminy na dokonanie określonej
czynności prawnej można swobodnie zmieniać w drodze jednostronnego „uznania”.
Zmiany ustawowych terminów można (w szczególnych okolicznościach) ustanowić
wyłącznie

w

drodze

zgodnego

porozumienia

zawartego

pomiędzy

uprawnionymi

stronami. Dyrektor w swoim piśmie do organizacji związkowej z dnia 13.06.2011,
w którym wystąpił o opinię w sprawie regulaminu, w ogóle nie zawarł żadnej informacji
dotyczącej terminu (30-dniowego, 21-dniowego lub propozycji terminu – do uzgodnienia).
6. Federacja ZZPKiS potwierdza fakt, że regulamin organizacyjny biblioteki został
doręczony organizacji związkowej 13.06.2011, a opinia i wnioski Związku zostały
pracodawcy doręczone w dniu 1.07.2011, a więc po upływie 17 dni t. j. na 13 dni przed
upływem 30 dniowego ustawowego terminu.
Mając powyższe na względzie Federacja ZZPKiS stwierdza:

- odmowa Dyrektora biblioteki przyjęcia opinii i zawartych w niej wniosków organizacji
związkowej z powodu (rzekomego) niedotrzymania terminu jest decyzją bezprawną.
- wprowadzenie przedmiotowego regulaminu Zarządzeniem Nr 11 z dnia 1.07.2011 bez
zachowania obowiązującego trybu postępowania określonego w powołanych wyżej
ustawach jest również bezprawne.
- czynności i decyzje Dyrektora Biblioteki zostały podjęte i wykonane z naruszeniem prawa, ze skutkiem ich nieważności określonym w art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.

Federacja ZZPKiS działając na podstawie art. 223 § 1, 225 § 2, 228, 231, 232, 242 § 1,
243, 244, 249 w zw. z art. 237 § 1 KPA wnosi do Pana Prezydenta o:
a) zobowiązanie Dyrektora Powiatowej i Miejskiej „Biblioteki pod Atlantami” – w
trybie bezpośredniego nadzoru i służbowego zwierzchnictwa – do przyjęcia pisma Zarządu
Związku

Zawodowego

Pracowników

Bibliotek

P u b l i c z n yc h

Ziemi

Wałbrzyskiej z dnia 1.07.2011 zawierającego opinie i wnioski dotyczące regulaminu
organizacyjnego w/w biblioteki i uznanie, że zostało ono złożone we właściwym, ustawowo
określonym terminie.
b) zawieszenie – z urzędu – obowiązywania Zarządzenia Nr 11 Dyrektora biblioteki
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z dnia 1.07.2011 do zakończenia procedury ustanowienia regulaminu organizacyjnego
biblioteki, określonej w ustawach wymienionych w pkt. 1 i 3.

c) udzielenia Federacji ZZPKiS szczegółowych informacji o działaniach podjętych w
przedmiotowej sprawie i ich rezultatach

– w terminie określonym w wyżej

wymienionych przepisach KPA.
Federacja ZZPKiS podkreśla zasadność opinii i wniosków zgłoszonych do
regulaminu przez organizację związkową i wyraża przekonanie, że ich realizacja
będzie służyła usprawnieniom procesów pracy oraz właściwemu uregulowaniu
współdziałania kierownictwa biblioteki ze związkową reprezentacją pracowników.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji
ZZPKiS

Do wiadomości:
1. Rada Miasta Wałbrzycha
2. Zarząd Zw. Zaw. Pracowników Bibl. Publ. Ziemi Wałbrzyskiej
3. Dyrektor Pow. i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu

P. S.
Zobowiązuje się Zarząd Związku do bieżącego, szczegółowego
informowania Federacji o dalszym przebiegu sprawy.
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Warszawa, 4.08.2011 r.
L.Dz. 492/011

Pan
Andrzej Salamoński
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Muzeum Narodowego
Al. 3 Maja 1
31-110 Kraków

Odpowiadając na pytanie w sprawie uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego
w przypadku choroby pracownika, uprzejmie informuję:
1.

Osobami objętymi świadczeniami chorobowymi z ubezpieczenia społecznego
zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
Nr 137/1998r poz. 887 ze zm.) – są m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy
– zlecenia, za które pracodawca opłacał obowiązkową składkę na ubezpieczenie
zdrowotne.

2.

Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 25.06.1999r o świadczeniach z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby … (tj. Dz. U. Nr 31/2005r poz. 267 ze zm.)
świadczenie chorobowe przysługuje osobie uprawnionej (wymienionej w pkt. 1),
która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie
później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

3.

W opisanym przez Pana przypadku

- prawo do korzystania ze świadczeń

zdrowotnych trwa przez 30 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym –
niezależnie od daty – nastąpiło rozwiązanie umowy – zlecenia.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji
ZZPKiS
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Pamiętamy
o ofiarach ataków w Oslo i na wyspie Utoya
Drodzy Koledzy, Przyjaciele !
Z głębokim żalem i smutkiem dowiedzieliśmy się od związków norweskich o ich
członkach, którzy byli ofiarami ataków 22 lipca 2011r.
Utworzyliśmy pamiątkową stronę naszych związkowych sióstr i braci, którzy stracili życie:
http:www.uniglobalunion.org/Apps/UNINews.nsf/fmFB?
OpenForm&id=71737438ACD5ED29C12578E9003F6352
To straszne widzieć młodych ludzi zamordowanych z zimną krwią na wyspie Utoya.
Jest to najsilniejszy z ciosów, jakie można było sobie wyobrazić. Kwiat młodzieży związkowej
ścięty przez wyrachowanego mordercę.
To, co wydarzyło się w Oslo i na Utoy jest bezpośrednim atakiem na nasze
społeczeństwo. I my - związkowcy, musimy skupić się wokół demokratycznych wartości
społecznych, promując je bardziej niż dotychczas. Reakcja Was - Norwegów jest dla nas
wspaniałym wzorem do naśladowania.
Nasze związki będą się starały podnieść na duchu rodziny, przyjaciół i kolegów.
Wszystkich, którzy stracili życie, a norwescy koledzy o gorących sercach znajdą sposób
upamiętnienia zamordowanych, zaznaczenia j tragedii w życiu przyszłych pokoleń.
W Globalnym Związku UNI i UNI Europa uczcimy pamięć zabitych podczas
konferencji UNI Europa w Tuluzie i podczas posiedzenia Światowego Komitetu
Wykonawczego w listopadzie br.
Składamy kondolencje wszystkim, którzy znoszą tak dużo cierpień.
Z poważaniem

Philip Jennings
Sekretarz Generalny
Globalnego Związku UNI
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