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S POT KAN I E
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim.
(15.02.2012 r.)

Uczestniczyli: Przewodniczący Federacji ZZPKiS Jan Budkiewicz, wiceprzewodniczący: Dorota Abramczyk i Jerzy Doliński. Ministrowi towarzyszył dyrektor dep.
Narodowych Instytucji Kultury dr Z. Butkiewicz.

Jan Budkiewicz zwracając się do Ministra stwierdził:
„Ostatnio jesteśmy zasypywani różnymi pytaniami. W niektórych przypadkach
staram się zwrócić do Pana i Ministerstwa o wyjaśnienia. Pytania są różnej rangi, ale
przedstawiają to, co się dzieje, przede wszystkim w instytucjach samorządowych. Dzieje się
źle z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że w mętnej wodzie różne osoby chcą pływać.
Jest duży bałagan w samorządach, jeśli chodzi o konkursy na dyrektorów. Wynika to z faktu,
że Ministerstwo nie wydało do nowej ustawy nowego rozporządzenia w tej sprawie.
Jest rozporządzenie sprzed 7 lat. W niektórych samorządach uważają, że skoro obowiązuje
nowa ustawa to wcześniejsze rozporządzenia są nieważne. Przekazałem do Ministerstwa
jeden przykład z miejscowości Tuliszkowo, powiat turecki, gdzie burmistrz zrobił konkurs
na dyrektora w bibliotece i wybrał do komisji siebie, swoich dwóch zastępców i kierownika
działu także burmistrzowi podlegającego. (...) Jest po prostu duże niezrozumienie roli
konkursów, albo chęć decydowania bez względu na sytuację prawną. Dlatego
rozporządzenia, które wiążą się z obowiązującą ustawą, niezależnie od tego, jak ona
funkcjonuje, powinny być wydane.
Rozporządzenie szczególnie ważne – dotyczące płac. Propozycja, która jest w tej chwili w
obiegu, żeby wynagrodzenie było to od 1050 zł do 1500 jest niesprawiedliwa. Dlaczego niesprawiedliwa?

Jeżeli

pierwszy

raz

przychodzę

do

pracy,

jestem

zielony,

nie mam stażowego, nie mam nagród, ale tak czy inaczej, muszę dostać 1500 zł.
Takie jest prawo. A koleżanka, która pracuje w bibliotece lat 20, ma dodatek stażowy,
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ma w sumie też 1500 zł. Czyli nie mają żadnego znaczenia ani kwalifikacje, ani
doświadczenie. Dlatego zastanawiamy się, czy nie zrezygnować z tabel. Obowiązuje
minimalne wynagrodzenie, jakie Rada Ministrów ustala. To powinno być punktem wyjścia.
Rozstrzygnięcia, jaka grupa, jakie kwalifikacje mogłyby być zapisane w układach
zbiorowych, albo w regulaminach wynagradzania. Wtedy nie byłoby sytuacji, że w
instytucji, jest dwóch różnych pracowników, jeden o wysokich kwalifikacjach, a drugi o
niskich, a płacę mają taką samą.
Kolejnym tematem, o którym chcieliśmy rozmawiać, jest fakt , że samorządy w tym
roku obniżają środki na kulturę około 15%. To się waha między 10 a 20, więc można
przyjąć, że jest około 15%. (...) Mam przed sobą alarm z Piły. Piszą do mnie w sprawie
likwidacji filii bibliotecznej w Lotyniu, Lędyczku i Pniewie. Przesyłają pismo dyrektora
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku, pani Marzeny Kroll, w którym pani
dyrektor prosi o pomoc. Dotychczas w filiach i domu kultury. było zatrudnionych osób 15.
Ma zostać 4. Kto ma zostać ? Dyrektor, jeden instruktor i dwóch bibliotekarzy. W 3 filiach
ma pracować 1 osoba na 0,5 etatu. Oczywiście filie muszą paść. To nie jest jedyny sygnał.
(...) Marszałek Struzik powiedział dyrektorowi Muzeum w Radomiu, że albo pracownicy
wezmą urlopy bezpłatne, albo pożegnają się z kilkoma osobami. Jest ogromny nacisk ze
strony przede wszystkim wojewódzkich samorządów i trzeba by było, żeby Pan Minister
odbył z marszałkami spotkanie. Z wojewodami, z marszałkami, żeby porozmawiać o
ludziach i instytucjach im podległych. (...)
Niezadowolenie społeczne jest duże, co wiąże się z wpadkami, jakie miał rząd.
W OPZZcie podjęta została uchwała o powołaniu Komitetów Protestacyjnych. Przekazuję ją
Panu Ministrowi. Dlaczego to robię ? Dlatego, że sama kultura oczywiście nie dałaby rady
protestować i strajkować. Jest to możliwe, jeśli różne środowiska i centrale się połączą .
Wszystko wybuchnąć może w czasie EURO. (...) Dotychczas nie uczestniczyliśmy
w protestach, które mają znaczenie międzynarodowe, ale to może nastąpić. Byłoby fatalnie,
gdyby resort kultury pewnych zjawisk nie przewidział. Mówię o tym z największą troską,
bo protest zmusza do czegoś. Dlatego nasze rozmowy i konsultacje powinny mieć inny
charakter.
Dorota Abramczyk:
„Jestem bibliotekarzem, pracuję w Miejsko Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Zgierzu. Budżet na ten rok otrzymaliśmy taki sam, jak w roku ubiegłym, więc jesteśmy w
tej mniejszości, która pozostała na poziomie roku ubiegłego. To nie znaczy, że jesteśmy
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z tego powodu zadowoleni, bo nie jesteśmy. Korzystając z okazji chcę podziękować Panu Ministrowi za dotacje na zakup nowości wydawniczych. W roku ubiegłym była
zdecydowanie wyższa, niż dwa lata temu. Program jest dla nas ogromnym wsparciem,
zwłaszcza, że pełnimy nadzór nad bibliotekami w powiecie i mamy pod opieką 34 placówki.
Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Kultury samorządy są zmuszane, żeby chociaż te 25%
pieniędzy z budżetu przeznaczyć na zakup nowości. Oby program jak najdłużej był
realizowany. Wiem, że programem zajmuje się Biblioteka Narodowa, a biblioteki
wojewódzkie dają propozycje podziału środków. Muszę przyznać, że w naszym
województwie nie są zrozumiałe wskaźniki według których oblicza się dotację. A propos
programów Ministra Kultury. Czy nie można by było wyróżnić priorytetów, (jak w tym roku
dla domów kultury), dla bibliotek. Chodzi o biblioteki średnie, z miast pomiędzy 50 a 100 tys.
Dziś nie mamy szans, żeby skorzystać z dotacji Ministra, bo wiele programów dotyczy
bibliotek, które funkcjonują w miastach do 15 tys mieszkańców. Okazuje się np., że wiele
małych bibliotek gminnych sprzętem komputerowym przewyższa wyposażenie bibliotek
powiatowych. Oni owszem, proszą nas o pomoc merytoryczną, o wprowadzenie ich do
takiego czy innego programu, ale przy organizacji szkoleń wyposażeniem im po prostu nie
imponujemy. (...)
Jerzy Doliński:
„Pracuję w Operze Nova w Bydgoszczy. Jest ona w gestii marszałka., W tym roku
zabrano nam 10% dotacji. Skutki są różne. Szukając oszczędności kilka osób po prostu
zwolniono z pracy. Na rozmowie u wicemarszałka pytałem, komu jeszcze zabrano i dlaczego
tyle ? I, jak zwykle odpowiedź: co ważniejsze służba zdrowia czy kultura ? Bezsensowna
argumentacja powtarzana od dziesiątków lat. (...) W naszym przypadku 10% to milion
sześćset tysięcy złotych mniej. Chciałem jeszcze powiedzieć o ustawie, która weszła w życie.
Nikt z niej nie jest zadowolony. Np. dawniej artysta muzyk otrzymywał tzw. ekwiwalent za
struny, czy stroiki. To była określona kwota. W tej chwili w ustawie jest zapis, który mówi,
że jest to wynagrodzenie. Wynagrodzenie ze wszystkimi obciążeniami To są niby drobne
kwoty, ale w skali instytucji wydatki rosną w sposób znaczny. W efekcie zmian ustawowych,
ja jako związkowiec, martwię się o dyrektorów. Bo jeśli dyrektor sobie nie poradzi
ze zmniejszonymi dotacjami, to już tym dyrektorem nie będzie. Jeśli wicemarszałek sejmiku
mówi do mnie „ależ wejdź pan w spór zbiorowy z dyrektorem”, to odpowiadam: a na jaki
temat?

Na

temat

tego,

że

Państwo,

jako

mocodawca

daje

mniej

pieniędzy?

Obiecuje się nam, że samorząd będzie jakieś przedstawienia okolicznościowe wykupywać, i
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trochę pieniędzy wpłynie. Czym się to skończy? Te 10% mniej to zdecydowanie za dużo.
W Operze Nova mamy ponad 95% publiczności przez cały sezon, to znaczy, że jesteśmy
potrzebni. (...)

Minister Bogdan Zdrojewski:
„90% spraw, które Państwo poruszyli to nie do mnie. To są samorządowe rzeczy.
One obejmują kulturę, ale samorządy podlegają nadzorowi Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, a nie Ministerstwu Kultury. Wszystkie rzeczy dotyczące przedsięwzięć, które
Państwo wymieniali są tam. Jestem byłym samorządowcem, wiem, jak prezydenci,
starostowie, marszałkowie reagują, jak minister ich poucza. Nie ma nic gorszego. Reakcje są
najczęściej odwrotne. Szanuję autonomię samorządów i bardzo trudno jest mi ingerować
tam, gdzie jest odpowiedzialność samorządów i gdzie samorządy są zobligowane do tego,
aby za kulturę ponosić odpowiedzialność. Chcę Państwu powiedzieć, że 75% środków na
kulturę jest w dyspozycji samorządów. Ja mam około 20%, więc jestem mniejszościowym
udziałowcem na rynku. W obszarze mojej odpowiedzialności, czyli dwudziestu paru procent
wszystkie instytucje kultury otrzymują w roku obecnym wzrost nakładów. Nie ma instytucji,
która ma zmniejszoną dotację podmiotową, wszystkie mają zwiększoną. Od Teatru Starego
w Krakowie po Teatr Narodowy w Warszawie. (...) Wszystkie instytucje otrzymują wzrost
dotacji. Wzrost środków na kulturę w roku 2012 w Ministerstwie Kultury jest absolutnie
rekordowy. Wracamy do dobrych czasów, dlatego, że będziemy mieli 0,88% budżetu
państwa na kulturę. Ostatnim razem taki współczynnik mieliśmy kilkanaście lat temu.
Ostatni, który miał 1%, ale go nie utrzymał był św. pamięci K. Dejmek. Po Dejmku już tylko
spadało. Wracamy do czasu, w którym wydatki na kulturę zbliżyły się już do 0,9% i w 2013
będą blisko 1%.
Drugi obszar dotyczy legislacji. Pierwszy raz nie mamy zaległości legislacyjnych.
Mamy czas na przeprowadzenie aktów wykonawczych do ustawy „O organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej” do końca czerwca. Obiecuję, że do końca marca,
czyli 3 miesiące przed terminem wszystkie projekty będą w konsultacji. Nie pozwolę na to,
aby gdziekolwiek funkcjonowały wynagrodzenia niezgodne ze standardami określonymi
przez rząd. (...) Będę walczyć o to, aby te minimum było aktem prawa, a nie miękką sugestią
w aktach wykonawczych. Podzielam opinię, która sprowadza się do tego, aby odchodzić od
tabel. Tabele minimalne są jakby wskazówką na minimalne płace, a zależy mi na tym, aby
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płace w obszarze kultury nie były płacami minimalnymi. (...) Chcę być wzorotwórczy
przynajmniej w ich uśrednianiu.
Z paroma rzeczami się nie zgodzę. Otóż nie mogę powiedzieć, że w samorządach się źle
dzieje, jeżeli chodzi o kulturę. Mamy 16 województw. W 4 województwach w tym roku spadają
nakłady na kulturę, w 12 wzrastają. Te 4, które mają odnotowywany spadek to jest Bydgoszcz,
Kraków, Warszawa i województwo Śląskie, ale nie Katowice. Najdynamiczniej wzrastają
wydatki w województwie gdańskim i na Dolnym Śląsku. To są najwyższe wzrosty.
Najwyższe wydatki na 1 mieszkańca na kulturę ma Mazowsze. Ma 219 zł na obywatela.
Ale trzeba powiedzieć, że są to wydatki przede wszystkim inwestycyjne, a nie na artystów
czy

dla

twórców.

(...)

Najniższe

wydatki

na

kulturę

ma

natomiast

Lubelskie,

Podkarpackie. To mnie martwi. Najwyższą dynamikę wzrostu ma Kujawsko – Pomorskie,
Zachodniopomorskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Opolskie i Podlaskie. Mamy dwa bieguny.
Dlaczego z Państwa punktu widzenia niektóre rzeczy wyglądają źle. Otóż największy
problem, jaki mam w chwili obecnej jest na poziomie powiatów, starostw, czyli tam, gdzie są
biblioteki i domy kultury. Tam jest spadek wydatków na kulturę i to spadek z bardzo
niskiego poziomu. Krótko mówiąc, powiaty nie traktują kultury jako istotnego elementu swojej
odpowiedzialności. Jeżeli chodzi o wydatki globalne, które są dla Państwa bardzo ważne, samorządy miast dużych odnotowują w roku 2012 wzrost z miliarda dziewięćset do dwa i pół miliarda.

Samorządy

gminne

z

trzech

miliardów

dwieście

do

prawie

czterech

miliardów. Samorządy szczebla wojewódzkiego z 0,7 miliarda do miliarda trzysta. Resort kultury z dwa miliardy sto do dwa miliardy siedemset, to jest najwyższy wzrost. Sektor
prywatny z 0,8 do 1,1 miliarda. Razem wzrost wydatków na kulturę w roku 2012 będzie brutto z
dziewięciu miliardów siedemset do dwunastu miliardów sześćset. Więc globalnie w obszarze
kultury środków finansowych na 2012 będzie więcej. Problem polega na tym, że bardzo wysoki
poziom w roku 2012 mają inwestycje. Samo Ministerstwo Kultury prowadzi blisko 200
inwestycji za kwotę ponad 800 milionów zł w roku 2012. Np. Bydgoszcz jest takim
przykładem, w którym pojawiają się nowe przedsięwzięcia Camerimage itd. I one przenoszą
środki finansowe z zadań dotychczasowo realizowanych na zadania pozostałe. Mi się udało
przeforsować przez rząd 3 programy wieloletnie ministerialne z obszaru kultury, w tym Kultura
Plus, w którym jest digitalizacja i biblioteka. Odpowiadając na Pani pytanie powiem, że przez
cały 2012 rok będę wspierał małe biblioteki, natomiast w przyszłym roku będę mógł przejść na
biblioteki

większe,

czyli

w

miastach

średnich.

(...)

Zakończyliśmy

projekt

digitalizacji bibliotek, w związku z tym środki finansowe, które posiadamy możemy
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przenieść na zakupy. Biblioteka Narodowa otrzymała już ode mnie dyspozycje, czekamy na
podpis Pana Prezydenta, aby wydać te pieniądze. Zakończyliśmy negocjacje dotyczące programu czytelnictwa na rok 2012 – 2013. Zostanie on ogłoszony pod koniec marca, będziemy
mieli środki finansowe na te przedsięwzięcia, o których Pani wspomniała. Uruchomiłem
program

zakupu

instrumentów.

On

jest

w

wysokości

10

milionów

zł.

W pierwszej kolejności będziemy robić zakupy instrumentów dla placówek muzycznych,
czyli szkół i instytucji, natomiast w drugiej kolejności będziemy to robić dla szkół publicznych i nieartystycznych. Rok 2012 to program zakupów instrumentów adresowany przede
wszystkim do instytucji muzycznych. Po to właśnie, żeby skompensować te interpretacje, o
których Pan (Doliński) mówił. Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Postanowiłem objechać
samorządy, w których są największe kłopoty. Byłem już w Katowicach i zbudowaliśmy
program kompensowania i łączenia wydatków tak, aby województwo śląskie posiadało
najwyższy obecnie wzrost wskaźników inwestowania w kulturę. Przede wszystkim jako
nagrodę za bardzo dobry projekt Katowic na europejską stolicę kultury. Projekt został
przyjęty i na okres 2012 – 2015 przewidujemy systematyczny wzrost nakładów na kulturę na
województwo śląskie a Katowice w szczególności. Po wizycie jestem w Krakowie, gdzie
Małopolska miała obniżone wydatki na 2012 i 2013. Środki finansowe programów
ministerialnych uruchomiliśmy warunkowo. Ministerstwo daje pod warunkiem że Kraków
przywróci środki, które cięło. Biuro Festiwalowe i inne instytucje przywróciły środki
finansowe na poziom mniej więcej roku 2011 i wszystkie wydarzenia, które były w zapaści
będą

w

roku

2012

realizowane.

Jestem

po

wizycie

w

Lublinie,

po rozmowach z samorządowcami. Tam również przygotowaliśmy specjalny projekt,
podobny do Katowic. Lada moment jadę do Łodzi. Będę w każdym województwie, będę też
w Bydgoszczy. Przede wszystkim po to, aby motywować do przywracania wydatków na
kulturę na poziomie przyzwoitym, aby nie było strat dotyczących podstawowych placówek
o sporym dorobku i znaczeniu. Zwłaszcza tam, gdzie są rzeczy adresowane do dzieci
(programy edukacyjne) i do osób starszych. Mam wrażenie, że bilans w roku 2012 w
kulturze będzie jednym z najlepszych.
Z czym mam kłopot i o co prosiłbym Państwa z kolei. Przykłady, które wymienił pan
przewodniczący. One są często bardzo przykre, bo to są maleńkie placówki, niewidoczne nie
tylko przez Ministerstwo, niewidoczne przez Marszałków i bardzo często lekceważone na
poziomie lokalnym. Nie wszystkim mogę pomóc, ale jeszcze przed ogłoszonym programem
Ministerstwa staramy się zachęcać te placówki, aby składały do nas wnioski
10
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o dofinansowanie na pojedyncze zadania, aby pokazać wójtowi, czy prezydentowi,
burmistrzowi czy staroście, że ta placówka przez nas widziana jest jako ważna, bo np. jedyna
i dajemy im pomoc, zachęcając władze samorządowe do dołączenia się z tą pomocą.
W ten sposób je ratujemy. Tak zrobiliśmy z placówkami popowodziowymi, które miały być
zamykane pod pretekstem powodzi. Np. w podkarpackiem. Przekazaliśmy środki
na Ropczyce itd. Jeżeli od Państwa dostanę takie wnioski, nie pozostanę wobec nich pasywny,
byleby ich za dużo nie było, bo nie dam rady. Ale ze środków, które mam, jestem
w stanie 3 razy w roku, w programach uzupełniających do końca marca lub do końca czerwca
i do końca listopada włączyć takie placówki do ewentualnego wspomagania ze środków
ministerialnych. Z tych, które nie zostały uwzględnione. Ważne jest, żeby odwoływać się
szybko, ponieważ ja rozpatruję odwołania w ciągu tygodnia. Jest limit środków finansowych
na odwołania. W niektórych przypadkach recenzenci się pomylili, nie jest tego dużo, ale jest.
Jak ktoś daje wnioskowi bardzo wysoką punktację i bardzo niską to ja muszę się wnioskowi
przyjrzeć. Dlaczego on wzbudza kontrowersje ?”

Jerzy Doliński:
„Czy ustawa „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” będzie nowelizowana ?”

Minister Bogdan Zdrojewski:
„Ona nie wróci szybko. Nie będzie żadnych rewolucyjnych zmian.. Kultura nie lubi
rewolucji, lubi zmiany ewolucyjne. Były pewne oczekiwania samorządowców, które zostały
zrealizowane mniej więcej w połowie. Jeżeli chodzi o sprawy związkowe, nie jestem w tej
chwili zwolennikiem osłabiania praw pracowniczych. W kulturze jest najwięcej zagrożeń
i muszę wspierać to co dobre. Jeżeli są postulaty, aby umowy rozluźnić, przechodzić na umowy śmieciowe stoję po stronie artystów, żeby ich chronić i zabezpieczać. Drapieżny rynek i nie
zawsze

odpowiedzialni

partnerzy

próbują

dokonać

pewnych

oszczędności,

które

z mojego punktu widzenia mogą być zbyt bolesne, zbyt kosztowne i nieuzasadnione.(...)
Co do propozycji spotkania w Federacji sprawdzimy datę 25 – 26 marca br i damy znać.
Niedziela –25 raczej nie wchodzi w grę, ale 26 już tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.”

Spisała: A. Chomać
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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VIII posiedzenie Prezydium Zgromadzenia
Delegatów Związkowych Federacji ZZPKiS
(30 stycznia 2012 r.)
Przedmiotem obrad były między innymi:

● Informacja o realizacji uchwały Zgr. Del. Zw. dot. ustawy „O organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
Federacja nie otrzymała odpowiedzi z OPZZ na uwagi zgłoszone do ustawy.
Planowane jest wkrótce posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
poświęcone nowelizacji w/w ustawy, która ulegnie prawdopodobnie dalszym
przekształceniom.

•

Prawne i finansowe problemy związkowe (Bolesławiec, Piła ...).
Dyrektorzy niektórych instytucji np. Domu Kultury w Bolesławcu namawiają

pracowników, by wypisywali się ze związku. Panuje tendencja pozbywania się
niewygodnych społeczników.
Prezydium podjęło uchwałę o odrzuceniu wniosku Ponadzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników Kultury Ziemi Nadnoteckiej z Piły dotyczącego
umorzenia składek za IV kwartał 2011 r.

•

Podjęcie uchwały o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Delegatów
Związkowych.
Prezydium zdecydowało, że IV posiedzenie Zgromadzenia Delegatów

połączone ze szkoleniem odbędzie się w dniach 25 – 26 marca br.

•

Kursy szkoleniowe UNI EUROPA i ETUI.
Federacja otrzymała informację o możliwości zorganizowania szkoleń,

na które można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Trzeba jednak
ponieść 30 – 50 % kosztów. Członkowie Prezydium zdecydowali, że w roku
bieżącym nie skorzystamy z propozycji. Ewentualnie w terminie późniejszym, wtedy
kiedy możliwości finansowe Federacji będą większe.
Oprac. A. Chomać
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Monika KarczewskaKarczewska-Smoleń
Adwokat
Kancelaria Adwokacka
Plac Konstytucji 5/69, 0000-657 Warszawa
tel/fax 22 628 03 88

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 roku

Związek Zawodowy Pracowników
Bibliotek Publicznych
Ziemi Wałbrzyskiej
Szanowni Państwo !
Odpowiadając na zapytanie dotyczące kwestii w jakim terminie należy udzielić
pracownikowi zaległego urlopu (urlopu za rok 2011) wyjaśniam:
Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy, który został znowelizowany ustawą z dnia
6 września 2011 roku – Dz. U. Nr 231/11 poz. 1378 i obowiązuje od 1 stycznia
2012 roku:
Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kodeksu
pracy należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego
roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672
kodeksu pracy (urlop na żądanie).

Monika KarczewskaKarczewska-Smoleń
adwokat
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Warszawa, 15.02.2012 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Związek Zawodowy Pracowników
Bibliotek Publicznych
Ziemi Wałbrzyskiej

Odpowiadając na pytanie dotyczące warunków pracy w pomieszczeniach o temperaturze
poniżej obowiązujących norm, Federacja ZZPKiS informuje.
1. Podstawowymi przepisami zawierającymi regulacje dotyczące spraw, o których mowa
w pytaniu są:
a) Kodeks pracy; art. 145 § 1 i § 2 w zw. z art. 23711a § 1 pkt. 1
Powołane przepisy stanowią, że pracodawca ma obowiązek w drodze konsultacji
działającymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi ustalić:
- istnienie, rodzaje uciążliwości i szkodliwości, ich zakres i stopień,
które

występują

przy

wykonywaniu

określonych

czynności

i w określonych miejscach zakładu pracy,
- rodzaje środków przeciwdziałania, ich wymiar oraz zakres osobowy.
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ogłoszone
w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28.08.2003 r. (Dz. U. Nr 169/2003r. poz. 1649 i 1650)
Powołane rozporządzenie w § 30 stanowi, że w pomieszczeniach pracy
obowiązują następujące normy temperatur:
- w pomieszczeniach, w których charakter pracy wymaga wysiłku
fizycznego niezbędnego dla jej wykonania: 140 C;
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- w pomieszczeniach, w których charakter pracy wymaga lekkiego wysiłku
fizycznego: 180 C.
c) Ustawa z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (art. 26 pkt. 3 i pkt. 4);
d) Ustawa z dnia 24.06.1983 o społecznej inspekcji pracy Dz. U. Nr 35/1983 poz.
163 ze zm. (art. 2 i pozostałe),
e) Kodeks pracy art. 185
Powołane przepisy regulują zasady powoływania i działania społecznych
inspektorów pracy w zakładach pracy zatrudniających do 250 pracowników.
Społeczna inspekcja pracy jest kierowana przez organizacje związkowe.
Społeczny inspektor pracy (jeżeli został powołany) z urzędu uczestniczy
we wszystkich czynnościach, o których mowa w pkt. a, b, c, d, e.
2. Działając na podstawie wyżej wymienionych przepisów, Związek (z ew. udziałem
Społecznego Inspektora Pracy) ma prawo wspólnie z pracodawcą określić w
odpowiednim zarządzeniu:
- wobec jakich występujących uciążliwości i szkodliwości będą zastosowane właściwe
środki przeciwdziałania (np. dodatkowa odzież, przerwy w pracy, skrócenie czasu pracy itd.),
- wobec których pracowników oraz w jakim zakresie i wymiarze będą stosowane ustalone
środki przeciwdziałania,
warunki, których spełnienie może spowodować konieczne modyfikacje dyspozycji za-

•

wartych w zarządzeniu lub spowodować jego anulowanie.
3. Z przesłanego nam Zarządzenia Nr 2/2004 Dyrektora Biblioteki z dnia 19.01.2004 r.
wynika, że nie zostało ono ustanowione zgodnie z powołanymi wyżej przepisami tj. bez
udziału organizacji związkowej. W związku z powyższym Zarząd Związku powinien
wystąpić do pracodawcy o wydanie właściwego zarządzenia zgodnie z obowiązującym
trybem, zawierającego postanowienia wymienione w pkt. 2.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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NOTATKA
z posiedzenia Komisji do spraw przyznawania dopłat do czesnego
studiującym nauczycielom szkół artystycznych.
W dniu 20 lutego 2012 r. odbyło się w siedzibie CEA posiedzenie Komisji.
Odpis

1

%

od

funduszu

płac

nauczycieli

szkół

artystycznych

na

doskonalenie

i dokształcanie w roku 2012 wyniósł 3.887.000 zł., z czego 20 % to kwota przeznaczona na
czesne znajdująca się w gestii CEA, a 80 % to kwota przeznaczona na sfinansowanie
doskonalenia wewnątrzszkolnego i zewnętrznego realizowanego przez dyrektorów szkół. Odpis
od funduszu płac nauczycieli zatrudnionych w internatach to 85.000 zł., z czego 17.000 zł.
znajduje się w gestii CEA, a 68.000 zł w gestii dyrektorów szkół.
Po zapoznaniu się z propozycją przygotowaną przez Centrum Edukacji Artystycznej
obejmującą 152 wnioski nauczycieli starających się o dopłatę do kosztów kształcenia, Komisja
postanowiła przyznać dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów nauki nauczycielom, którzy:
♦

kontynuują studia wyższe - 61 osób,

♦

kształcą

się

na

studiach

podyplomowych

dających

kwalifikacje

do

nauczania

przedmiotu lub nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, oraz uczą się na
kursach kwalifikacyjnych - 72 osoby,
♦ kształcą się na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu
zarządzania - 3 osoby,
♦

kształcą

się

na

studiach

doktoranckich,

lub

otworzyły

przewody

doktorskie

- 16 osób.
Zwraca

uwagę

zwiększenie

się

liczby

nauczycieli

zainteresowanych

studiami

doktoranckimi. Żaden nauczyciel nie uzupełnia przygotowania pedagogicznego.
Przeanalizowano wnioski 6 nauczycieli, którzy z przyczyn formalnych nie spełnili
wymagań

regulaminu

dopłat

do

czesnego

(nauczyciel

jest

zatrudniony

w szkole, dla której organem prowadzącym nie jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,

lub

wymiar

pensum

dydaktycznego

nauczycieli

od pół etatu).

K. Rościszewska
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CO NAM DAJE PRZYNALEŻNOSĆ DO UNI

W epoce globalizacji i społeczeństwa informatycznego współpraca międzynarodowa
jest ważną dziedziną każdej organizacji – zapewnia dostęp do informacji i wymiany doświadczeń, umożliwia praktyczne zapoznawanie się z metodami działania organizacji
związkowych w innych krajach. Globalny kryzys finansowy wymaga dziś współdziałania
celem ochrony modelu socjalnego Europy.
UNI powstała w 2000 r. Na I Światowym Kongresie UNI w Berlinie we wrześniu 2001
r. byliśmy jedynym związkiem członkowskim z Polski. Obecnie tych związków jest osiem,
a UNI liczy sobie 7 milionów członków.
Otrzymujemy z UNI informacje dotyczące zarówno problematyki ogólnej pracobiorców
(np. znaczenia kadr fachowych i ich adaptacji w społeczeństwie XXI wieku, praw socjalnych,
techniki informacyjnej, dialogu społecznego i negocjacji, miejsc pracy dla młodych, warunków
zatrudniania i pracy w krajach UNI Europejskiej z uwzględnieniem stosowanych coraz
powszechniej form pracy, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin, na czas określony,
praca agencyjna, dorywcza, samozatrudnienie, konwencja MOP nr 181 dotycząca agencji
pracy

t ym cz asowej).

Otrzymujemy

i

na

bieżąco

publikujemy

to, co dotyczy sektora reprezentowanego przez członków naszej Federacji (produkcja
filmowa, status pracowników sektora sztuki i kultury, dialog społeczny w sektorze sztuki
scenicznej, system ochrony zawodów artystycznych, publiczne finansowanie teatrów
w państwach członkowskich).
Opracowania przysyłane przez UNI (lub zamieszczanie na jej stronach internetowych),
stanowią kompendium wiedzy niezbędnej w dyskusjach z władzami, lub pracodawcami.
Poza materiałami pisanymi, mamy możliwość uczestniczenia w konferencjach, seminariach
i warsztatach, oraz ankietach i wywiadach. W wymianie doświadczeń
i przepisów obowiązujących w innych krajach członkowskich. Np. w 2006 r.
z inicjatywy UNI i na koszt Komisji Europejskiej delegacja Federacji uczestniczyła
w Helsinkach w konsultacjach z fińskim związkiem zawodowym TEME na temat zasad
i przebiegu negocjacji dotyczących ogólnokrajowych układów zbiorowych w instytucjach
artystycznych. Spośród środowisk zrzeszonych w Federacji, najwięcej informacji
porównawczych otrzymują z UNI instytucje artystyczne i kinematografia, ale publikowaliśmy
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też obszerny materiał zaleceń Rady Europy, na temat przepisów i polityki dotyczących
bibliotek w Europie.
Członków UNI obowiązuje solidarność i pomoc w przypadkach trudnych
do załatwienia na terenie poszczególnych państw.
W 2003 r. na wniosek przewodniczącego Federacji kierownictwo Euro-MEI wystąpiło
do najwyższych władz RP oprotestowując skutecznie zamiar likwidacji Filmoteki
Narodowej w Warszawie, a w 2005 r. przeciwko zamiarowi likwidacji Powiatowego
Ośrodka Kultury w Sieradzu. Bratni czeski związek MEDIA oprotestował zmiany
w finansowaniu polskich mediów publicznych. Z kolei Federacja poparła w 2003 r. apel
UNI w obronie członków związku z sieci marketów Metro Cash & Carry w Turcji; w 2004 r.
zaprotestowała przeciwko szykanowaniu związkowców w Muzeum Historii Jugosławii
w Belgradzie; przeciwko zamiarom rozwiązania orkiestry symfonicznej w Sao Paulo;
potępiła niszczenie serbskich zabytków, kościołów i klasztorów w Kosowie.
UNI zwracała się do nas o opinie w sprawach konfliktowych dotyczących Polski, jak np.
skarga „Solidarności” skierowana do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków
Zawodowych o braku odpowiednich konsultacji z partnerami społecznymi projektu
nowelizacji Kodeksu Pracy („Solidarność” wówczas nie była jeszcze członkiem UNI).

Priorytety strategiczne UNI na najbliższe lata pokrywają się z priorytetami
Federacji. UNI, a zwłaszcza jej sektor UNI MEI stawia sobie za cel ochronę miejsc
pracy w branżach twórczych, cennych zarówno pod względem kulturalnym,
jak ekonomicznym.
UNI planuje w najbliższych latach kampanie o Pakt Stabilności Społecznej, minimalne
standardy w zakresie prawa dostępu do edukacji (bezpłatna edukacja), kultury i mediów,
o obronę praw pracowników twórczych w ramach Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej i rozciągnięcia zasięgu negocjacji zbiorowych na wszystkie kategorie pracowników.

Chce

zapewnić

związkom

członkowskim

wiedzę,

której

potrzebują

do rekrutacji nietypowych pracowników, ratyfikację konwencji 181 MOP, zmienić nasilenie
wymiaru społecznego globalnych i regionalnych procesów integracji. UNI jest coraz
mocniejszym i uznanym partnerem w definiowaniu procesów, w których istotną rolę mają
organizacje reprezentujące interesy związków i pracowników w regionalnych instytucjach
gospodarczych, co służyć ma budowie socjalnej Europy.
K. Rosciszewska
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KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie
(styczeń – marzec 2012 r.)

9.01.

Warszawa

Negatywna opinia w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku
Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze
Polscy”.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

12.01.

Warszawa

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych
Trójstronnej Komisji. Tematem zagrożenie realizacji zadań realizowanych przez jednostki samorządu w obszarze edukacji, służby
zdrowia, opieki społecznej i usług komunalnych.
(J. Budkiewicz)

13.01.

Warszawa

Pytania
do
Bogdana
Zdrojewskiego
Ministra
KiDN
m.inn. w sprawie płacowej propozycji resortu kultury oraz
obowiązującego od 1 stycznia br. minimalnego wynagrodzenia.
( J. Budkiewicz)

14.01.

Warszawa

Konferencja
i Dylematy”.

16.01.

Warszawa

Pismo do Ministra Kultury
w sprawie daty spotkania

17.01.

Warszawa

Spotkanie w Federacji z Januszem Pietkiewiczem Wiceprezydentem
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
(J. Budkiewicz)

OPZZ:

„Wiek

emerytalny – Kontrowersje
(J. Budkiewicz)
i

Dziedzictwa Narodowego
(J. Budkiewicz)

17.01.

Warszawa

Odpowiedź na pismo Ponadz. Zw. Zaw. Prac. Kultury Ziemi
Nadnoteckiej w Pile w sprawie umorzenia składek opłacanych na
rzecz Federacji.

20.01.

Warszawa

Wystąpienie do Ministra KiDN o podjęcie interwencji
w sprawie powołania prof. M. Rębkowskiego do składu Rady
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
(J. Budkiewicz)

23.01.

Warszawa

Odpowiedź
na
pismo
Zw.
Zaw.
Prac.
Bibl.
w Chełmie w spr. zmian w Regulaminie Wynagradzania.

24.01.

Warszawa

Spotkanie z Maciejem Manickim Przewodniczącym Rady Fundacji
„Porozumienie” sprawie dofinansowania szkolenia organizowanego
przez Federację.
(J. Budkiewicz)

26.01.

Warszawa

Spotkanie z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego
Zw. Zaw. Muzeum Malczewskiego w Radomiu w sprawach cięć
budżetowych.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
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27.01.

Warszawa

List do Ministra PiPS w sprawie niewłaściwego projektu
Rozporządzenia płacowego Ministra KiDN. (J. Budkiewicz)

30.01.

Warszawa

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Federacji. Omawiano:
- realizację uchwały Zgr. Del. Zw. dot. ustawy „o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
- prawne i finansowe problemy związkowe,
- sytuację dot. „Świętoszka”.

31.01.

Warszawa

Prezydium OPZZ. Podjęto tematy:
- „przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz
opracowanie jego zmian”,
- projekt opinii do ustawy antykryzysowej oraz współdziałania
reprezentatywnych central związkowych w aktualnej
sytuacji społecznej.
(J. Budkiewicz)

1.02.

Warszawa

Konsultacje ze związkami członkowskimi w Turku i Koninie
dot. konkursu na dyrektora w bibliotece w Tuliszkowie.
(J. Budkiewicz)

2.02.

Warszawa

Informacja do Ponadz. Zw. Zaw. Prac. Kult Ziemi Nadnoteckiej w
Pile, o nie uwzględnieniu przez Prezydium wniosku o umorzenia
składek za IV kwartał 2011 r.

2.02.

Warszawa

Rozmowa z Sebastianem Lenartem Dyrektorem Staromiejskiego
Domu Kultury w sprawie współpracy dot. Klubu-Restauracji
„Świętoszek”
(J. Budkiewicz)

3.02.

Warszawa

Spotkanie z Rafałem Skąpskim prezesem Fundacji Kultury Polskiej
w sprawie istnienia i działalności „Świętoszka”.
(J. Budkiewicz)

6.02.

Warszawa

Pismo
do
Rady
Gminy
i
Miasta
w
Tuliszkowie
o nieprzestrzeganiu przepisów prawa i procedur obowiązujących
przy organizowaniu konkursu na dyrektora biblioteki w
Tuliszkowie.
(J. Budkiewicz, A.Wasiljew)

7.02.

Warszawa

Debata u Pracodawców RP pt. „Problemy ze stosowaniem przepisów
o czasie pracy. Propozycja zmian”
(J. Budkiewicz)

7.02.

Warszawa

Pytania do Ministra Kultury
w
sprawie
bezpieczeństwa
organizowaniu
i
realizacji

i
i

9.02.

Warszawa

Pisma
które

członkowskich
Federacji,
zobowiązań
statutowych.
(J. Budkiewicz, E. Kruk)
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Dziedzictwa Narodowego
higieny
pracy
przy
widowisk
artystycznych.
(J. Budkiewicz, J. Doliński)

10.02.

Warszawa

Wystąpienie do Zarządu
sporów i roszczeń dot.

PAU o polubowne zakończenie
„Pałacyku” na ul. Lwowskiej.
(J. Budkiewicz)

13.02.
15.02.

Warszawa

Odpowiedzi na pytania przewodniczącej Związku Zaw. Prac
Bibl. Ziemi Wałbrzyskiej dotyczące:
- terminu udzielania pracownikowi zaległego urlopu,
- warunków pracy w pomieszczeniach o temperaturze
poniżej obowiązujących norm.
(mec. M. Karczewska-Smoleń, A. Wasiljew)

15.02.

Warszawa

Spotkanie z Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Rozmowa na temat bieżących
problemów instytucji i pracowników kultury.
(J. Budkiewicz, D. Abramczyk, J Doliński)

17.02.

Warszawa

Pismo do Ministra Kultury informujące o zamiarze redukcji
ok. 30 osób w Muzeum Narodowym w Krakowie ze względu
na trudną sytuacje finansową.
(J. Budkiewicz)

17.02.

Warszawa

Odpowiedź na pytania przewodniczącego Zw. Zaw. Prac.
Muzeum Narodowego w Krakowie w spr. podjęcia przez
dyrekcję zamierzeń likwidacji stanowisk pracy w muzeum.
(J. Budkiewicz)

20.02.

Warszawa

Posiedzenie komisji ds.. Przyznawania dopłat do czesnego
studiującym nauczycielom szkół artystycznych.
(K. Rościszewska)

21.02.

Warszawa

Ponowne wystąpienie do Przewodniczącego OPZZ w spr.
Niezgodności
z
Konstytucją
niektórych
zapisów
znowelizowanej ustawy „o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej”.
(J. Budkiewicz)

24.02.

Warszawa

Odpowiedź na pismo Grażyny Czapli Dyrektor GBP
w Mierzęcicach dot. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla Pracowników Instytucji Kultury.
(J. Budkiewicz)

27.02.

Warszawa

OPZZ. Spotkanie Komitetu Protestacyjnego

27.02.

Warszawa

Pismo do Prezydenta Wałbrzycha popierające stanowisko
Związku
Zaw. Prac. Bibl. Publ.
Ziemi
Wałbrzyskiej
w sprawie powołania p. R. Nowickiej na stanowisko
dyrektora PiMBP w Wałbrzychu.
(J. Budkiewicz)

28.02.

Warszawa

Przekazanie Ministrowi Kultury
listu od związkowców
w
Okonku,
w
sprawie
ratowania
placówek objętych
Programem Rozwoju Bibliotek .

(J. Budkiewicz)

(J. Budkiewicz)
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styczeńluty

Warszawa

Kilkadziesiąt spotkań i rozmów z kandydatami na Menagera
Klubu-Restauracji „Świętoszek”.
(J. Budkiewicz, mec. M. Karczewska-Smoleń,
E. Kruk, D. Świsłowska)

2.03.

Warszawa

Podpisanie umowy z Menagerem na prowadzenie Klubu-Restauracji
„Świętoszek”
(J. Budkiewicz, D. Świsłowska)

6.03.

Warszawa

Pismo
do
Przewodniczącego
Rady
Miasta
Tuliszków
z prośbą o nadesłanie dokumentów w celu ustosunkowania się do
sprawy konkursu na Dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tuliszkowie.
(J. Budkiewicz)

13.03.

Warszawa

Opinia do projektu Rozporządzenia MKiDN: „Konkursy na
dyrektorów instytucji kultury powinny być obowiązkowe”.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

13.03.

Warszawa

Posiedzenie Rady Fundacji „Wsparcie”.
Omawiano i zatwierdzono plan przychodów i wydatków Fundacji.
(J. Budkiewicz)

13.03.

Warszawa

Obrady Prezydium OPZZ. Tematy:
- funkcjonowanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego,
- projekt ustawy „o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”,
- sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza
wydatków za rok 2011,
- plan przychodów i preliminarz wydatków na 2012 r.
(J. Budkiewicz)

25.03.

Warszawa

Szkolenie związkowe z zakresu:
a) prawnych regulacji konkursowego powoływania dyrektora
instytucji kultury. Uprawnienia organizacji związkowych.
b) ustanowienia, zmiany oraz wypowiadania regulaminów
zakładowych (pracy, wynagradzania, preliminarza).

26.03.

27.03.

Zgromadzenie Delegatów: W porządku obrad m.in.:
- ocena działalności Prezydium ZD za okres 11.10.2011
do 23.03.2012 r.
- bilans i sprawozdanie finansowe za 2011 r.
- preliminarz budżetowy na 2012 r.
- sprawy związkowe (aktualność statutów, rejestracji w KRS,
ankiet i składek).
Warszawa

Posiedzenie Rady OPZZ
(J. Budkiewicz)
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Władze i Organy Federacji ZZPKiS
1. Jan Budkiewicz
2. Dorota Abramczyk
3. Jerzy Doliński

przewodniczący
wiceprzewodnicząca
wiceprzewodniczący

Kinematografia (Warszawa)
Domy Kultury (Zgierz)
Inst. Art. (Bydgoszcz)

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Wojciech Dylewski
5. Małgorzata Grodzicka
6. Agnieszka Kociuban
7. Sławomir Mikołajczyk
8. Andrzej Salamoński
9. Piotr Szczechowiak

Inst. Art. (Warszawa)
Biblioteki (Kielce)
Szkol. Art. (Kraków)
Kinematografia (Krośniewice)
Muzea (Kraków)
Domy Kultury (Poznań)

Członkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Małgorzata Jurkowska
11. Roman Kaczmarek
12. Grzegorz Kościelniak
13. Maria Krawczyk
14. Krzysztof Kubasik
15. Magdalena Mrozik-Żyła
16. Anna Nadwodna

Domy Kultury (Sieradz)
Biblioteki (Poznań)
Muzea (Radom)
Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
Inst. Art. (Poznań)
Biblioteki (Konin)
Biblioteki (Ostrołęka)

Komisja Rewizyjna
1. Elżbieta Kruk
przewodnicząca
2. Anna Niemczak
3. Małgorzata Pawlik
4. Krystyna Rapacka-Rościszewska
5. Sylwester Wieczorkowski wiceprzewodniczący
6. Janusz Wolicki

Kinematografia (Warszawa)
Domy Kultury (Przemyśl)
Muzea (Chęciny)
Szkol. Art. (Kraków)
Biblioteki (Warszawa)
Inst. Art. (Słupsk)

Krajowy Rejestr Sadowy Nr 0000122711
——————————————————————————————

Uwaga!
Doradca do spraw związkowych - Anatol Wasiljew
dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 1000–1600
Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80

