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             „Jest w miarę łatwo 
         odkryć kłamstwa, ale prawie 
         niemożliwe znaleźć całą  
         prawdę.”      
      
         Paul Johnson  
         angielski historyk  
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Drodzy Przyjaciele ! 
 

Za Świąteczno – Noworoczne dowody pamięci, 

przychylności i życzeń na czas przyszły 
 

                                                      pięknie dziękujemy! 
 

 

Życzenia przekazali: 

Dorota Abramczyk (Zgierz), Zbigniew Anculewicz (Olsztyn), Iwana Barańska 
(Sulejówek), Barbara i Jerzy Biernatowie (Kraków – Brodła), Ryszard Bitowt 
(Mrągowo), Maria Brodzicka-Satora (Kraków), Anna Czarnomska - Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej (Sosnowica), Krystyn Dąbrowa (Warszawa), Urszula Derendarz 
(Piotrków Trybunalski), Jerzy Doliński (Bydgoszcz), Władysław Dudaczyk (Bydgoszcz), 
Janusz Gołąb – OPZZ, Robert Honory - Bank Milenium (Lublin), Grażyna Jaworska 
(Warszawa), Teresa Janczyk (Zduńska Wola), Kierownictwo OPZZ, Vladimir Kamen - 
Konsultacyjna Rada Związków Zawodowych Pracowników Kultury (Moskwa),  
red. Zdzisław Kaźmierczuk (Warszawa), Maria Kuśmierczuk (Warszawa), Jerzy  
Kwiatek (Warszawa), Barbara Lankamer (Częstochowa), Marek Lewandowski 
(Warszawa), Elżbieta Miś (Kutno), Bogumił Mrówczyński - Dyrektor Domu Pracy 
Twórczej (Radziejowice), Tomasz Mędrzak (Warszawa), Ewa Mickiewicz (Olsztyn),  
Anna Nadwodna (Ostrołęka), M i A. Ochalscy (Warszawa), Marek Pol (Warszawa),  
Regina Połacin (Warszawa), Adrianna Poniecka (Warszawa), Lidia Potapowicz 
(Warszawa), Jacek Rulewicz (Warszawa), Wanda Sajkiewicz (Lublin), Andrzej  
Salamoński (Kraków), Irena i Andrzej Smaga (Warszawa), Władysław Sobecki 
(Warszawa), Czesława Sońta – Przewodnicząca Zw. Zaw. Poligrafów (Warszawa),  
Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(Warszawa), Piotr Szczechowiak (Dąbrowa k. Poznania), Janusz Teczkowski 
(Warszawa), Józef Tejchma (Warszawa), Jan Topczewski (Warszawa), prof. Jacek  
Wojciechowski (Kraków), Krystyna Wołoch (Gliwice), Maria Zacharewicz 
(Bartoszyce), Barbara i Jerzy Zalescy (Warszawa), Ryszard Zbrzyzny Poseł na Sejm 
RP, Związek Artystów Scen Polskich (Warszawa), Władysław Żbikowski (Warszawa).  
 

Zarządy i członkowie federacyjnej wspólnoty: 

Związku Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Bydgoszczy; Międzyzakładowego Zw.  
Zaw. Prac. Kultury Woj. Pomorskiego w Gdańsku; pracownicy Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Jezioranach, Grupy Związkowej Międzyzakładowego Zw. Zaw. „Kultura  
i Media” w Kielcach   i Krośniewicach, Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury 
Woj. Lubelskiego; Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury Woj. Mazowieckiego, 
Regionalnego Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Ostrołęce; Związku Zaw. Prac. 
Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku; Związku Zaw. Prac. Instytucji Kultury 
Miasta Turku i Powiatu Tureckiego, Miejskiego Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki w  
Zgierzu.  
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Związek Zawodowy Pracowników 
      Bibliotek Publicznych 
          ul. Długa 39 
      85-034 BYDGOSZCZ 
 
LD/3/1/2015                                                                                           Bydgoszcz dnia 15.01.2015 r. 

Pan 
Piotr Całbecki  
Przewodniczący Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Pl. Teatralny 2 
87-100 TORUŃ 

 

Szanowny Panie Marszałku! 

 

 

 Instytucja kultury taka jak Nasza Biblioteka ma szczególne znaczenie dla przekazu  
wartości kulturowych, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa naszego  
województwa, w tym kontekście ważnym jest odpowiednie finansowanie Biblioteki jako  
instytucji ale również jej pracowników tak aby mogli oni właściwie realizować powierzoną  
im misję publiczną poprzez uatrakcyjnienie przedstawianej oferty mającej na celu  
propagowanie i rozpowszechnianie idei, wiedzy i umiejętności o znaczeniu kulturowym,  
niezbędnym w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Zachowanie dziedzictwa  
materialnego i niematerialnego, kultywowanie tradycji regionalnych, wzrost świadomości  
społecznej dla ochrony dziedzictwa kulturowego to podstawa działań naszych pracowników. 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych wnosi o podjęcie 
działań zmierzających do objęcia pracowników naszej instytucji w 2015. waloryzacją płac  
o 10%. 

 Nasze płace są bardzo niskie w porównaniu z innymi grupami zawodowymi. Inflacja  
powoduje regularny spadek naszych wynagrodzeń. Brak podwyżek w 2014r powoduje wyraźne 
pogorszenie stopy życiowej pracowników i ich rodzin. 

Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wynieść w 2015 r. 3.959 zł.  
Konsumpcja czyli nasze wydatki w 2015 r. mają wzrosnąć o 3%. Średnia płaca w WiMBP  
w Bydgoszczy to 2.711,35 zł brutto, wliczając dodatki funkcyjne, wysługę lat. Dyrektor  
WiMBP tłumaczy się brakiem środków na podwyżki, ponieważ od 2010 r. dotacja  
organizatora jest na tym samym poziomie, a wypracowane środki nie zabezpieczą  
corocznych kosztów podwyżki płac. Jesteśmy świadomi małego zaangażowania  
województwa w rozwój kultury naszego społeczeństwa. Na podstawie danych GUS, wkład  
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kulturę, na podstawie wydatków JST  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, klasyfikuje nas na 14 pozycji w kraju na 16 województw. 

Nasza praca nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek. Organizujemy zajęcia  
dla dzieci, lekcje biblioteczne, wystawy, prelekcje, spotkania autorskie. Pracownicy podnoszą 
swoje kwalifikacje, wykształcenie, podejmują się realizacji nowych projektów i zadań.  
Biblioteka wprowadza nowe usługi, zwiększa się zakres obowiązków pracowników, rozszerza 
się zakres ich odpowiedzialności. Robimy wszystko aby zrealizować postawione przed nami  
cele, które maja zapewnić efektywne wykorzystanie potencjału Biblioteki  
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w krzewieniu wartości kulturowych w społeczeństwie województwa kujawsko-pomorskiego 
w erze cyfrowego i dynamicznie zmieniającego się stylu życia. 

Pracownicy WiMBP w Bydgoszczy w 2014 r. obsłużyli: czytelników zarejestrowanych  
164.440. odwiedzin 102.834. czytelników wypożyczalni 54.090, wypożyczonych książek 
 93.626. udostępniono czasopisma 35.596 szt., lekcje biblioteczne 139 (1.820 osób),  
kwerendy 622, udzielenie informacji 687. imprezy 1.674. ilość uczestników imprez 30.614, 
udostępniono materiały z wykorzystaniem komputerów Lex 520, Internet 12.350.  
czasopisma online 2.775. Nasze działania jak Festiwal Książki Obrazkowej Literobrazki  
po trzeciej edycji ma już znaczenie ponad regionalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Pana Marszałka o podjęcie stosownej decyzji  
w zakresie podwyższenia wynagrodzeń pracowników naszej instytucji oraz udzielenia  
organizacji związkowej odpowiedzi . 

Licząc na zrozumienie i konstruktywne podejście do naszego wniosku. 
 
 
 

   Z poważaniem 
 

PRZEWODNICZĄCA 
Zw. Zaw. Prac. Blbl. Publ. 
  B o g u m i ł a  K r us z ka  

 

     Jolanta Włodarska 
         /Skarbnik Zw. Zawod.   
Pracowników Bibliotek Publicznych      
     przy WiMBP w Bydgoszczy/ 

 
 
 
 
 

Do wiadomości. 

• Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
• Przewodniczący i członkowie Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

• Pan Jerzy Janczarski - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

• Pani Ewa Stelmachowska - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy 

• Pan Jan Budkiewicz — Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury  
i Sztuki w Warszawie 

• Pan Harald Matuszewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Bydgoszczy 
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Ile zarabiają ludzie polskiej kultury i sztuki oraz  
ludzie show - biznesu kultury i reklamy 
 

(Gazeta Wyborcza 12 i 13 stycznia 2015 r.) 
 
 

 Tabela pokazuje nam tylko wierzchołek góry lodowej. Dowiemy się z niej,  
ile aktor dostaje za dzień zdjęciowy – ale nie dowiemy się, ile dostanie za cały rok. 
Dowiemy się, za ile poszedł obraz znanego malarza – ale nie dowiemy się, ile z tego 
ów malarz dostał dla siebie.  
 Pod tym względem sportowcy mają lepiej, przynajmniej mogą racjonalnie plano-
wać swoje finanse. Za to dla człowieka kultury każdy dzień to niespodzianka (czasem 
nawet przyjemna, ale częściej jednak niezbyt...).  
 
 
1344 zł 
- płaca zasadnicza początkującego aktora teatru lalkowego 
w Kielcach - w tym dodatek wyrównawczy (kilkaset zł), 
wypłacany gdy aktor gra spektakl . 
 
2147 zł 
zarabia co miesiąc „na brudno” chórzysta Filharmonii Krakowskiej. 
 
od 2417 do 3353 zł 
zarabia miesięcznie muzyk z orkiestry Filharmonii Krakowskiej. 
 
2461 zł 
to gaża najmniej zarabiającego aktora teatru dramatycznego w Kielcach. 
 
2,5 tys. zł 
tyle dostaje co miesiąc grafik komputerowy projektujący strony albumów 
w małym wydawnictwie turystycznym. Artysta jest absolwentem ASP 
i pracuje na umowie-zleceniu od niespełna roku. 
 
od 2,7 tys. do 6 tys. zł 
dostaje za miesiąc muzyk z zespołu grającego w lokalu w Krynicy-Zdroju. 
 
3,5 tys. zł 
tyle zarabia w Teatrze Narodowym aktorka Małgorzata Kożuchowska. 
Dwa razy więcej otrzymuje za każdy dzień zdjęciowy na planie serialu 
„Rodzinka.pl”, w którym gra panią domu. 
 
3,6 tys. zł 
średni zarobek miesięczny brutto aktora teatru lalkowego w Kielcach. 
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od 4,4 tys. do 5996 zł 
odbiera miesięcznie etatowy aktor w krakowskim teatrze Groteska. 
 
ok. 4,5 tys. zł  
miesięcznie zarabia w teatrze aktora Danuta Stenka.  
Tyle samo otrzymuje za dzień zdjęciowy na planie serialu „Lekarze”. 
 
średnio 6 tys. zł 
miesięcznie zarabia architekt wnętrz prowadzący własną  
jednoosobową firmę w Tarnowie. 
 
7 tys. zł 
pensji, a do tego 5 tys. zł za „każdy występ i opracowanie artystyczne” 
to stawka dla dyrygenta powstającej filharmonii w Gorzowie. 
 
7,5 tys. zł 
i więcej zarabia zatrudniony na umowę o dzieło dyrygent w Filharmonii Krakow-
skiej. 
 
35 tys. zł 
zarabia w miesiącu reżyser Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Kwota zależy 
od rangi reżysera oraz sceny, na której przygotowuje spektakl. 
 
ok. 65 tys. zł 
odbiera reżyser opery w Bydgoszczy za przygotowanie spektaklu. 
 
150 tys. zł 
dostała Dorota Rabczewska „Doda” za występ na sopockim festiwalu piosenki,  
250 tys. - za reklamę sieci  sklepów ze sprzętem RTV i AGD, 750 tys. zł -  
za serię koncertów w ramach trasy „Anty Tour”, jeszcze więcej - za noszenie  
odpowiednich dżinsów. 
 
550 tys. zł 
zarabia na reklamie środka poprawiającego trawienie specjalistka od kuchni  
i jadalni Magda Gessler. 
 
1,87 mln zł 
zarobił w 2011 r. pisarz, podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski, który  
sprzedał w tym czasie m.in.  300 tys. egzemplarzy książki „Gringo wśród 
dzikich plemion” i 100 tys. egzemplarzy poprawionego  
wydania „Podróżnika WC”, nie licząc innych tytułów. 
 
 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
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   WICEPRZEWODNICZĄCA 
    OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA  
    ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

  WIESŁAWA TARANOWSKA 
 
     OPZZ/ WT /RG / 953 / 2014     Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. 
 

 
       
         
        S z a n o w n y  P a n  
        Jan BUDKIEWICZ  
        Przewodniczący 
        Federacji Związków Zawodowych  
        Pracowników Kultury i Sztuki 

 
 
 Przekazuję Panu Przewodniczącemu w załączeniu odpowiedź, jaka wpłynęła do 

OPZZ z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu (Oddział w Koninie) w sprawie 

efektów działań kontrolnych inspekcji pracy przeprowadzonych w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Turku. 

 Interwencję podjęłam na wniosek Pana Przewodniczącego i dokumentacji w 

przedmiotowej sprawie, jaka została przekazana do OPZZ w listopadzie br.  

 Pozdrawiam serdecznie. 
 
 

Z poważaniem 

           (-) W Tarnowska 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 00-924 
Warszawa, ul. Kopernika 36/40 tel.: 022 551 55 16, fax: 022 551 55 27 e-mail: 

taranowska@opzz.org.pl, www: http://opzz.org.pl 
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               PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 
                    OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU   

                    ODDZIAŁ W KONINIE 

 

 

Konin, 12.12.2014 roku 

12254-K069-4604-Sw4378-Sa01/2014 

 

Pani 
Wiesława Taranowska 
Wiceprzewodnicząca 
Ogólnopolskie Porozumienie  
Związków Zawodowych  
ul. Kopernika 36/40  
00-924 Warszawa 

 
 

Dotyczy: OPZZ/RG/819/2014. 

 

 W odpowiedzi na pismo nr rej. OPZZ/RG/819/2014 z dnia 06.11.2014 roku, które  

wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w dniu 12.11.2014 roku  

informuję, że inspektor pracy przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów prawa  

pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku z siedzibą:  

62-700 Turek, ul. Dworcowa 5. Kontrolę podjęto w celu rozpatrzenia zarzutu dotyczącego  

naruszania w MBP w Turku ochrony praw związkowych oraz mobbingu. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku jest instytucją  

kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska Turek. Biblioteka jest wpisana do  

Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/92, wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek  

i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu. Organem zarządzającym biblioteką jest Dyrektor Biblioteki.  

Od 01.11.1981 roku funkcję Dyrektora pełni Wanda Grzeszkiewicz. 

Zgodnie z uchwałą nr 4/2014 Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Kultury 

Miasta Turku i Powiatu Tureckiego z dnia 12.02.2014 roku, Małgorzata Pawłowska -  

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu 

Tureckiego, została objęta ochroną trwałości stosunku pracy. Kontrola potwierdziła przypadki 

podejmowania przez Wandę Grzeszkiewicz, Dyrektora MBP w Turku, prób jednostronnej 

zmiany warunków pracy Małgorzaty Pawłowskiej na niekorzyść pracownika, bez zgody  

zarządu organizacji związkowej. Na podstawie przedłożonych dokumentów inspektor pracy 

ustalił, że nie doszło jednak do wypowiedzenia warunków pracy Małgorzaty Pawłowskiej  

w trybie art. 42 Kodeksu pracy. 
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W czasie kontroli inspektora pracy pismem z dnia 04.12.2014 roku Wanda Grzeszkiewicz 

poinformowała Małgorzatę Pawłowską, że decyzje dotyczące zmiany warunków pracy  

wyartykułowane   w  aneksie   z   dnia   16.12.2013   roku   do   „Zakresu   czynności, 

odpowiedzialności i uprawnień" z dnia 23.09.2014 roku, na które Małgorzata Pawłowska  

nie wyraziła zgody, nie obowiązują. 

W związku z zarzutem podniesionym w piśmie z dnia 06.11.2014 roku inspektor  

pracy przeprowadził kontrolę w celu ustalenia przestrzegania w Bibliotece dyspozycji art.  

943  §  1 Kodeksu pracy. Zgodnie z ww. przepisem pracodawca jest obowiązany  

przeciwdziałać mobbingowi. Inspektor pracy ustalił, że do dnia kontroli w MBP w Turku nie 

wprowadzono wewnętrznych procedur antymobbingowych, określających sposób  

działania pracodawcy, jak i osoby mobbingowanej, w przypadku podejrzenia wystąpienia  

w zakładzie zjawiska mobbingu. Uznanie danego zachowania za mobbing jest kwestią  

sporną, możliwą do rozstrzygnięcia jedynie przez właściwy sąd, który winien rozpatrzyć  

dane zachowanie w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem okoliczności  

konkretnego przypadku. W związku z powyższym inspektor pracy nie jest organem  

uprawnionym do stwierdzenia, że dane zachowanie nosi znamiona mobbingu. 

W czasie kontroli inspektor pracy OIP w Poznaniu Oddział w Koninie odbył spotkanie 

z Przewodniczącą związku zawodowego działającego w MBP w Turku. W czasie spotkania 

inspektor pracy poinformował Małgorzatę Pawłowską między innymi o uprawnieniach  

pracownika w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu oraz roli inspektora pracy 

w zakresie badania zjawiska mobbingu. 

W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał stosowne środki 

prawne przewidziane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. 
 
 
 
 
 

                          Z poważaniem 
 

                 Starszy Inspektor Pracy     

                   Bartłomiej Piotrowski 



 

 

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 10 

        ZWIĄZEK ZAWODOWY 
 PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY 
MIASTA TURKU i POWIATU TURECKIEGO 
ul. Dworcowa 5, tel. 063 278 51 34 
                    62-700 TUREK 
             NIP  668-17-82-201 

 

Turek, dnia 13.01.2015 r. 

 

 

 

Pan Jan Budkiewicz 
 

Przewodniczący Federacji  

Związków Zawodowych  

Pracowników Kultury i Sztuki 

 
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,  
Dziękuję! 
 
 

Dziękuję Panu za roczne wsparcie, zaangażowanie i życzliwość, za oka-
zaną mi pomoc w staniu na straży prawa związkowego. 
 

Za Pana pośrednictwem chciałabym także podziękować pracownikom 
Federacji, a w szczególności Panu Anatolowi Wasiljewowi za profesjonalną 
pomoc prawną. 
 
 
 
 

  Pozdrawiam serdecznie 
(-) Małgorzata Pawłowska 

 
 
 

Przewodnicząca Związku Zawodowego 
Pracowników Instytucji Kultury Miasta 
Turku i Powiatu Tureckiego 
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Federacja Związków Zawodowych    Warszawa, 23,12.2014 r.  
Pracowników Kultury i Sztuki  
L.dz. 570.2014  
 
 
      Przewodnicząca Zarządu 
      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
      Regionalnego Związku Zawodowego 
      Pracowników Instytucji Kultury 
      w Sieradzu 
 
 Szanowne Panie ! 
 
 Na wstępie kilka zdań o charakterze szczególnym. Zdań odnoszących się do 
podpisanej nieczytelnie, bez pieczątki związku, lakonicznej informacji wysłanej  
do Federacji 15 grudnia br.(czyli parę tygodni po fakcie): „Ponadto informujemy iż na 
ZEBRANIU WALNYM w dniu 31 października 2014r., podjęta została uchwała o  
likwidacji Związku”. 

Prężna przez całe lata, zasłużona dla ludzi organizacja zmarniała tak bardzo, że 
trzeba ją było „zlikwidować” (!). 
 Cisną się słowa żalu za czasem, gdy Związkowi nadawali ton Teresa Janczyk, 
Czesław Kurka, a wspierali ich Irena Grajoszek, Jadwiga Nikodem, Andrzej  
Wawrzyniak.  
 To nie był przypadek, że Teresa Janczyk i Czesław Kurka byli wybierani do  
organów Federacji i OPZZ, że byli szanowani i honorowani. 
 Żal, po zaprzepaszczonej – jak nazywał to profesor Tadeusz Kotarbiński  
„dobrej robocie”.  
 Wracając do otrzymanej 22 grudnia informacji (datowanej „Sieradz, dnia  
15 listopada 2014 r.”) zawiadamiamy, że zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Statutu Federacji – 
przesłane powiadomienie nie spełnia warunków niezbędnych, do uznania prawnego. 
 Prawomocna skuteczność uchwały (zgodnie z podanymi przepisami statutu)  
powinna zawierać: 
- treść sentencji uchwały, 
- powołanie na odpowiedni przepis Statutu Związku, 
- informacje o trybie podjęcia uchwały, 
- liczbę członków Związku uprawnionych do głosowania, 
- wynik głosowania, 
- pieczęć Związku i podpisy prowadzących zebranie. 
 Odnośnie należności Związku na rzecz Federacji, zgodnie z dyspozycją § 10 ust. 
5 jej Statutu, obowiązują one przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania przez Fede-
rację przedmiotowej uchwały. 
 

       Z poważaniem  
 
        Jan Budkiewicz 
        Przewodniczący FZZPKiS 
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Związek Zawodowy Pracowników     Bydgoszcz, 15.12.2014 r. 

Bibliotek Publicznych z siedz. w Bydgoszczy 
 

        
        
 

W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Związku  

Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Bydgoszczy.  

Zarząd miał przyjemność gościć Honorowego Przewodniczącego Władysława  

Dudaczyka, oraz Wiceprzewodniczącego Federacji ZZPKIS Jerzego Dolińskiego. 

Podczas posiedzenia zostały wręczone odznaczenia ,,Zasłużony Działacz Związkowy 

Kultury i Sztuki”. 

Odznaczenia wręczył Kol. Jerzy Doliński Wiceprzewodniczący FZZPKIS w asyście 

Honorowego Przewodniczącego ZZPBP działającego przy Wojewódzkiej i Miejskiej 

Bibliotece w Bydgoszczy. 

 

Odznaczeni zostali :  

Urszula Gutowska - złota odznaka 

Krystyna Lachowicz – srebrna odznaka 

Lucyna Welka - srebrna odznaka 

Jolanta Włodarska - srebrna odznaka 

Krystyna Gużlecka - srebrna odznaka 

Beata Partyka - srebrna odznaka 

Bogumiła Kruszka – srebrna odznaka 

 
 
Przewodnicząca Związku w imieniu odznaczonych podziękowała za wyróżnienia.  

 

 

 

            Bogumiła Kruszka 

      Przewodnicząca ZZPBP w Bydgoszczy  
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„KTO jest KTO” 

 
 

 Podczas naszego Zjazdu w Radziejowicach w kuluarach,  

z ust delegatów padały pytania: „KTO jest KTO”, jaki ma  

dorobek, staż zawodowy i społeczny? 

 Najwidoczniej krótkie informacje o delegatach,  

zamieszczone w materiałach zjazdowych, zbyt mało  

zaspokajały koleżeńską wiedzę. 

 Aby w części sprostać „zamówieniu” różnych przecież  

środowisk zawodowych, postanowiliśmy od tego roku,  

w kolejnych Serwisach publikować biogramy Koleżanek  

i Kolegów wybranych do władz i organów Federacji. 

 Zaczynamy od przewodniczącego – Jana Budkiewicza 

oraz wiceprzewodniczącego Jerzego Dolińskiego. 

 

        Redakcja  
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   Jan Budkiewicz  
   Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
 

Urodzony 19 maja 1934 r. w Warszawie.   

Matura   –   Elbląg   1952 r.  Po  studiach na  Wydziale  

Dziennikarskim UW (1952-1956) ukończył w 1964 r. reżyserię w Państwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi.  

Współtwórca i wieloletni przewodniczący Dyskusyjnego Klubu  

Filmowego Po prostu- Zygzakiem. Krytyk filmowy, autor ponad 600 publikacji  

prasowych, nowel i scenariuszy filmowych; wydawnictwa „Moje posłowanie”; 

wspomnień „Grzeszni – Niezlustrowani” I, II i III t. oraz „DSS”.  

Współpracownik reżyserów: Aleksandra Forda, Janusza Nesfetera,  

Andrzeja Wajdy, Siergieja Bondarczuka. Twórca filmów dokumentalnych: 

„Akademia Pana Brzechwy”, „Gillelaje”, „Trzydziestolatki”, „Polska za Cape 

Verde”, „MS Kapitan Ledóchowski”, TV: „Dekameron 40”, „Mateo Falcone”,  

kinowych: „Olśnienie”, „Pobojowisko”, także spektakli teatralnych: „Zabawa jak 

nigdy”, „Największa świętość”, „Niespodziewany początek bankietu”, 

„Rozmowy z katem”.  

Działacz kultury Zrzeszenia Studentów Polskich i Towarzystwa 

„Polonia”. Wykładowca na Studium Fotografii i Filmu CPARA - COMUK.  

Członek Narodowej Rady Kultury (1984 - 1990). Od marca 1981 r.  

przewodniczący Rady Naczelnej Związku a następnie - już ósmą kadencję - 

Federacji Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki; członek Rady i Prezydium OPZZ.  

W kadencji 1993-97 związkowy poseł na Sejm RP; w latach 1998-2002 radny 

m. st. Warszawy i przewodniczący Komisji Kultury.  

Odznaczony m. in. Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Krzyżem 

OOP; „Zasłużony dla Warszawy”; „Zasłużony Działacz Kultury”. Honorowany 

przez krajowe oraz zagraniczne instytucje i organizacje społeczne, w tym  

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, OPZZ i Federację Zw. Zaw. Prac.  

Kultury i Sztuki. Z sercem po lewej stronie, zawsze bezpartyjny! 

Żona Kamila; córki – Joanna i Zofia. Wnuki: Kacper, Piotr, Kamila, Emil. 
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   Jerzy Doliński  
   Wiceprzewodniczący Federacji ZZPKiS 
 
Urodził się 2 lutego 1953 r. w Koszalinie.   

Wraz z rodziną wędrował po Polsce „za ojcem” - oficerem  

wojska, by w 1967 roku osiąść w Bydgoszczy.   

W latach „młodzieżowych” był współtwórcą kabaretu działającego na  

potrzeby bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia, a także solistą  Zespołu  

Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej.  

Od 1977 roku śpiewak - solista Opery w Bydgoszczy (obecnie Opera 

Nova). Prowadził też własną Agencję Artystyczną zajmując się głównie  

propagowaniem muzyki wśród dzieci i młodzieży. W czasie przemiany  

ustrojowej współtworzył w Operze „branżowy” związek zawodowy (obecnie 

Związek Zawodowy Pracowników Opery Nova) i od pięciu kadencji jest jego  

przewodniczącym. Aktywny w przygotowywaniu regulaminów i zarządzeń 

pracowniczych dotyczących Instytucji. Od lat pełni funkcję Społecznego  

Inspektora Pracy. Angażuje się także w pracę regionalnych Stowarzyszeń 

Kulturalnych.  

Za zasługi w pracy zawodowej, społecznej i związkowej odznaczony 

m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Odznaką  Zasłużonego 

Działacza Kultury; Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - „Za Zasługi 

dla Miasta Bydgoszczy”; Srebrną i Złotą Odznaką „Za Zasługi Dla OPZZ”;  

„Za Zasługi Dla Ochrony Pracy”; Odznakami „Zasłużony Działacz Związkowy 

Kultury i Sztuki”, „Medalem Plakietką - Zasłużony Dla Związku”. 

 Żona Maria Jolanta jest nauczycielką, córka Jaśmina mieszka we  

włoskim Tyrolu, gdzie koncertuje i zajmuje się pedagogiką pianistyczną.  

Po wielu latach krajowych i zagranicznych wojaży artystycznych, Jerzy 

chętnie przebywa w swojej „daczy” w Borach Tucholskich, gdzie  

odpoczywa przy „zaległych” lekturach.  

 Na październikowym - VIII Zjeździe Związków Członkowskich FZZPKiS 

wybrany po raz trzeci na funkcję  Wiceprzewodniczącego Federacji.  
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Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki 
 
 
 
 
 
       Delegaci  i Goście 

       VI Zjazdu Związku Pracowników  

       Kultury Ukrainy  

 

 
 
 Otrzymaliśmy od przyjaciół wiadomość, że 18 grudnia rozpoczyna się  

w Dniepropietrowsku VI  Zjazd  Związku Kultury Ukrainy. 

 Ważna to wiadomość, znamy przecież  Waszą sytuację polityczną, społeczną  

i gospodarczą. Rozumiemy przed jakimi wyborami i wyzwaniami musicie stawać. 

 Nie odważamy się przekazywać wskazań czy rad. Jesteśmy przekonani,  

że znajdziecie w sobie mądrość i wizję, która promować będzie ludzką i kulturową 

przyszłość Ukrainy.  

 Kraju ludzi, o których myślimy z troską, bez względu na to, jak przebiegały losy 

we wspólnym rodowodzie europejskim. 

 Nie szukając wsparcia w wielości słów, pozdrawiamy Delegatów i Gości Zjazdu. 

Zwracamy się też prośbą aby pamiętać, że macie w pobliżu - za zachodnią granicą - 

ludzi bliskich i życzliwych. 

 
 
            Jan Budkiewicz 
      Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
 
 
 
 
Warszawa, 18 grudnia 2014 r.  



 

 

WŁADZE I ORGANY FEDERACJI   ZZPKIS  
 
 

Jan Budkiewicz                          - przewodniczący                    Kinematografia (Warszawa) 
Jerzy Doliński                            - wiceprzewodniczący            Inst. Art. (Bydgoszcz) 
Agnieszka Kociuban                 - wiceprzewodnicząca            Szkol. Art. (Kraków) 
   
 

                                Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw. 
 
4. Dorota Abramczyk                                                     Domy Kultury (Zgierz) 
5. Bogumiła Kruszka                                                                    Biblioteki (Bydgoszcz) 
6. Sławomir Mikołajczyk                                                             Kinematografia (Krośniewice) 
7. Elżbieta Miś                                Szkol. Art. (Kutno) 
8. Romuald Rykiert                                 Muzea (Kraków) 
9. Janusz  Wolicki                                Inst. Art. (Słupsk) 
 
 
                                          Członkowie Zgromadzenie Delegatów 
 
10. Urszula Derendarz                                Biblioteki (Piotrków Tryb.) 
11. Maria Krawczyk                                   Biblioteki (Piotrków Tryb.) 
12. Anna Miszczak                                 Biblioteki (Chełm) 
13. Anna Nadwodna                                 Biblioteki (Ostrołęka) 
14. Anna Niemczak                                                     Domy Kultury (Przemyśl) 
15. Grzegorz Nowak                                 Muzea (Oświęcim) 
16. Leszek Włodarkiewicz                                 Inst. Art. (Warszawa) 
 
                                                             Komisja Rewizyjna 
 

1. Piotr Szczechowiak                - przewodniczący                   Domy Kultury (Poznań) 
2. Sylwester Wieczorkowski   - wiceprzewodniczący           Biblioteki (Warszawa) 
2. Witold Grela                                                                              Muzea (Kraków) 
3. Marzena Małek                                                         Inst. Art. (Częstochowa) 
5. Renata Tomkiewicz-Hanusiak     Szkol. Art. (Kraków)  
 

 
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000122711 

 

 

Doradca do spraw związkowych – Anatol Wasiljew 
dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 1030-1530 

Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80 
 

Przypominamy, 
każde wydanie Serwisu Informacyjnego 

jest opublikowane na stronie internetowej Federacji. 
www.fzzpkis.pl 



 

 


