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     NIE  TYLKO  NASZE  SPRAWY 
 
 

     Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji ZZPKiS 
 
13 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji ZZPKiS.  

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji oraz zaproszeni Przewodniczący Federacji 
Jan Budkiewicz i księgowa Danuta Świsłowska. 

 
Na posiedzeniu oceniono: 
 

♦ Działalność organów Federacji w okresie sprawozdawczym (17.03.2015 r. – 13.03.2016 r.). 
 
♦ Stan organizacyjno-prawny związków i spływ składek członkowskich. 
 
♦ Gospodarkę finansową w 2015 r. tj. wykonanie preliminarza budżetowego i wyniki 
   bilansowe. 
 
♦ Projekt Preliminarza Budżetowego na rok 2016. 
 
 

Obrady  
Zgromadzenia Delegatów Związkowych Federacji 

 
 

 14 marca 2016 r. odbyło się III posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych. 
Uczestniczyło 13 członków ZDZ oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego 
obrad wybrano Jerzego Dolińskiego, ze Związku Zawodowego Pracowników Opera Nova  
w Bydgoszczy.  
 

Przedmiotem posiedzenia było m.in.: 
 

♦  Omówienie Sprawozdania z działalności Prezydium Zgromadzenia Delegatów 
   Związkowych od 17 marca 2015 r. do 13 marca 2016 r.  
 

♦  Ocena warunków Ugody zawartej pomiędzy Zarządem PAU i przedstawicielami Federacji  
   w dniu 18 stycznia 2016 r.  
 

♦  Informacja o zawezwaniu TUiR WARTA do próby ugodowej dot. wypłaty odszkodowania 
    z ubezpieczenia mec. M. Karczewskiej-Smoleń, z tytułu nienależytej obsługi prawnej  
    i poniesionych przez Federację strat finansowych. 
 

♦  Realizacja preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych w roku 2015. 
 

♦  Wysłuchanie oceny Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i bilansu za rok  
     2015.  
 

♦  Uchwalenie preliminarz budżetowego na 2016 rok.  
 

♦  Problemy związkowe – stan prawny, ankiety, składki.  
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  Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwaliło: 
 
 
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium za okres 17 marca 2015 r. do  
13 marca 2016 r.  
 
- Zatwierdzenie wniosku zawartego w Uchwale Prezydium z 25.01.2016r. na pobranie  
z Funduszu Strajkowego środków na zapłatę zobowiązań, ustalonych w Ugodzie z PAU, 
podpisanej w Krakowie 18 stycznia 2016 r.  
 
- Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za 2015 r.   
 

- Pokrycie straty za rok 2015 z kapitałów własnych Federacji.* 
 
- Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2016 r. 
 
- Skreślenie z listy członków Federacji ZZPKiS, Związku Zawodowego Pracowników  
Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej ze względu na niespełnienie warunków  
statutowo-prawnych. 
 
- Przyznanie (na wniosek Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek 
Publicznych z siedzibą w Bydgoszczy), odznak związkowych: 
Złotą Odznakę - Marii Kołata; 
Srebrną Odznakę - Sławomirze Altman, Danucie Kuich, Elżbiecie Ozimek. 
 
- Przyznanie mecenasowi Robertowi Stańdzie - za współpracę i prawną staranność  
o dobra związkowe – Medalu Plakietki „Zasłużony dla Związku”. 
 
 
 Zgromadzenie Delegatów Związkowych po analizie i ocenie odpowiedzi  

Wicepremiera – Ministra KiDN prof. Piotra Glińskiego na List otwarty  

Federacji (z 19 listopada 2015 r.) postanowiło ponownie wystąpić do szefa  

resortu w sprawach, które w odpowiedzi zostały pominięte.  

 

♦     ♦     ♦ 
 
 *Otrzymaliśmy 15 kwietnia 2016 r. potwierdzenie z KRS o przyjęciu  

dokumentów finansowych Federacji za rok bilansowy 2015. 

 Krajowy Rejestr Sądowy dokonał również zmiany nazwiska  

Wiceprzewodniczącej FZZPKiS, które obecnie brzmi Agnieszka Lachcik.  
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WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

prof dr hab. Piotr Gliński 

DF-I.053.1.2016. EG  
DF/179/16 

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

 

Pan 

Jan Budkiewicz  

Przewodniczący Federacji Związków  
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki  
ul. Żelazna 67/66  
00-871 Warszawa 
 
 
 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

W związku z Listem otwartym z dnia 19 listopada 2015 r.  

oraz w uzupełnieniu do odpowiedzi przesłanej w dniu 12 maja 2015r. na List 

otwarty z dnia 16 kwietnia 2015r., ponownie informuję, iż MKiDN ma wpływ 

na wysokość dotacji podmiotowych wyłącznie tych instytucji, dla których 

jest organizatorem. Większość instytucji kultury w Polsce to instytucje  

samorządowe, wobec tego wnioski dotyczące wysokości dotacji podmiotowej, 

w tym środków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń osobowych, należy 

kierować do ich organizatorów. 

Odnosząc się zatem do sytuacji instytucji podległych resortowi  

informuję, iż w świetle Ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o szczególnych  

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016  

obowiązujące dotychczas (począwszy od 2011r.) zamrożenie wynagrodzeń  

w instytucjach kultury nie będzie miało miejsca w roku 2016. Instytucje 

kultury wobec tego będą zwolnione z w/w ograniczenia, co pozwoli im  

w pełni na samodzielne prowadzenie gospodarki w ramach posiadanych 

środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 
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Konieczny podkreślenia jest fakt, iż w projekcie ustawy budżetowej  

na rok 2016 uwzględniono zwiększenie środków na wynagrodzenia, w tym 

dla instytucji kultury, w wysokości 5%, tj. 26,5 min zł. Ponadto, w przypadku 

niektórych instytucji, w związku z rozszerzeniem ich działalności, założono 

wyższe ponad wskazany 5% - tj. 11,2 min zł - wzrost wynagrodzeń, z  

zastrzeżeniem jego pokrycia w planowanych przychodach własnych  

instytucji. Instytucjami tymi są: Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Filharmonia Narodowa, Teatr Narodowy, 

Instytut Muzyki i Tańca, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa, 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Centrum Rzeźby Polskiej  

w Orońsku, Narodowy Instytut Audiowizualny, Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie,  

Instytut Teatralny w Warszawie, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, 

Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Książki w Krakowie, Centrum  

Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie. 
Jednocześnie informuję, iż w nowym Rozporządzeniu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie  
wynagradzania pracowników instytucji kultury zrezygnowano m.in.  
z określania wysokości minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego za pracę w pełnym wymiarze zatrudnienia, co skutkowało  
będzie tym, iż wysokość wynagrodzenia będzie określał pracodawca  
z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej wysokości minimalnego  
wynagrodzenia za pracę, które w roku 2016 wynosi 1.850 zł (zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego  
wynagrodzenia za pracę w 2016r.).              
                     Z poważaniem  

       WICEPREZES RADY MINISTRÓW  

               MINISTER KULTURY   

       I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

        prof. Piotr Gliński 

W załączeniu: 
- pismo z dnia 12 maja 2015r., nr DF-I.053.3.2015.AG, DF/2792/15  
Otrzymują:  
1. Pan Andrzej Duda - Prezydent RP  
2. Pani Beata Szydło - Premier RP  
3. Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
4. Prezydium Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu  
5. Prezydium Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu  
6. Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych  
7. NSZZ „Solidarność”  
8. UNI MEI (Bruksela)  
9. Związki Członkowskie Federacji ZZPKiS 
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     FEDERACJA ZWIĄZKÓ ZAWODOWYCH   
    PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI 
    FEDERATION OF TRADE UNIONS OF CULTURE 
     AND ARTS WORKERS 
       ul. Żelazna 67/66;  00-871 Warszawa 
       konto:  PKO Bank Polski SA XV Oddział Centrum 
                  Nr 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146 

 
INTERNET              L.dz. FED  110/2016 
federacja@ fzzpkis.pl 
www.fzzpkis.pl  
Telefony: 
przewodniczący 22 629 85 80  
dz. org.-prawny 22 621 80 51 
dz. Finansowy 22 621 43 81 
TELRFAX:  22 628 90 39    

       Prof .  Piotr Gliński 
       Wicepremier 
       Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
          Szanowny Panie Profesorze! 

Warszawa 15.03.2016 

Miało być inaczej. Pana odpowiedź i załączone do niej teksty (podpisane jeszcze przez 

byłą panią Minister) zaskakują i są novum w pojęciu zmiany.  

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie sprawowania władzy przez 

PO nie było aktywne i skore do rozwiązań dla kultury potrzebnych i mądrych.  

 Brak odpowiedzi p. Wicepremiera na zasygnalizowane przez Federację sprawy  

to zawód i kontynuacja uników poprzedniego kierownictwa resortu.  

 Mając powyższe na względzie powtarzamy, problemy i sugestie, które w Pana  

odpowiedzi zostały pominięte a są aktualne, ważne do rozstrzygnięcia. 

Dopominamy się: 

- ustanowienia nowych - godnych ludzi kultury - zasad płacowych i „odmrożenia”  
wynagrodzeń w instytucjach podległych MKiDN. (Byłby to właściwy przykład dla  
samorządów, które patrzą i oceniają postępowanie resortu.) 

- honorowania finansowego pracowników instytucji kultury po 45 lat pracy. (Okres pracy 
zawodowej, podniesiono do 67 roku życia, ale nagrody jubileuszowej za pracę po 45 latach 
nie wprowadzono. Żenujący brak szacunku dla kompetentnych i wytrwałych.) 

- spowodowanie zwiększenia datacji podmiotowych na wynagrodzenia w instytucjach  
kultury, dla których organizatorem są samorządy. 

- podjęcia z reprezentatywnymi związkami zawodowymi kultury prac nad układem  
zbiorowym, obejmującym instytucje dla których organizatorem jest MKiDN. 

- powołania w Radzie Dialogu Społecznego Zespołu Problemowego „Kultura i Sztuka” 
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- dopasowania zapisów ustaw „resortowych” dot. kultury z ustawami „samorządowymi”. 

- przywrócenia prac nad ustawą o instytucjach artystycznych. 

- ustawowej zasady przestrzegania bezstronności i pluralizmu w dostępie do mediów  
   publicznych, które nie mogą być tubą propagandową rządzących (bez względu na ich  
   ideologiczną maść.) 

Szanowny Panie Premierze! Panie Ministrze!  
 

Działania na rzecz właściwych warunków pracy i wynagradzania pracowników  
instytucji kultury oraz reprezentowanie ich praw i interesów wobec organów władzy  
ustawodawczej, rządu i samorządów jest powinnością Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego i reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników 
kultury i sztuki. 

Dopominając się realizacji zgłoszonych inicjatyw, ponownie wnosimy  
o spotkanie i rozpoczęcie rozmów o istotnych dla pracowników kultury i mediów  
sprawach. 

Podtrzymujemy przekonanie, iż rzeczowa współpraca Ministerstwa i Federacji, 
którą reprezentują kompetentni przedstawiciele różnych specjalności sfery kultury  
i sztuki, przyniesie oczekiwane, wymierne rezultaty. 

Oczekując na pełną odpowiedź, prosimy o jej przesłanie, w przewidzianym prawem 
czasie tj. trzydziestu dni. 

           Na mocy uchwały   
                Zgromadzenia Delegatów  
                 Związkowych FZZPKiS  
          Przewodniczący obrad  
                 Jerzy Doliński  
 
 
 
Do wiadomości: 
 
- UNI MEI 

- Kierownictwo OPZZ 

- Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji 

- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

- Związki Członkowskie FZZPKiS 



 

 

Pan Jan Budkiewicz  
Przewodniczący Federacji  
Związków Zawodowych  
Pracowników Kultury i Sztuki 
Warszawa 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w odpowiedzi pismo z dnia 23.03.2016 r. (znak L.dz. FED/122/2016) chciałbym  
podziękować za opinię dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie okresowych  
informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w 

zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez 

właściwe organy. 

Uprzejmie wyjaśniam, że ww. projekt rozporządzenia wdraża do polskiego prawa przepisy 
prawa unijnego, tj. postanowienia dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania  
kwalifikacji zawodowych, znowelizowanej dyrektywą 2013/55/UE. Na podstawie art. 59  
i 60 dyrektywy 2005/36/WE (w brzmieniu nadanym dyrektywą 2013/55/UE) państwa  
członkowskie mają obowiązek przekazywania informacji, które zostały objęte zakresem  
projektowanego rozporządzenia. Informacje te są wpisywane do europejskiej Bazy  
Zawodów Regulowanych, prowadzonej przez Komisję Europejską. 

Należy zaznaczyć, że projektowany akt prawny zastąpi dotychczas obowiązujące  
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu  
i terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów  
regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji 

zawodowych (Dz.U. Nr 185, poz. 1147, późn. zm.), dodatkowo uwzględniając informacje 
objęte nowymi rozwiązaniami, np. dotyczącymi częściowego dostępu do zawodu, które są 
niezbędne do pełnej implementacji dyrektywy.  
 
Mając powyższe na uwadze pragnę podkreślić, że konieczność wydania projektowanego 
rozporządzenia wynika z obowiązku transpozycji prawa unijnego. 

       Z poważaniem 
      (-) Aleksander Bobko 

MINISTERSTWO NAUKI  
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 SEKRETARZ STANU 
Aleksander Bobko 

 
DWM.ZSK.186.612016.RO

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. 
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Federacja Związków Zawodowych    Warszawa, 23.03.2016 r.  
Pracowników Kultury i Sztuki  
L. dz. 122/2016 
 
 
 
 
       Szanowny Pan 
       Jarosław Gowin 
       Wicepremier 
       Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
 
 Opinia 
 
 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki nie może  

odnieść się do spraw merytorycznych zawartych w projekcie rozporządzenia,  

w sprawie okresowych informacji przekazywanych koordynatorowi systemu  

uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach  

regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy, bo na dobrą  

sprawę merytorycznych spraw nie znajduje.  

Odnosimy się natomiast do biurokracji, którą ten dokument poszerza  

w nieuzasadniony sposób. 

 Panie Wicepremierze i Ministrze! 

 Czy nie szkoda lasów? Czy Rada Ministrów nie ma ważniejszych spraw  

do rozstrzygania? 
 

        Z poważaniem  
 

        Jan Budkiewicz 

       Przewodniczący Federacji ZZPKiS  
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Dobra, ważna inicjatywa ! 

 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i jego zastępca dr Lesław Nawacki 
wzięli udział w posiedzeniu Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  
Zawodowych 22 marca 2016 r. Ustalono, że podjęte zostaną wspólne działania na 
rzecz wzmocnienia ochrony praw pracowniczych. 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że jego głównym narzędziem są wystąpienia 
generalne do organów władzy publicznej, w których wskazuje na potrzebę rozwiązań naj-
ważniejszych problemów obywateli, w tym także tych dotyczących praw pracowniczych. – 
Mam jednak świadomość, że czasami to nie wystarczy. Dlatego wyrażam nadzieję, że jeżeli 

razem z organizacjami związkowymi zajmiemy wspólne stanowisko w wielu sprawach, to 

skuteczniej wpłyniemy na przeprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie prawa pracy – 
zaznaczył dr Bodnar.  
 
Podczas posiedzenia wskazano cztery obszary, w których RPO będzie współdziałał  
z przedstawicielami związków zawodowych: 
 
• obejmowanie tzw. zatrudnienia niepracowniczego przepisami prawa pracy (chodzi 
przede wszystkim o osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych oraz  
samozatrudnionych); 
• działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników, którzy chcą dochodzić swych praw 
przed sądami pracy; 
• dążenie do realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 roku w 
sprawie  prawa do zrzeszania się w związki zawodowe wszystkich osób wykonujących 
pracę zarobkową, a nie tylko tych zatrudnionym na podstawie umowy o pracę; 
• podjęcie działań na rzecz ratyfikowania przez Polskę umów międzynarodowych, w 
szczególności zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i Protokołu umożliwiającego 
składanie tzw. skarg zbiorowych. 
 
Spotkanie zapowiada otwarcie rzeczowej współpracy OPZZ i Urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Dobra, ważna inicjatywa.  
 

♦     ♦     ♦ 
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OGÓLNOPOLSKIE 
POROZUMIENIE 
ZWIĄZKÓW  
ZAWODOWYCH 

NIP: 526-025-13-39          Regon: 001133016        KRS: 0000033976 
__________________________________________________________________________ 
OPZZ/P     /2016            Warszawa, dnia 21 marca 2016 roku 

 
        Pan  
        Paweł Szałamacha  
        Minister Finasów  
        Warszawa 
Szanowny Panie Ministrze. 

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwracam 
się  z wnioskiem o wydanie - z urzędu - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) interpretacji 
ogólnej w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) w odniesieniu do rekompensat wypłacanych 
pracownikom na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść.  
 
       
      UZASADNIENIE   
 
 Do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwracają się  
organizacje członkowskie wnosząc o podjęcie przez OPZZ działań mających na 
celu zapewnienie przez Ministra Finansów jednolitego stosowania przepisów  
prawa podatkowego przez organy podatkowe w poniższej sprawie.   
 Dlatego państwo powinno promować dialog społecznych pomiędzy  
pracownikami i pracodawcami oraz wspierać, także na gruncie przepisów prawa 
podatkowego, korzystne dla podatników i państwa rozwiązania w tym zakresie. 
Niestety, na tle wypłacanych pracownikom na podstawie regulaminu PDO  
rekompensat pojawił się problem związany z ich opodatkowaniem podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 361), wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub  
zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost  
z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na  
podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli 
ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów  
zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulami-
nów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem  
odszkodowań wymienionych w lit. a)-g) tego artykułu.  
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Przepis ten w powołanym wyżej brzmieniu, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia  
1 stycznia 2014 roku.  
 Z kolei zgodnie z art. 9 § 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
- Kodeks pracy, ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się 
przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów  
wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,  
a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie  
porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy.  
 OPZZ otrzymuje od organizacji członkowskich informacje, z których wynika, 
że część pracodawców wypłacających rekompensaty na podstawie regulaminu 
PDO, który to regulamin jest niewątpliwie porozumieniem zbiorowym wymienionym 
w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
w związku z art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, nie pobiera zaliczki na podatek  
dochodowy od osób fizycznych. Pracodawcy ci twierdzą, że przepisy ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na uznanie rekompensat za 
odszkodowania i zadośćuczynienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 tej  
ustawy. Jednak część pracodawców pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób fizycznych. W tej sytuacji pracownicy występują do organów podatkowych  
z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego  
w indywidulanej sprawie dotyczącej skutków podatkowych wypłaty rekompensat  
w ramach PDO i wnoszą o stwierdzenie nadpłaty podatku oraz zwrot nienależnie 
zapłaconego podatku zgodnie z przepisami rozdziału 9 Ordynacji podatkowej. 
Związkowcy w swoich wystąpieniach podkreślają, że zdarzają się przypadki,  
gdy jeden podatnik otrzymuje pozytywną decyzję o stwierdzeniu nadpłaty podatku, 
a drugi już nie, chociaż skorzystali z tego samego regulaminu PDO.  
 W ocenie OPZZ należy uznać, że rekompensaty za rozwiązanie umowy  
o pracę, które otrzymują pracownicy na podstawie regulaminu PDO są wypłacane 
w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku świadczeń płacowych i szkody 
w postaci otrzymywania przez pracownika niższej emerytury w przyszłości.  
Bez wątpienia świadczenia te stanowią odszkodowanie za utratę dochodów, które 
pracownik otrzymałby, gdyby nadal pracował u dotychczasowego pracodawcy.  
Ponadto są to świadczenia, które umożliwią pracownikowi zaspokojenie  
podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu. Dlatego 
należy przyjąć, że są one zwolnione z opodatkowania stosownie do art. 21 ust. 1 
pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 Takie korzystne dla pracowników stanowisko zostało wielokrotnie  
potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra  
Finansów. Na przykład w interpretacji Nr IBPB-2-1/4511-167/15/MD z dnia 24 
sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „do wypłaco-
nej Wnioskodawcy rekompensaty zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust 1 pkt 3 
ustawy. Skoro bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, wypłata świadczeń finanso-
wych w formie rekompensat nastąpiła na podstawie regulaminu Programu Dobro-
wolnych Odejść a podstawę prawną funkcjonowania ww. Programu stanowiła usta-
wa Kodeks pracy, określone zostały zasady ustalania rekompensat, to spełniona 
została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania,  
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o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób  
fizycznych.".  
 Ten sam dyrektor podobnie wypowiedział się w interpretacji Nr IBPB-2-1/4511
- 47/15/BD z dnia 17 lipca 2015 r., w której wskazał, źe: „wypłacone  
Wnioskodawcy rekompensaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy 
art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jak 
wynika z opisanego stanu faktycznego wysokość i zasady ich wypłat wynikają 
wprost z regulaminu, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.":  
 Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 
który w interpretacji Nr IPPB4/4511-596/15-2/MS2 wydanej dnia 20 lipca 2015 r. 
wskazał, że: „Skoro bowiem, jak wskazała Spółka, wypłata świadczeń finansowych 
w formie rekompensat nastąpiła na podstawie regulaminu Dobrowolnych Odejść, 
określone zostały zasady ustalania rekompensat (z tytułu rozwiązania umowy  
o pracę w ramach Programu Uprawniony Pracownik otrzyma Rekompensatę  
Finansową (...)) i Rekompensata jest formą odszkodowania lub zadośćuczynienia, 
to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia  
z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku  
dochodowym od osób fizycznych.".  
 Jednak w niektórych przypadkach organy podatkowe odmiennie interpretują 
opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych rekompensat  
wypłacanych pracownikom.  
 Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji Nr IPTPB3/4511- 
192/15-4/JZ z dnia 5 stycznia 2016 r. stwierdził, że: „Należy zaznaczyć, że (...) 
przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
zawęża zwolnienie z opodatkowania do otrzymanego odszkodowania lub  
zadośćuczynienia. (...) Reasumując, przedmiotowym zwolnieniem nie będzie  
zatem objęte wymienione we wniosku świadczenie pieniężne - rekompensaty,  
pomimo że jej wysokość, zasady ustalania i wypłata wynikają z porozumienia  
zbiorowego w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Należy jeszcze raz podkreślić, 
że zwolnieniu powyższemu podlegają wyłącznie odszkodowania lub  
zadośćuczynienia - co wynika wprost z przepisu ait. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taki zapis ma na celu podkreślenie, 
żeby rekompensat, czy innych świadczeń nie utożsamiać z odszkodowaniem  
(co często mylnie jest czynione), jako że te kategorie świadczeń występują często 
obok siebie. Bezdyskusyjnym jednak jest, że nie są to świadczenia o takim samym 
charakterze. W związku z powyższym, kwoty wypłacone Wnioskodawcy tytułem 
rekompensaty stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”.  
 Reasumując Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje 
jak na wstępie, w przekonaniu, że opodatkowanie rekompensat wypłacanych na 
podstawie regulaminu PDO jest zwolnione z opodatkowania. Pragnę podkreślić, że 
stan obecny nie zapewnia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego i 
przynosi negatywne konsekwencje społeczne, nieporównywalne z doraźnym 
nieznacznym w wymiarze finansowym zwiększeniem dochodów budżetu państwa 
wynikającym z opodatkowania rekompensat otrzymywanych przez pracowników w 
ramach programów dobrowolnych odejść.  
 
                        Z poważaniem  
                        Przewodniczący OPZZ 
                             Jan Guz 
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Kiedy na emeryturę? Dyskusja trwa… 
 
 

4.04.2016r. odbyło się autonomiczne posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, którego celem było wypracowanie 
wspólnego stanowiska dotyczącego nowych zasad przechodzenia na emeryturę. 
 

Po długotrwałej i pogłębionej analizie oraz wymianie poglądów zostało wypraco-
wane następujące stanowisko: 

Stanowisko rekomendowane przez Stronę pracowników i pracodawców  
Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych dla Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego.  
Strony po przeprowadzeniu długotrwałych i pogłębionych rokowań, co do podstaw  
i skutków wdrożenia w proponowanym brzmieniu prezydenckiego projektu ustawy  
emerytalnej, osiągnęły uzgodnienie minimalnego zakresu istotnych zmian, których  
nie należy opóźniać ze względu na dobro zarówno pracowników, pracodawców jak  
i aktualnie budżetu i finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To uzgodnienie,  
aczkolwiek nie w pełnym zakresie i niesatysfakcjonujące jest możliwe do realizacji i po-
winno być dla Rządu, Sejmu, jak i Prezydenta RP podstawą do zmian w projekcie ustawy 
na etapie procedowania w Sejmie RP. 
 
1. Strony zgadzają się na zatrzymanie zmian w wieku emerytalnym, czyli zaaprobowanie,  
iż dla kobiet byłoby to 61 lat dla mężczyzn 66 lat życia. 
 
2. Strony zgadzają się na nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet po osiągnięciu 
35 lat okresów składkowych w przypadku mężczyzn po osiągnięciu 40 lat okresów  
składkowych, o ile zewidencjonowany kapitał zebrany przez ubezpieczonego pozwala na 
wyliczenie emerytury w wysokości 130 % najniższej emerytury. 
 
3. Strony w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych podejmą się wypracowania 
warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego. 
 

Za strony parafowali obecni przedstawiciele: NSZZ „Solidarność", Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związek Rze-
miosła Polskiego, Business Center Club, Pracodawcy RP. Odrębne stanowisko zgłosiła 
Konfederacja Lewiatan: Organizacja nie zgodziła się na powstrzymanie stopniowego, w 
miarę wydłużania się życia podwyższania wieku emerytalnego kobiet. Zdaniem  
Konfederacji Lewiatan wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy. 

Dyskusja trwa… 
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Związek Zawodowy Bibliotekarzy   Warszawa, 10 marca 2016 r.  
      Biblioteki Narodowej 
     Al. Niepodległości 213 
       02-086 Warszawa  
 

       Sz. Pan Jan Budkiewicz 
       Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
 
 Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 25 lutego br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego 
Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej pełniąca do tej pory  
obowiązki Przewodniczącego Związku Agnieszka Brachfogel została wybrana na 
Przewodniczącą Związku. Podczas tego Zebrania zostały wybrane trzy osoby, które 
uzupełniły skład Zarządu. W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu  
w nowym składzie, który ukonstytuował się następująco: 
 - Przewodnicząca – Agnieszka Brachfogel, 
 - Wiceprzewodnicząca – Paulina Czyżewicz, 
 - Skarbnik – Sebastian Wierny, 
 - Sekretarz – Henryk Citko, 
   Członkowie: 
 - Katarzyna Raczkowska 
 - Agnieszka Chodnik 
 - Dorota Chojecka 
 
 Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami 
 
          Agnieszka Brachfogel 
 
 

♦     ♦     ♦     ♦     ♦ 
 
Elzbieta Miś        Kutno, 22.03.2016 r.  
Przewodnicząca ZZPKiS 
przy PSM I i II-go st. w Kutnie  
 

       Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
 
 Uprzejmie informuję, że w dniu 18.03.2016 r. uczestniczyłam w posiedzeniu 
Komisji ds. przyznawania nagród Dyrektora CEA dla nauczycieli szkolnictwa  
artystycznego w pierwszym półroczu 2016 r.  
 Wysokość nagród I-go st. – 3.080 zł, II-go st. – 1.840 zł. 
 Wpłynęło 198 wniosków, spośród których 14 nie spełniało wymogów  
formalnych. Rozpatrzono 184 wnioski. Przyznano 33 nagrody I-go stopnia  
i 99 nagród II-go stopnia. 
          Elżbieta Miś 
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Zasłużone  uhonorowania ! 
 

 Prezydium ZDZ Federacji na wniosek Zarządu Związku Zawodowego  

Pracowników Bibliotek Publicznych w Chełmie, postanowiło uhonorować pięcioro 

członków tej organizacji   

     Honorową Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki. 
 

Złotą Odznakę otrzymała: 
 

♦  Róża Kasjan 
   (Chełmska Biblioteka Publiczna  im. M.P. Orsetii w Chełmie)  

 
Srebrną Odznakę otrzymali: 

 

♦  Artur Borzęcki 
   (Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie) 
♦  Arkadiusz Korniejuk 
   (Chełmska Biblioteka Publiczna  im. M.P. Orsetii w Chełmie)  
♦  Urszula Ogrodniczuk 
   (Chełmska Biblioteka Publiczna  im. M.P. Orsetii w Chełmie)  
♦  Eliza Sitarczuk 
   (Biblioteka Publiczna Gminy Dubienaka) 

 

 Uroczyste wręczenie przyznanych odznaczeń odbędzie się w Dniu Biblioteka-

rza obchodzonego w Chełmie 13 maja 2016 r.  

 
 

                              Gratulujemy, 
           wnioskodawcom   i   wyróżnionym. 
 
         

Twórcze  zaangażowanie, kompetencje, skuteczność  
należy dostrzegać i warto honorować.  
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Federacja Związków Zawodowych     Warszwa.4.04.2016 r.  
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 138/2016 
 
 
 
 
 
      Szanowny Pan 
      Adam Struzik 
      Marszałek Województwa Mazowieckiego 
 
 
 
 
 Szanowny Panie Marszalku! 
 
 
 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki gorąco popiera  
inicjatywę Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadania scenie 
Kameralnej Teatru Polskiego imienia inż. Jerzego Zaleskiego. 
 Dla pamięci pragniemy przytoczyć fakty, na które miały wpływ cechy charakteru  
i czyny inż. Jerzego Zaleskiego.  

Zaczynał pracę w dziale scenicznym teatru w 1958 r., jako dyżurny elektryk. 
Od tej chwili trwał wieloletni sprawdzian jego inwencji i umiejętności. Trwał dialog  
współistnienia z twórcami, aktorami, zespołami techniki i obsługi. Dialog niezwykle udany, 
wyjątkowy.  

Młody inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, zaszczepiony bakcylem sztuki 
zakorzenia się w ambitnej, bardzo emocjonalnej społeczności. Awansuje, zostaje  
kierownikiem technicznym i reżyserem światła, zastępcą dyrektora. Kiedy Kazimierza 
Dejmka powołano na Ministra Kultury i Sztuki, Jerzy Zaleski - 1 kwietnia 1995r – został 
dyrektorem naczelnym teatru Polskiego. 

Bogdan Potocki, Andrzej Łapicki, Jarosław Kiljan – kolejni dyrektorzy  artystyczni – 
niezależnie od twórczych wizji, gorąco wspierali swojego Naczelnego inż. Jerzego  
Zaleskiego, ceniąc kompetencje, wytrwałość i szacunek dla „dobrej roboty”, którymi służył 
teatrowi i jego społeczności. 

Przez 51 lat! Czy jest w Polsce druga osobowość, która miałaby w życiorysie  
podobny okres jednego zatrudnienia i tak rosnące, różnorodne zakresy obowiązków.  

Wyznawane wartości „dla dobra innych”, miały w nim zawsze pierwszeństwo.  
Podziwialiśmy jego stosunek do ludzi, którym niezazdrośnie chciał „przychylić  

nieba”. 
Przez lata doradzał związkowym gremiom w sprawach sceniczno-zawodowych. 

Dzięki jego życzliwości, w teatrze Polskim odbywały się Zjazdy i Jubileusze ludzi kultury. 
Mieliśmy możliwość bywania na premierach i koncertach scenicznych.  
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Wprowadzony w życie przez dyrektora Zaleskiego „Zakładowy układ zbiorowy  

pracy, pracowników teatru Polskiego w Warszawie” był przykładem dla polskich,  
a nawet europejskich rozwiązań, dotyczących praw i obowiązków zespołów teatralnych.  
Dokument ten, przedstawiony w Wiedniu na związkowej, międzynarodowej konferencji 
„scenicznych wykonań na żywo”,  wzbudził aplauz i zazdrość.  

Służył Jerzy Zaleski ludziom i instytucji teatru. Budował też scenę kameralną,  
z magicznym przekonaniem, że będzie ona tworzyć, konieczną dla Sztuki symbiozę,  
artystów i widzów.  

Jak powiedział reżyser Jarosław Kiljan w pożegnalnych słowach - „Jego dziełem  
życia była Scena Kameralna Teatru Polskiego”.  

 
 

Sanowany Panie Marszałku! 
 
W naszej świadomości powinni żyć ludzie o skali  szczególnej. Tacy jak inżynier 

Jerzy Zaleski.  
Jego imieniem i nazwiskiem powinna też zostać uhonorowana Kameralna Scena 

Teatru Polskiego. 
 

         Z poważaniem 

 

         Jan Budkiewicz 

       Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
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