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popełniał człowiek sam.
Obecnie ma do pomocy
komputer”.
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Federacja Związków Zawodowych			

Warszawa, 06.2016 r.

Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 231/2016
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Uwagi dot. „Projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych
szkołach i placówkach artystycznych”.
Zróżnicowane a nawet przeciwstawne są odniesienia nauczycieli – związkowców
ze szkół muzycznych, wobec kolejnych zmian proponowanych przez MKiDN.
Opinią powtarzającą się jest zmienność „myślenia” resortu, co w szkolnictwie
wszelakim niesie poczucie niestabilności i dezorganizacji.
„Jeszcze jedno nie zostało dobrze sprawdzone a już wprowadza się drugie”.
A przecież nie rozporządzenia i nakazy decydują o jakości nauczania. Decydują o tym
kwalifikacje i doświadczenie kadr kształtujących uzdolnienia, szlifujących talenty.
Warto ufać dyrekcjom i pedagogom szkół artystycznych, że chcą i umieją dać
uczniom to, co najlepsze. To nie tylko ich praca, ale także ich ambicje.
Unikając przyznania racji zróżnicowanym ocenom projektowanego rozporządzenia,
zwracamy uwagę na niezbędność szanowania doświadczeń i możliwości każdej szkoły
i każdego zespołu nauczycielskiego.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
P.S.
Załączamy jedną z pośród
otrzymanych opinii.
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Załącznik do opinii FZZPKiS
Uwagi do projektu Rozporządzenia MKiDN z dnia 19 maja 2016 r.
Uwagi ogólne
W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy o przywróceniu elitaryzmu
szkół muzycznych (wydaje się, że nie można przywracać tego, co cały czas
istnieje). Zamysł ten, biorąc pod uwagę wymaganie uzdolnień od uczniów
szkół artystycznych jest aktualny od początku istnienia tego rodzaju
szkół. Natomiast koncepcja wychowania z każdego uzdolnionego dziecka
zawodowego artysty, do czego miałyby doprowadzić wysokie wymagania
programowe, zwłaszcza w zakresie szkół I-go stopnia jest bardzo zły z wielu
powodów o których poniżej:
Koncepcja elitaryzmu szkół muzycznych spełniałaby swoje zadanie pod
warunkiem, że w szkołach typu ogólnokształcącego przedmiot „muzyka” byłby
prowadzony w sposób profesjonalny (nie tak, jak w tej chwili, gdy nauczyciele
w dużym stopniu NIE SĄ do tego przygotowani, a przedmiot „muzyka” jest
dopełnieniem etatu z innego przedmiotu). Szkoła podstawowa byłaby wtedy
źródłem naboru uzdolnionych i w jakimś stopniu przygotowanych uczniów
i wówczas elitaryzm szkół muzycznych byłby faktem. Natomiast w obecnych
uwarunkowaniach – szczególnie mniejsze, prowincjonalne szkoły pełnią bardzo
ważną rolę – jako jedyne nie tylko kształcą kandydatów do szkół wyższego
szczebla – ale też wychowują SŁUCHACZY MUZYKI POWAŻNEJ. Bo cóż z tego, że
będziemy mieli świetnych wirtuozów, jeżeli nie będzie miał ich kto słuchać? Nie
można też pomijać roli środowiskowej szkół muzycznych, gdzie są one często
jedynymi ośrodkami propagującymi kulturę muzyczną. Ogniska muzyczne,
a tym bardziej orkiestry dęte z pewnością nie wykształcą odbiorców muzyki
„poważnej”.
I właśnie te małe, prowincjonalne szkoły padną jako pierwsze, jeżeli
zostaną narzucone wyśrubowane wymagania programowe, które są normalne
dla „szkoły talentów” w Warszawie, ale w tych wyżej wspomnianych szkołach
będą nie do spełnienia. Również z powodu ich z góry założonej elitarności
nie będą na tyle popularne w środowisku, aby klasy miały odpowiednią
ilość uczniów. Inaczej mówiąc – zamiast wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
społecznym – szkoły będą się zamykać w swym elitaryzmie – i w sensie
dosłownym. Trudno się z taką koncepcją zgodzić w dobie odhumanizowania
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kształcenia ogólnego i dominacji „kultury internetowej”. Czy szkoły muzyczne
nie powinny stanowić alternatywy i przeciwwagi? Czy nie powinny być
czynnikiem odciągającym i w pewnym stopniu chroniącym przed zagrożeniami
naszych czasów?
O wartości tych szkół w ich umuzykalniającej roli świadczy fakt, że
w szkołach działających już kilkadziesiąt lat (a utworzone po wojnie szkoły
obecnie obchodzą już jubileusze 70-lecia) ich obecni wychowankowie, to
w dużym stopniu 3. lub 4. pokolenie pierwszych absolwentów. A więc znaczy
to, że ci, którzy się w nich kształcili potrafią docenić uzyskane wartości
i kształcą tam teraz swoje dzieci i wnuki.
Nie można także zapominać o tym, że z tych małych, prowincjonalnych
szkół od czasu do czasu wyłania się talent, który prawdopodobnie nie
miałby szans na rozwój gdyby nie zyskał podstaw wiedzy muzycznej w szkole
w miejscu (lub w pobliżu) swego zamieszkania.
Nie znaczy to, że nie należy stawiać wysokich wymagań programowych
tym, którzy mogą im sprostać, jednak uczniowie nie spełniający do końca
tych wymagań również powinni znaleźć swoje miejsce w szkole, a decyzję
w tej sprawie pozostawmy Nauczycielowi, Komisji Egzaminacyjnej i Radzie
Pedagogicznej
Pozbawienie szkół muzycznych I-go stopnia ich roli umuzykalniającej
będzie wielkim błędem, który pociągnie za sobą skutki w postaci kolejnych
pokoleń ludzi „głuchych” i obojętnych na kulturę muzyczną wyższego rzędu.
W zamiarze reformowania szkolnictwa artystycznego nie powinno być
zmian na gorsze, a w tym względzie należałoby się oprzeć na doświadczeniach
innych krajów, gdzie kultura muzyczna stoi na wysokim poziomie – nie tylko
wykonawczym, ale również trafia do szeroko pojętego odbiorcy. Można się
tu odwołać do doświadczeń Japonii, ale także naszych sąsiadów Czechów
i „bratanków” – Węgrów.

Uwagi szczegółowe
Pozytywnie można ocenić wprowadzenie w szkołach II-go stopnia
obok wydziałów instrumentalnych i wokalnych w ich tradycyjnym kształcie
– instrumentalistyki i wokalistyki jazzowej. Lecz może lepszym, szerszym,
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a zarazem zawierającym w sobie pojęcie jazzu byłoby określenie „wydział
muzyki rozrywkowej i jazzu”.
Przeglądając ramowy plan nauczania instrumentalistyki i wokalistyki
jazzowej nasuwa się poważna wątpliwość co do celowości znacznego
przeładowania siatki godzin przedmiotami teoretycznymi. W porównaniu
z wydziałem instrumentalnym i wokalnym – przedmiotów teoretycznych
jest – w przypadku instrumentalistyki jazzowej niemal o 40% więcej. Taka
ilość godzin teorii obciąży nadmiernie uczniów, spowoduje przemęczenie,
zniechęcenie, a co za tym idzie rezygnacje z nauki.
Największe wątpliwości budzi ilość godzin historii muzyki jazzowej.
Czy dla zapoznania z jazzem trwającym około 100 lat potrzebne jest aż
11 godzin, podczas gdy na historię muzyki trwającej więcej niż 1000 lat
wystarczy 7 godzin? Propozycja: ustalenie ilości godzin historii jazzu do 4
w obu cyklach i wydziałach. Harmonia jazzowa z podstawami improwizacji –
przedmiot bardzo potrzebny, ale podstawą powinna być harmonia klasyczna.
Propozycja: 2 godziny harmonii klasycznej, 2 godziny – harmonii jazzowej
z improwizacją.
Przedmioty praktyczne:
Niejasny jest podział na instrument główny jazzowy i instrument klasyczny.
Czy chodzi o ten sam instrument, na którym uczeń będzie uczony w sposób
klasyczny, czy o dwa różne instrumenty?
Fortepian obowiązkowy jazzowy, podobnie jak w harmonii - należy zacząć
od fortepianu w wydaniu klasycznym. Propozycja: fortepian obowiązkowy –
z podziałem na klasyczny i jazzowy (2+2godz.).
Wokalistyka jazzowa (propozycja – „wokalistyka estradowa”).
Fortepian obowiązkowy – z podziałem na klasyczny i jazzowy –( 2 +2 godz.).
Emisja głosu – Na tradycyjnym wydziale wokalnym przedmiotu - emisja głosu
– nie ma w ogóle, skąd więc potrzeba aż 4 godzin na wokalistyce jazzowej?
Propozycja: emisja głosu – 1 godzina w klasie I-szej.
Wśród przedmiotów obowiązkowych jest Combo. Propozycja: przeniesienie
do zajęć dodatkowych – ponieważ nie w każdym przypadku taki zespół jest
możliwy do zorganizowania (w szkol może nie być instrumentalistyki jazzowej).
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Historia jazzu z literaturą – 4 godziny.
Harmonia jazzowa – z podziałem na harmonię klasyczną i jazzową (2+2 godz.).

Uwagi końcowe
W uzasadnieniu znajduje się akapit o negatywnej ocenie zmian
wprowadzonych 2 lata wstecz. Nie można oceniać zmian po dwu latach od
ich wprowadzenia. Należałoby poczekać do chwili ukończenia całych cyklów
nauczania, aby ocenić skutki. To, czego w polskim szkolnictwie brakuje –
to brak stabilizacji i przewidywalności w dłuższym przeciągu czasu. Pośpieszne
reformowanie reformy nie przyniesie z pewnością dobrych rezultatów.
Prowadzenie konsultacji związkowych również pozostawia dużo
do życzenia. Termin konsultacji upływa 30 czerwca. Prace Ministerstwa
uwzględniające ew. zmiany na podstawie wyników konsultacji będą trwały
w lipcu. Kiedy w takim razie dyrektorzy szkół będą mieli czas na wdrożenie
rozporządzenia? Można zatem podejrzewać, że konsultacje związkowe
to fikcja.

				
			
Elżbieta Miś
(szkolnictwo muzyczne)
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Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r.

---------------------------------------------------------------------------Od Redakcji
Oczekujemy, że postulowane przez Federację „podjęcia prac
i doprowadzenie do podpisania Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury, dla których
organizatorem jest Ministerstwo KiDN” stanie się faktem.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych			

Warszawa, 2.08.2016 r.

Pracowników Kultury i Sztuki
L. Dz. 286/2016

					
					
					
					
					
					

Sz. Kol.
Sławomir Broniarz
Przewodniczący
Zespołu Problemowego ds.
Usług Publicznych
Rady Dialogu Społecznego

Szanowny Kolego!
Uprzejmie proszę o informację (dotychczas jej nie otrzymaliśmy), na kiedy
zaplanowane zostały posiedzenia Zespołu poświęcone tematom kultury, zgłoszonych
przez Federację 28 stycznia br. do planu pracy Zespołu ds. Usług, na prośbę ówczesnej
przewodniczącej Urszuli Michalskiej.
Informacja jest konieczna ze względu na przygotowanie stosownych materiałów
(innych do każdego z czterech tematów) oraz ustalenie składu osobowego przedstawicieli
i ekspertów, którzy będą reprezentować FZZPKiS.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Kierownictwo OPZZ
– Związki Członkowskie Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych		
Pracowników Kultury i Sztuki
00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 66

					
					
					
					

Warszawa, dn. 20.06.2016 r.

W.P.
Jacek Sadowski
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Odnosząc się do Pana e-maila z dnia 16.06.br, uprzejmie odpowiadamy:
Korespondencja Federacji ZZPKiS z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, od dnia przekazania gratulacji i życzeń (19 października 2015 r.),
prowadzona była z Wicepremierem i Ministrem KiDN Profesorem Piotrem Glińskim.
Spotkania i rozmowy dot. rozstrzygnięć dla instytucji i pracowników kultury
i sztuki szczególnie ważnych, są potrzebne nie w gronie – z pełnym szacunkiem –
wykonawczego zespołu urzędników MKiDN, ale z osobami podejmującymi inicjatywy
i decyzje. Temu właśnie służyła – już wielomiesięczna – korespondencja władz Federacji
z Panem Wicepremierem.
Dla przypomnienia informujemy, że termin ew. spotkania czerwcowego
przedstawicieli Federacji z kierownictwem MKiDN został zaproponowany w piśmie
podpisanym przez Profesora P. Glińskiego.
Związkowcy kultury i sztuki zrzeszeni w Federacji ZZPKiS nadal oczekują na
poziom rozmów stosowny do ważności tematów.

Z poważaniem
Sekretariat FZZPKiS

Do wiadomości:
– Wicepremier i Minister KiDN Prof. Piotr Gliński
– Kierownictwo OPZZ
– Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
– UNI MEI
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych			
Warszawa, 8.09.2016 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
					
Pani Anna Czarnomorska
					
Dyrektor Gminnej BP w Sosnowicy
Odnosząc się do Pani zapytania z dnia 21 lipca br. Federacja Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki informuje:
Z zarządzeń Wójta Gminy z Sosnowicy dotyczącego powołania Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Sosnowicy wynika, że do dyrektora
stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Z 2001r. Nr 13 poz.1593 z póź.zm.).
Zgodnie z art. 36 ust.1 u.p.s. pracownikowi samorządowemu przysługuje
wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Ustawa o pracownikach samorządowych wyróżnia obligatoryjne
i fakultatywne składniki wynagrodzenia, a także zawiera delegację do wydania
rozporządzenia przez Radę Ministrów oraz regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.
Do obligatoryjnych składników wynagradzania ustawa zalicza: wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową oraz jednorazową
odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia są: dodatek specjalny oraz dodatek
funkcyjny. c)  nagrody jubileuszowej i jej wypłacania. Art. 38 pkt. 2 stanowi że nagroda
jubileuszowa po 45 latach pracy przysługuje w wysokości: - 400% wynagrodzenia
miesięcznego.
Należy podkreślić, że na mocy art. 38 pkt. 2 nagroda jubileuszowa była Pani
przyznawana i wypłacana: za 40 lat pracy (8 czerwca 2011r.) jak też za 35 lat
(30 czerwca 2006r.)
Mając powyższe na względzie - po konsultacji z przedstawicielem Inspekcji
Pracy – Federacja ZZPKiS stwierdza, że Pani nagroda jubileuszowa jest
świadczeniem należnym i powinna być wypłacona.
Potwierdzają to również przepisy ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001r. Nr.13 poz.123
z póź.zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
października 2015r.w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z dnia
4 listopada 2015 r.). Dodatkowo uprawnienia dyrektora gminnej biblioteki określa statut,
regulamin organizacyjny gminnej biblioteki publicznej w Sosnowicy oraz regulamin
wynagradzania pracowników gminnej biblioteki publicznej, w którym znajdują się zgodne
z prawem zapisy dotyczące nagrody jubileuszowej.
					
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych			

Warszawa, 11.07.2016 r.

Pracowników Kultury i Sztuki

				
				
				
				

Sz. P.
Dorota Sienkiewicz
Członek Zarządu MZZPK Woj. Lubelskiego
MBP w Dęblinie

Szanowna Koleżanko!
Przepisy w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury
– w tym bibliotek – są niespójne. Świadczy o tym informacja na temat zatrudnienia
dyrektorów bibliotek oraz domów kultury z dnia 20.11.2011 r. podpisana przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mając na względzie mętność zapisów ustawy o działalności kulturalnej, a także
brak odniesienia do w/w sprawy w ustawie o bibliotekach, proponuję aby Związek
wystąpił do Pani Burmistrz Miasta Dęblin z pismem, w którym zwróci się o uzasadnienie
merytoryczne oraz podstawy prawne odwołania dyrektora Biblioteki Miejskiej
w Dęblinie. Wystąpienie może zawierać opinie o pracy pani dyrektor i być przekazane do
wiadomości Marszałka Województwa oraz Federacji.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Do wiadomości;
Zarząd MZZPK
Woj. Lubelskiego
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Skończyło się w sądzie…
Wojewódzki Sąd administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 10
listopada 2015 r., sygn. Akt. II SA/Bd 1112/15, stwierdził nieważność pkt. 11
rozdziału III załącznika do uchwały nr. 8/246/15 w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, który stanowił,
iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do
unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 lutego 2015 r., na podstawie art.
16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 oraz z 2014 poz. 423) zwaną dalej „u.d.k.” oraz
§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji
i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji (Dz.U.
z 2004 r., Nr. 154, poz. 1629), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”, podjął
uchwałę nr 8/246/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu, zawierającą w pkt. 11 rozdziału III załącznika do ww.
uchwały zastrzeżenie dotyczące prawa do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26
lipca 2012 r. w sprawie wykazu instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na
stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. poz. 889), Teatr im. Wilama
Horzycy w Toruniu znajdował się w wykazie pkt. VIII, poz. 34.
Skargę na przedmiotową uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wniósł Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
W ocenie Sądu brak było podstawy prawnej do uchwalenia przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego załącznika do uchwały nr. 8 /246/15 w zaskarżonej
części. Podstawy prawnej w powyższym zakresie nie zawierają przepisy u.d.k. jak
i rozporządzenia wykonawczego, które w sposób kompletny regulują materię wyboru
kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilma Horzycy w Toruniu. Z uwagi
na fakt, iż Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, należy do kategorii instytucji
ujętych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których
wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1298), Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, ujęto w załączniku
do tego rozporządzenia w pkt. VI pod pozycją 25, w stosunku do kandydata tegoż
teatru zastosowanie znajduje art. 16 ust. 2 u.d.k., który przewiduje wyłonienie
kandydata na stanowisko dyrektora w drodze konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3
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ww. ustawy, stanowiącego, że kandydat może zostać powołany przez organizatora
z pominięciem konkursu, lecz za zgodą Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
W przedmiotowym stanie faktycznym organizator – Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego, odstąpił od możliwości wyboru przez siebie kandydata (za zgodą
właściwego Ministra), decydując się tym samym na wyłonienie go w drodze konkursu.
Kwesta organizacji konkursu uregulowana została wyłącznie w art. 16 u.d.k., zgodnie
z którym do kompetencji organizatora należy jedynie powołanie komisji konkursowej
(art. 16 ust. 4 u.d.k.). Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego,
jedyną kompetencją przewidzianą dla organizatora są następujące czynności:
1.
2.
3.

określenie członków komisji konkursowej;
określenie szczegółowego trybu pracy komisji;
wyznaczenie przewodniczącego komisji spośród jej członków.

W ocenie Sądu jedyną normą dającą organizatorowi uprawnienia normotwórcze jest
§ 4 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia wykonawczego, upoważniający go do określenia
szczegółowego trybu pracy komisji, co w ocenie Sądu nie upoważnia go jednak do
uchwalenia postanowienia w myśl, którego przysługuje mu prawo do unieważnienia
konkursu bez podania przyczyn.
Zdaniem Sądu kwestionowana regulacja wkracza w materię szerszą niż tryb pracy komisji
konkursowej a ponadto reguluje czynności, które następują już po zakończeniu jej pracy,
z tych też przyczyn należało zakwestionować jej legalność.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu zawartym w uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku
„Tryb pracy komisji konkursowej, to czynności podejmowane przez nią, a nie przez
inny organ i tylko na czas jej działalności, a nie po zakończeniu jej”.
Tym samym organizator nie dysponując upoważnieniem do określenia np.
regulaminu konkursu (a wyłącznie trybu pracy komisji konkursowej), nie dysponuje
uprawnieniem do wprowadzania przepisów umożliwiających anulowanie wyniku
konkursu.
W ocenie Sądu przepisy u.d.k. oraz rozporządzenia wykonawczego nie stwarzają
podstawy do ustanowienia przez organizatora konkursu, norm przewidujących
możliwości anulowania wyników konkursu. Obok podstawowej wady zaskarżonej
normy – wydania bez podstawy prawnej, Sąd wskazał również na nie podanie przez
organizatora w treści zaskarżonej części uchwały, przyczyn nieważności konkursu oraz
całkowite pominięcie kwestii uzasadnienia rozstrzygnięcia do unieważnieniu konkursu.
Sąd w treści uzasadnienia do wyroku zauważa, iż zarówno przepisy u.d.k. jak
i rozporządzenia wykonawczego nie regulują wprost kwestii czy laureatowi konkursu
powinna zostać powierzona funkcja dyrektora teatru, co nie oznacza jednak, iż woli
ustawodawcy nie da się w tym zakresie jednoznacznie odczytać.
Wybór kandydata na dyrektora teatru
dokonany przez komisję konkursową
jest zatem (…) wiążący dla organizatora.
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W ocenie Sadu ustawodawca w stosunku do kandydata na stanowisko dyrektora Teatru
im. Wilama Horzycy w Toruniu, przewidział jak już to wskazano, dwojaki sposób
jego wyłonienia – pierwszy sposób, to wybór dokonany przez organizatora za zgodą
właściwego Ministra a drugi w drodze konkursu. Tym samym nie sposób przyjąć, iż
organizator który rezygnuje z własnego wyboru kandydata za zgodą właściwego Ministra,
może zignorować werdykt komisji konkursowej poprzez jego anulowanie. Powyższe
w ocenie Sądu „byłoby całkowitym zaprzeczeniem wprowadzonej do ustawy idei wyboru
kandydata przez grono wybitnych znawców problematyki kultury i sztuki.: Zdaniem Sądu
zainteresowanie organizatora konkretnymi walorami i koncepcją prowadzenia teatru,
realizuje się poprzez wskazanie przez organizatora w ogłoszeniu o konkursie formalnych
kryteriów wyboru kandydatów jak również w trakcie konkursu, które to aspekty będą
podlegać ocenie przez członków komisji konkursowej, w tym przez trzech zasiadających
w niej przedstawicieli organizatora.
Ponadto w ocenie Sądu z art. 15 ust. 5 u.d.k. w sposób jednoznaczny wynika wiążący
dla organizatora charakter konkursu, przez co należy rozumieć, iż dopiero gdy osoba
wyłoniona w wyniku konkursu odmawia podpisania przedstawionej mu przez
organizatora umowy, zwalnia to organizatora z obowiązku jej zawarcia właśnie z nim
i daje możliwość rozpisania nowego konkursu.
(„Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie
pisemnej, w której określają warunki organizacyjno-finansowe działalność instytucji
kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania
dyrektora. Odmowa zawarcie umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora
powoduje jego niepowołanie na stanowisko”).
Podsumowując wskazać należy, iż w ocenie Sądu organizator w rozumieniu ustawy u.d.k.
nie dysponuje upoważnieniem do anulowania wyników konkursu na dyrektora teatru,
uprawnienie to wykracza poza zakres jego kompetencji ściśle określonych w u.d.k. oraz
rozporządzeniu wykonawczym. Wybór kandydata na dyrektora teatru dokonany przez
komisję konkursową jest zatem według tego poglądu wiążący dla organizatora, dopiero
odmowa podpisania umowy przez laureata konkursu powoduje jego niepowołanie na
stanowisko dyrektora teatru (instytucji kultury).
Adwokat Grzegorz Rybicki
Spółka Adwokacka G. Rybicki G. Wąsowski
ul. Emilii Plater 10 lok. 20
00-669 Warszawa
Przedruk z „Biuletynu informacyjnego” ZASP Nr. 38-2016

16

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

17

18

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

UNI Europa
Okólnik E-027
Bruksela, 14 lipca 2016 r.

BREXITRUCH ZWIĄZKOWY STANIE W OBRONIE PRACOWNIKÓW
Decyzja odnośnie wdrożenia w życie referendum w sprawie Brexit wciąż pozostaje
niepewna. Jest nieprawdopodobne, aby faktyczne opuszczenie Unii Europejskiej nastąpiło
przed końcem 2018 r. Jest także możliwe, że negocjacje odnośnie nowych relacji między
Zjednoczonym Królestwem, a UE będą trwały w latach 2020-tych. Jedno jest pewne:
decyzja ta będzie miała olbrzymie konsekwencje w następnych dekadach. Decyzja
o Brexit już spowodowała zamieszanie polityczne i zniszczyła krajowe gospodarki
w Europie.
UNI Europa wraz z europejskim ruchem związkowym od początku była przeciwna
opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię. Naszym celem obecnie jest zapewnienie, żeby
„exit” miał jak najmniejsze negatywne konsekwencje dla ludzi pracy w Wielkiej Brytanii,
czy i gdziekolwiek w Europie. Nie mogą być podkopane podstawowe zasady
Unii Europejskiej. Dostęp do pojedynczego rynku jest uwarunkowany ogólnie
stosowanymi zasadami, które chronią prawa pracowników, wraz z dalszą gwarancją
swobody przemieszczania się. Referendum w sprawie Exit ujawniło wysoki stopień
niezadowolenia wśród Brytyjczyków z kierunku przyjętego przez UE w ciągu
ostatnich 20 lat. Ten pogląd podziela wielu pracowników w Europie. UNI Europa
ponawia wezwanie do UE w sprawie zmiany kierunku. Potrzebujemy przepisów
UE, które bardziej chronią pracowników zamiast pozwalać na kompromitowanie
siły roboczej czego wynikiem jest wyścig w dół w zakresie płac i warunków pracy.
Potrzebujemy UE, która jest wspólnotą pracującą nad podwyższeniem standardów
pracy i życia dla kobiet i mężczyzn, kobiet i mężczyzn, młodych i starych, we
wszystkich działach gospodarki. Brexit będzie miał olbrzymi wpływ na wszystkich
w Wielkiej Brytanii, oraz w innych 27 państwach członkowskich i na pracowników,
którzy znajdują się po jakiejś stronie tego nowego podziału. Imperatyw dla UE i dla
rządów stanowi nie prowadzenie negocjacji za zamkniętymi drzwiami. Społeczeństwo
obywatelskie i partnerzy społeczni muszą stanowić część procesu negocjacyjnego,
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak w UE.
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Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), wraz z Konfederacją
Związków Zawodowych (TUC) w Wielkiej Brytanii zorganizowały nadzwyczajne
posiedzenie Zarządu w Londynie 11 lipca 2016 roku. Celem było okazanie solidarności
z brytyjskimi kolegami i zajęcie pozycji europejskiego ruchu związkowego na drodze
do przodu dla Wielkiej Brytanii i całej Europy. UNI Europa współpracuje ściśle ze
związkami członkowskimi, ETUC i innymi europejskimi federacjami związkowymi.
We wrześniu zamierzamy zorganizować posiedzenie z naszymi brytyjskimi związkami
członkowskimi, aby głębiej omówić sytuację. Mamy nadzieję, że wówczas jaśniejsza
będzie ścieżka, którą zamierza pójść rząd Wielkiej Brytanii.
UNI Europa stoi solidarnie za naszymi brytyjskimi związkami członkowskimi.
Brexit stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. To nie może oderwać naszej uwagi od celu
wszystkich pracowników w Europie, jakim jest przyzwoita praca i przyzwoite płace. Za dwa
lata odbędzie się nasz kongres w Liverpoolu w 2018 r. Wyślemy silne przesłanie do świata,
że brytyjski ruch pracowniczy pozostaje filarem siły związkowej. Nasze Brytyjskie związki
członkowskie odgrywają dużą rolę w życiu UNI, UNI Europy i różnych sektorów, gdzie
wielu Brytyjczyków odgrywa wiodącą rolę. To zaangażowanie nie powinno się zmienić
w przyszłych miesiącach i latach.

Będziemy Was informować o rozwoju sytuacji.
Najlepsze pozdrowienia
/-/ Philips Jennings

Oliver Roethig

Sekretarz Generalny UNI

Sekretarz Regionalny UNI Europa

								
Tłumaczyła: Kr. Rościszewska
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WŁADZE I ORGANY FEDERACJI ZZPKIS
1. Jan Budkiewicz				 – przewodniczący 					 Kinematografia (Warszawa)
2. Jerzy Doliński				 – wiceprzewodniczący 			 Inst. Art. (Bydgoszcz)
3. Agnieszka Lachcik		 – wiceprzewodnicząca			 Szkol. Art. (Kraków)

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Dorota Abramczyk														
5. Bogumiła Kruszka														
6. Sławomir Mikołajczyk													
7. Elżbieta Miś																	
8. Romuald Rykiert															
9. Janusz Wolicki																

Domy Kultury (Zgierz)
Biblioteki (Bydgoszcz)
Kinematografia (Krośniewice)
Szkol. Art. (Kutno)
Muzea (Kraków)
Inst. Art. (Słupsk)

Członkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz														
11. Maria Krawczyk															
12. Anna Miszczak															
13. Anna Nadwodna															
14. Anna Niemczak															
15. VACAT																			
16. Leszek Włodarkiewicz												

Biblioteki (Piotrków Tryb.)
Biblioteki (Piotrków Tryb.)
Biblioteki (Chełm)
Biblioteki (Ostrołęka)
Domy Kultury (Przemyśl)
Muzea
Inst. Art. (Warszawa)

Komisja Rewizyjna
1. Piotr Szczechowiak				 – przewodniczący				
2. Sylwester Wieczorkowski – wiceprzewodniczący		
3. Witold Grela																		
4. Marzena Małek																	
5. Renata Tomkiewicz-Hanusiak											

Domy Kultury (Poznań)
Biblioteki (Warszawa)
Muzea Kraków)
Inst. Art. (Częstochowa)
Szkol. Art. (Krajków)

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711

UWAGA !

Dyżury Inspektora Okręgowej Inspekcji Pracy
w siedzibie Federacji, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 14.00 – 15.30 pod tel. 22 621 80 51.
Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl

