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NASZE CODZIENNE I NIECODZIENNE SPRAWY
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji ZZPKiS.
18 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji.
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji.
Na posiedzeniu analizowano i oceniono:
– działalność organów Federacji w okresie sprawozdawczym (21.03.2017 r. do
18.03.2018 r.),
– stan organizacyjno-prawny, realizacje uchwał i zaleceń,
– gospodarkę finansową w 2017 r. (wykonanie preliminarza budżetowego i wyniki
bilansowe.)
– ankiety Związków Członkowskich oraz punktualność przesyłania składek na rzecz
Federacji.
Wyjaśnień dot. omawianych spraw udzielali Jan Budkiewicz – przewodniczący
Federacji i księgowa Danuta Świsłowska.
W Protokole przestawionym Zgromadzeniu Delegatów Związkowych Komisja
Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie planu budżetowego, podkreśliła oszczędną
gospodarkę finansową. Wniosła o przyjęcie przez ZDZ bilansu za rok 2017 oraz
preliminarza budżetowego na rok 2018.
Komisja zaleciła, aby biuro Federacji poinformowało organizacje
członkowskie, że zaległości składkowe i nieprawidłowości w dokumentacji
związkowej mogą skutkować utratą reprezentatywności.

ûûû
VI posiedzenie
Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji ZZPKiS
19 marca 2018 r. w siedzibie Federacji odbyły się obrady Zgromadzenia Delegatów
Związkowych. Uczestniczyło 9 członków ZDZ oraz Przewodniczący i 3 członków
Komisji Rewizyjnej. Obecny był również doradca związkowy Anatol Wasiljew.
Przedmiotem obrad było w szczególności:
– omówienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Prezydium Zgromadzenia
Delegatów Związkowych od 21.03.2017 r. do 18.03.2018 r.
– realizacja preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2017.
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– ocena Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego i bilansu Federacji za rok
2017.
– podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków
i strat za 2017 r.
– uchwalenie preliminarza budżetowego na 2018 r.
– zatwierdzenie wniosku Prezydium, aby w dniach 17-19 maja 2019 r.
w Radziejowicach odbyły się połączone obchody 100-lecia Ruchu Związkowego
w Kulturze i IX Zjazdu Delegatów Związków Członkowskich Federacji,
– stan prawny, ankiety, składki związków członkowskich FZZPKiS.
Szeroką dyskusję przeprowadzono nad fikcyjnym istnieniem Zespołu Trójstronnego
„Kultura i Media”. Ustalono aby kolejny raz zapytać „co dalej” partnerów związkowych
z „Forum” i „Solidarności”.
Na wniosek Przewodniczącego Federacji, ZDZ przyznało Wiesławie Taranowskiej
Wiceprzewodniczącej OPZZ Medal – Plakietkę „Zasłużony dla Związku”.
Na wniosek Anny Miszczak Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych w Chełmie, ZDZ przyznało honorowe odznaczenie „Zasłużony
Działacz Związkowy” następującym członkom związku:
Złotej Odznaki:
– Małgorzacie Ewie Antoniak – dyrektor MBP w Krasnymstawie
– Marii Bąk - MBP w Krasnymstawie
– Irenie Prokopowicz – dyrektor GBP w Dorohusku
– Dorocie Garczyńskiej-Ślusarz – MBP we Włodawie
– Wandzie Lubczyńskiej – MBP we Włodawie
– Jadwidze Marii Woźniak – MBP we Włodawie
Srebrnej Odznaki:
– Grażynie Chomackiej – ChBP w Dubience
Termin najbliższego posiedzenia Prezydium ZDZ ustalono na dzień 25 czerwca
2018 r.

ûûû
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Federacja Związków Zawodowych

Warszawa, 15.03.2018 r.

Pracowników Kultury i Sztuki

Szanowny Pan
Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dotyczy nowelizacji ustawy
„o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
Przekazane do Federacji związkowe opinie dotyczące zmian w „konstytucji
kultury”, chociaż rozłożone na odrębne artykuły, prowadzą niestety do jednego,
negatywnego wniosku.
Proponowane rozstrzygnięcia zmierzają do tego, aby władze państwowe (czytaj
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), decydowały o wszystkich prawnoorganizacyjnych, programowych, finansowych i personalnych elementach kultury i jej
instytucji. Bez względu na ich rangę, tradycję i różne obszary funkcjonowania. Prawo ma
zapewnić podporządkowanie się ideologii decydenta, który chce „Rządu dusz”. Wpływu
na myślenie, odczuwanie i postępowanie „poddanych”.
W projekcie zmian nie rozróżnia się specyfiki zawodowej, charakteru i znaczenia
instytucji. A wielkie są różnice w ich skali organizacyjnej, rozmiarach i zasięgu praktyki.
Nie ma odróżnień działalności opery czy wytwórni filmowej z gminną biblioteką,
ośrodkiem kultury czy izbą pamięci. Wszyscy z jedną intencją doktrynalną.
Decydowanie przez MKiDN kto, za co i ile może otrzymać w dofinansowaniu
z funduszy Unii Europejskiej, jest zamrożeniem inicjatyw i realizacji programów.
Swoistym zaborem mienia i ocenzurowaniem kulturalno-społecznej działalności.
W propozycji zmian występuje ogólnikowość zapisów i odsyłanie do
rozporządzeń… których nie ma. A „diabeł tkwi w szczegółach”. Z rozrzewnieniem
wspominamy dobre obyczaje parlamentarne, zgodnie z którymi projekty ustaw
uzupełniały dołączone projekty rozporządzeń. Teraz ich „obecność” to ogólnikowo
zasygnalizowane co ma w nich być, a to nie mówi co będzie.
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Prawa do oficjalnego unieważniania konkursów na dyrektorów instytucji kultury
nasuwa podejrzenia o to, żeby sądy nie miały w tych sprawach nic do powiedzenia.
Dyrektorem i pracodawcą ma być ten, kto zasłużył się w ocenie partyjnej czy koleżeńskiej.
Do negatywnej oceny prowadzi zamiar włączenia niezależnych Instytutów
w obszar instytucji kultury. Minister chce mieć decydujące słowo co do osoby kierującej
pracami Instytutu. W przypadku Instytutów w Opolu i Olsztynie ma to szczególne
znaczenie, ponieważ przesłaniem i praktyką ich działania są delikatne sprawy
narodowościowe.
W tym miejscu nasuwa się pytanie. Dlaczego vacatio legis ma być 2-tygodniowe?
Pośpiech nie jest wskazany w postępowaniach parlamentarnych, co udowodniło
drastycznie znowelizowanie ustawy o IPN.
Świadomie nie przywołując artykułów i ustępów stwierdzamy:
Propozycje zmian w ustawie „o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej” są niewłaściwe. Prowadzą do ograniczenia swobód twórczych,
poddaniu działalności kulturalnej presji ideowej władz. Tym samym są bez
przyszłości jakiej dla kultury i sztuki oczekujemy.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
– Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
– Kierownictwo OPZZ
– UNI MEI
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Warszawa, 20.03.2018 r.
Członkowie Strony Związkowej
Zespołu „Kultura i Media”
Koleżanki, Koledzy!
Przekazuję otrzymane 19 marca br. ustosunkowanie prof. Piotra Glińskiego do
naszego Oświadczenia z 12.02.2018 r., które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymał do wiadomości.
Niestety, Adresat – Prezydium RDS – do dnia dzisiejszego odpowiedzi nam
nie dało.
Pozostawiam to bez komentarza i proszę o Waszą opinię – „Co dalej”.
																

Jan Budkiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
DF-VII.070.04.2018.JS

Warszawa, 09 marca 2018 r.
Pan
Jan Budkiewicz
Wiceprzewodniczący Zespołu Branżowego
ds. Kultury i Mediów

Szanowny Panie Przewodniczący,
W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 12 lutego 2018 r. skierowanego do Prezydium
Rady Dialogu Społecznego uprzejmie przedstawiam stanowisko w tej sprawie.
Z posiadanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wersji pisma
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2018 r. wynika, że dotyczyło
ono ustalenia terminu pierwszego spotkania, na którym miałby ukonstytuować się Zespół
Branżowy ds. Kultury i Mediów i zostało ono przesłane do MKiDN oraz do wiadomości
Pani Henryki Bochniarz, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Nie ma w nim
informacji, że zostało udostępnione również stronom pracowników i pracodawców ww.
Zespołu.
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W związku z tym, w załączeniu przesyłam kopię przedmiotowego pisma, jak
również pisma MRPiPS z dnia 14 czerwca 2017 r. które faktycznie dotyczyło powołania
przedmiotowego gremium i zawierało miejsce i termin pierwszego posiedzenia. Z tego
dokumentu również nie wynika, aby został przesłany przez MRPiPS do pozostałych stron
Zespołu.
Jeśli chodzi o prace nad regulaminem organizacyjnym Zespołu to z Protokołu ze
spotkania Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów w dniu 20 czerwca 2017 r. wynika, że
prace te miały miejsce i przyniosły wiele ustaleń. Mimo to jeszcze wiele kwestii wymaga
doprecyzowania, co nie może nastąpić w sytuacji gdy nie wszyscy członkowie Zespołu
adekwatnie angażują się w jego prace. Zgodnie z ww. protokołem strona pracodawców
zgłosiła gotowość wybrania swojego przewodniczącego na następnym spotkaniu Zespołu
tj. 6 września 2017 r., do czego ostatecznie nie doszło aż do chwili obecnej (do MKiDN
nie wpłynęła żadna oficjalna informacja w tej sprawie). Niestety strona rządowa nie ma
umocowania, aby skutecznie wpływać w tym zakresie na pozostałych członków Zespołu.
W tej sytuacji potwierdzam, że prace Zespołu w niepełnym składzie nie będą w stanie
wypełnić założeń, dla których został ona powołany. Niemniej jednak jednoznacznie
stwierdzam, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest odpowiedzialny za
dotychczasowy brak efektów podjętych działań.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński

Załączniki: kopie pism MRPiPS z 10 lutego 2017 r. i 14 czerwca 2017 r.
Do wiadomości: Pani Elżbieta Rafalska – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego,
				 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 144/2018

Warszawa, 9.04.2018 r.

Sz. P. Barbara Kozera
Przewodnicząca Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki
w Słupsku
Ustosunkowując się do pisma skierowanego do Federacji ZZPKiS w dniu
26.03.2018 r. – w pierwszej kolejności odpowiadamy na pytania zwarte w powyższym
piśmie:
1) Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w następujących przepisach tj.:
a) Ustawa z dnia 26.06.1976r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 962)
art. 232, art. 772 § 4, art. 1042 § 1;
b) Ustawa z dnia 23.05.1991r. – o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015r.
poz. 1881) art. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1-3;
– wszelkiego rodzaju wewnątrzzakładowe akty normatywne (regulaminy,
układy, statuty, porozumienia itp.) zawierające regulacje dotyczące
szeroko rozumianych stosunków pracy i związanych z tym obszarem
praw i obowiązków pracodawców i pracowników są tworzone we
współdziałaniu ze związkami zawodowymi działającymi w danym
zakładzie pracy.
2) Pracodawca, przystępując do opracowania określonego rodzaju
wewnątrzzakładowego aktu normatywnego ma obowiązek zgłosić do związków
zawodowych propozycje współpracy w tym przedmiocie.
Współdziałanie związku zawodowego w powyższych sprawach może polegać
na:
– bezpośrednim udziale w pracy nad danym dokumentem,
– wyrażeniu opinii o projekcie danego dokumentu,
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– uzgodnieniu ze związkiem zawodowym treści proponowanego dokumentu,
– zapewnieniu dla związku zawodowego jego przedstawicielstwa
w
organach
wykonawczych
powołanych
przez
właściwe
wewnątrzzakładowe akty normatywne (np. w zespołach, komisjach,
kolegiach, itp.)
3) Analiza treści nadesłanego dokumentu (WPA) wskazuje, że jest to
wewnątrzzakładowy akt normatywny w znacznym stopniu odpowiadający
regulacjom stosunków pracy (m.in. w zakresie praw i obowiązków pracodawcy
i pracownika) zawartym w REGULAMINIE PRACY – w rozumieniu
przepisów art. art. 104 -113 Kodeksu pracy.
Z tego względu warunkiem wejścia w życie powyższego dokumentu (WPA),
zgodnie z dyspozycją art. 1042 Kodeksu pracy – jest uzgodnienie jego treści
ze związkami zawodowymi działającymi w danym zakładzie pracy.
Reasumując:
Zakładowa organizacja związkowa, na podstawie przepisów art. art. 1, 4,
7, 8, 23, 26, 30 Ustawy o związkach zawodowych jest prawnie umocowana
do reprezentowania swoich członków oraz (warunkowo) pracowników
niezrzeszonych w każdym postępowaniu dotyczącym ich praw i interesów.
Wyżej wymienione uprawnienia nakazują m.in. pracodawcom zapewnienie
przedstawicielstwu związków zawodowych czynnego uczestnictwa
i członkostwa we wszystkich właściwych organach powołanych przez
pracodawcę dla rozpatrywania szeroko rozumianych spraw pracowniczych.
4) Niezależnie od powyższych informacji i wyjaśnień uważamy za właściwe
nieco szerzej odnieść się do poruszonej przez Panią sprawy.
Kodeks pracy w następujących przepisach stanowi o działaniach i zjawiskach
stanowiących naruszenie obowiązujących zakazów w zakresie:
a) Art. 11I – Naruszenia dóbr osobistych,
b) Art. 113 i art. 183a – Dyskryminacji,
c) Art. 112 i art. 183b 183c – Naruszania zasad równego traktowania,
d) Art. 943 – Mobbingu.
Powyższe przepisy zawierają definicje danego działania i zjawiska oraz
w zakresie roszczeń osób poszkodowanych odsyłają do następujących
przepisów:
a) Kodeksu pracy : art. 183a, art. 242, art. 243, art. 244-258
b) Kodeksu cywilnego: art. 415 – 449,
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c) Kodeksu karnego: art. 199 § 1, art. 212 § 1, art. 218 § 1
d) Kodeksu postępowania karnego: art. 304.
We wszystkich sprawach wymienionych w pkt. 4, poszkodowana osoba może
dochodzić swoich praw i interesów.
5) Czy dokument (WPA) spełnia warunki zapewniające osobom poszkodowanym
należyte rozstrzygnięcia ich spraw, zgodnie z wymogami, uwarunkowaniami
i zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa?
Obiektywna ocena i odpowiedź na powyższe pytanie wymaga wielu czynności
poznawczych i porównawczych z zakresu stosowania prawa we wszystkich niezbędnych
aspektach i dziedzinach, a także odpowiedniego czasu i nakładu pracy.
Wydaje się, że pracownicy biblioteki oraz osoby z jej kierownictwa nie dysponują
niezbędnymi kwalifikacjami, aby w postępowaniu określonym w omawianym
dokumencie sprostać formalno-prawnym i proceduralnym wymaganiom.

Z upoważnienia Przewodniczącego FZZPKiS
Anatol Wasiljew
doradca do spaw związkowych

Do wiadomości :
– P. Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska
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ZWIĄZEK ZAWODOWY BIBLIOTEKARZY
BIBLIOTEKI NARODOWEJ
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 022 608-29-99 (centrala BN)
NIP 526-24-60-670

Warszawa, 27 marca 2018 roku

Szanowny Pan
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Żelazna 67/66
02-945 Warszawa

w dniu 1 marca 2018 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej na Przewodniczącą
Związku została wybrana Dorota Chojecka.
W dniu 6 marca br. odbyło się zebranie Zarządu w nowym składzie, który
ukonstytuował się, zgodnie ze Statutem, następująco:
– Przewodnicząca 			
– Wiceprzewodnicząca
– Sekretarz 					
– Skarbnik 					

– Dorota Chojecka,
– Agnieszka Chodnik
– Henryk Citko,
– Sebastian Wierny,

– Członkowie:				 – Agnieszka Sobkowicz,
									 – Jarosław Pindelski.
Z wyrazami szacunku

14

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

WARTO PRZERWAĆ CISZĘ…
Kraków, 23 marca 2018 r.

Przewodniczący
Jan Budkiewicz
Szanowny Panie Przewodniczący,

jeszcze od czasów wojny przebywa w „areszcie” Biblioteki Jagiellońskiej światowej
klasy kolekcja dawnej Biblioteki Pruskiej, nazywana „Berlinką”, od jakiegoś czasu
z prawem dostępu do niej wybranych osób. Po 75 latach to już jakaś straszna zaległość,
której nigdy nie udało się rozumnie rozwiązać. Choćby prze ekspozycje jako osobnej
kolekcji U NAS. To biblioteczny zabytek klasy „ZERO”.
Ostatnio udało się zainteresować tym p. Europoseł Łybacką, która wystosowała list do
p. Wicepremiera Glińskiego. Załączam.
Nie robię sobie nadziei na rychłe rozwiązanie, bo sprawa jest niełatwa, ale może
warto chociaż przerwać ciszę. No i chyba warto, żeby Pan wiedział.
Kłaniam się
Jacek Wojciechowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Krystyna Łybacka

					

Poznań, dnia 9 marca 2018 r.

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Profesorze,
Obchodzone w tym roku 100 – lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości jest szczególnym wydarzeniem sprzyjającym podejmowaniu
rozmaitych i ważnych inicjatyw. Ten wyjątkowy czas pozwala nam na
przypomnienie o wielowiekowym dorobku naszej kultury, a także, stwarza
możliwość zaprezentowania wielu unikatowych w skali Europy i świata
zbiorów oraz kolekcji.
W 1945 roku, za sprawą odkrycia dokonanego przez profesora
Stanisława Sierotwińskiego, do depozytu Biblioteki Jagiellońskiej trafiły
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bezcenne zbiory Państwowej Biblioteki Pruskiej. Kolekcja ta nazywana
potocznie „Berlinką” zawiera szereg niepowtarzalnych eksponatów,
którymi od ponad siedemdziesięciu lat opiekują się pracownicy
krakowskiej Biblioteki.
Na przestrzeni minionych dekad zbiory „Berlinki” traktowane
były częściej jako karta przetargowa w relacjach polsko-niemieckich,
aniżeli jako jeden z najcenniejszych skarbów kultury europejskiej, który
zrządzeniem wojennych losów, jest obecnie częścią zbiorów jednej
z najważniejszych polskich bibliotek.
Rok 2018, ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem
Dziedzictwa Kulturowego, wydaje się być w połączeniu z jubileuszem
polskiej niepodległości, znakomitym momentem do zaprezentowania
szerokiej publiczności, znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej,
zbiorów Państwowej Biblioteki Pruskiej.
Tak ważne i doniosłe wydarzenie z całą pewnością zostałoby
zauważone i stanowiłoby ważny akcent w obchodach Europejskiego
Roku Dziedzictwa Kulturowego. Równocześnie mogłoby ono stanowić
asumpt do powołania w ramach Biblioteki Jagiellońskiej lub jako odrębnej
instytucji kultury – Biblioteki Dziedzictwa Europejskiego.
Należy również podkreślić, że upowszechnienie i zaprezentowanie
szerokiej publiczności zbiorów „Berlinki”, stanowić będzie nie tylko
realizację ogólnych celów ERDK, a co ważniejsze, przyczyni się do
zbudowania nowych relacji polsko – niemieckich, w których wspólnym
mianownikiem będzie łącząca oba narody troska o unikatowe w skali
europejskiej i światowej zbiory publiczne.
Bardzo proszę Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się
przedmiotową sprawą i przedstawienie własnej opinii dotyczącej
przyszłości znajdujących się w Krakowie zbiorów Państwowej Biblioteki
Pruskiej.
Łączę wyrazy szacunku
Krystyna Łybacka
---------------------------------------------------------------------------------------Publikujemy nadesłane przez profesora Jacka Wojciechowskiego wystąpienie
Posłanki Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, do Wicepremiera Piotra
Glińskiego nie tylko dlatego, że dotyczy to „sprawy zapomnianej”, ale ze względu na
jej historyczno-kulturową wagę a także odniesienie do stosunków Polsko-Niemieckich.
Warto PRZERWAĆ CISZĘ… i otworzyć dla świata to, co jest jego dorobkiem.
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Jan Budkiewicz
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INFORMACJA
Fakt taki nie miał miejsca od początku istnienia OPZZ
tj. od roku 1984.
W rezultacie wyborów dokonanych 9 kwietnia 2018 r.
przez delegatów branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” na
IX Kongres OPZZ do Prezydium i Rady OPZZ nie wybrano
nikogo z przedstawicieli poligrafii, kultury, sztuki. (Liczni
delegaci– związków Poczty Polskiej przegłosowali miejsca dla
swoich.)
„Nie gratulujemy”
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„DEBATY OBYWATELSKIE”
Mowa końcowa mecenasa Krzysztofa Stępińskiego w sprawie Macieja
Bajkowskiego.
Sąd uniewinnił działacza OSA Macieja Bajkowskiego, który odpowiadał za wyświetlenie
projektorem hasła na Pałacu Prezydenckim: „Zdradza ojczyznę, kto łamie jej najwyższe
prawo”.
Uniewinniający wyrok wydał w środę 7 marca 2018 roku sędzia Łukasz Biliński, z Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
Poniżej publikujemy mowę końcową mecenasa Krzysztofa Stępińskiego w tej sprawie.
Wysoki Sądzie!
Proszę o uniewinnienie Pana Macieja Bajkowskiego z powodów oczywistych.
W ogólnoludzkim rozumieniu słowa „czynić zło” Pan Bajkowski nie zrobił nic złego.
Nie zrobił nic, co byłoby sprzeczne z prawem. Uważam, że Sąd powinien ustalić, że Pan
Bajkowski zachował się nie tylko odważnie, ale i mądrze.
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja w ramach tego procesu nie będę się domagał od
Wysokiego Sądu, aby Wysoki Sąd przesądził – bo przecież oceniamy zachowanie Pana
Bajkowskiego – czy i ile razy pan prezydent Andrzej Duda złamał Konstytucję. Proszę
natomiast, żeby z pola widzenia Sądu nie uciekł oto ten rzeczywisty fakt.
W procesie, w którym mamy oceniać, czy działanie oskarżonego było umyślne, Pan
Bajkowski twierdzi z podniesioną przyłbicą, że działał z premedytacją, w sposób umyślny.
I żadnych faktów, jeśli chodzi o to zdarzenie, nie kwestionujemy.
Najciekawszym problemem [w tej sprawie] jest [tutaj] proces motywacyjny.
Dlaczego sprawca czynu o formalnych znamionach przestępstwa albo wykroczenia
podjął decyzję, że zrealizuje takie a nie inne działania?
Chciałbym zaznaczyć – i tu posłużę się ulubioną formułą panów posłów Morawieckiego
seniora i pana posła Piotrowicza – że ten budynek [Pałac Prezydencki] należy do suwerena.
To nie jest własność pana prezydenta Andrzeja Dudy. To nie jest również własność
Kancelarii Prezydenta. To jest własność nas wszystkich. A więc jak wszyscy, to wszyscy.
Jeśli to jest więc w takim razie w jakiejś części również własność pana Bajkowskiego, to
powiedziałbym, że stosunek do tego budynku możemy mieć trochę inny niż stosunek do
mojego skromnego domu na Mokotowie, który stanowi moją własność.
Chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się i poddali analizie to, co pan Bajkowski
na tym budynku wyświetlił. Pan Bajkowski wyświetlił na tym budynku przy pomocy
laserowego rzutnika – [a czyn ten] w żaden sposób nie mógł uszkodzić budynku –
napis następujący: „zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”. Chciałbym
zwrócić uwagę na to, że w tym napisie nie ma nic wulgarnego. W tym napisie nie ma nic
obraźliwego, nie ma w tym napisie żadnej groźby. W tym opisie wyrażona jest pewna
opinia. Albo coś więcej. Ale o tym „coś więcej” będę mówił w dalszej części mojego
wystąpienia.
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Zdrada. Bardzo ciekawy jest desygnat pojęcia rzeczownika zdrada. Zdrada, Wysoki
Sądzie, to – cytując za słownikiem – „świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od
przyjętych (przez siebie, najbliższe osoby lub daną społeczność) norm czy wartości,
działanie przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także jawna lub skryta
ich negacja”. Człowiek dopuszczający się zdrady określany jest słowem „zdrajca”.
Czy konstytucja jest najwyższym prawem? W tym kraju konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej jest najwyższym prawem. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że nasza
procedura prawna nie przewiduję pytań kierowanych przez obrońcę do sędziego, to ja
rzucę takie pytanie w próżnie. Będzie to więc tak zwane pytanie retoryczne. Mianowicie
moje pytanie brzmi w sposób następujący: „czy Pan, panie Sędzio zgadza się ze
stwierdzeniem in abstracto, że „zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo”?
Zaznaczę, że ja nie odnoszę [tego pytania] do prezydenta Andrzeja Dudy. Ja to pytanie
rzucam w próżnię. My mieliśmy już iluś prezydentów i będziemy mieli kolejnych iluś
prezydentów. W związku z czym ja mówię o osobie, która jest nie zdefiniowana.
Moje pytanie brzmi: „czy prezydent, który łamie konstytucję zdradza najwyższe
prawo?”. Ja uważam, że łamie. Dlaczego? Dlatego, że przysięgał na Konstytucję, że
Konstytucji będzie przestrzegał.
Wysoki Sąd śledzi z pewnością publikacje i zna na pewno listę tych wszystkich
profesorów konstytucjonalistów – łącznie z profesorami akademickimi z macierzystej
uczelni prezydenta Andrzeja Dudy – którzy twierdzą i udowodnili to, że prezydent
Duda wielokrotnie złamał Konstytucję. Ja tylko przypomnę, że prezydentowi Dudzie
przytrafiły się następujące zachowania, które można potraktować jako złamanie, czy
też zdradzenie Konstytucji: odmówił przyjęcia przysięgi przez prawidłowo wybranych
członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiągł dublerów wybranych na
obsadzone miejsca, podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, podpisał pakiet
ustaw sądowych i ustaw o Sądzie Najwyższym, ułaskawił niewinnego. Te działania są
kontynuowane.
Różnego rodzaju podpisy pana prezydenta Dudy mają prawo usprawiedliwiać działania
obywateli niezadowolonych z takich działań. Klasycznym przykładem jest podpisanie
ostatnio ustawy o IPN. I dzisiejsza wycieczka szefa gabinetu prezydenta, który jedzie –
przepraszam za wyrażenie – ze spuszczonymi uszami wyjaśniać, co takiego wydarzyło
się, że w Departamencie Stanu zapanowała powszechna niechęć do tego, żeby Biały
Dom był odwiedzany przez naszego prezydenta.
Pan Bajkowski, który interesuje się tym, co się dzieje w tym kraju – i ma prawo
się tym interesować – działa w oparciu o przepis artykułu 54. Konstytucji, który
to zapis każdemu z nas zapewnia wolność wyrażania swoich myśli i poglądów. Pan
Bajkowski również ma świadomość tego, że istnieje Europejska Konwencja Praw
Człowieka, która ma nie mniejsze znaczenie w Polsce, bo jest ponadustawowa.
Zapewnia ona każdemu z nas prawo wolności wyrażania opinii.
Wiem, że już o tym mówiłem jakiś czas temu, w tym samym składzie, na tej samej sali.
Ale ponownie chciałbym zwrócić uwagę, że konstrukcja wykroczenia zawiera w sobie
pewne elementy materialne i formalne. Przepis, który z artykułu pierwszego kodeksu
wykroczeń mówi o tym, że wykroczenie to nie czyn społecznie szkodliwy, to jest tak
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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zwany element materialny. Wskazówką do tego, jak należy oceniać taką szkodliwość
czynu niech będzie wyrok Sądu Najwyższego. A tutaj się kłania zasada samodzielności
sądu, która niestety w [coraz częstszych] sytuacjach zostaje ograniczana.
Chciałbym wspomnieć o dwóch wyrokach Sądu Najwyższego w dwóch procesach
rehabilitacyjnych, gdzie Sąd wyraźnie stwierdził, że „czyn ten nie jest szkodliwy
społecznie jeśli jest niebezpieczny dla grupy sprawujących władzę ale nie jest
niebezpieczny, a nawet jest wskazany, dla całego społeczeństwa”.
Zapytam więc: jeśli mamy do czynienia z prezydentem, który łamie Konstytucję
i mamy do czynienia z obywatelem, który widzi, że dzieje się to na jego oczach, to
czy ten obywatel – któremu Konstytucja gwarantuje prawo wyrażania poglądów,
który zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka ma prawo wyrażać takie
poglądy – czy on dopuszcza się czynu społecznie szkodliwego? Czy dopuszcza się
czynu społecznie szkodliwego obywatel, który umieszcza na Pałacu Prezydenckim –
w którym tymczasowo pracuje i mieszka prezydent – napis, memento, przestrogę?
Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiemu Sądowi, że w 31 października 1517 roku na
drzwiach kościoła w Wittenberdze niejaki Marcin Luter przybił kilkadziesiąt – a nawet
sto ileś – tez. To były tak zwane tezy odpustowe. Marcin Luter widział, co się dzieje
z kościołem. Jak się frymarczy pewnego rodzaju wartościami i jaki jest upadek pewnych
wartości. I ja nie przypominam sobie, żeby Marcin Luter – od którego zaczęła się historia
protestantyzmu i którego poglądy oraz zasady wyznawania religii i stosunku do Boga
(a w uproszczeniu stosunku do reguł panujących w kościele rzymskokatolickim) –
odniósł jakąś karę.
Druga rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę Wysokiego Sądu to jest rok 539 przed
Chrystusem – uczta Baltazara. Są tacy, którzy twierdzili, że Księga Daniela jest księgą
napisaną przez autora i nie koresponduje z faktami [historycznymi]. Jednakże badacze,
którzy przekopywali Bliski Wschód odkryli napisy, z których świadczyło, że król
Baltazar rzeczywiście żył.
Żydzi to jest naród, który często walczy o wolność. Chyba częściej niż inne narody.
W każdym razie ów Baltazar był ciemiężycielem narodu wybranego i któregoś dnia
539 roku p.n.e. podczas uczty Baltazara tajemnicza ręka za plecami króla namalowała
napis następującej treści: „mane, tekel, fares”. „Mane” – Bóg obliczył twoje panowanie
i ustalił jego kres. „Tekel” – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. „Fares” –
twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom. Po polsku, tak jak to się
przyjmuje tłumaczyć, napis ten znaczy: „policzono, zważono, rozproszono”.
Memento, przestroga. To, co umieścił pan Maciej Bajkowski na Pałacu Prezydenckim
to jest nic więcej jak tego rodzaju memento.
Oczywiście ja nie życzę panu prezydentowi Dudzie losu króla Baltazara. Wręcz
przeciwnie. Życzę mu, żeby dożył późnej starości otoczony wnukami. Życzę panu
prezydentowi również, żeby w kolejkach linowych nie malowano mu nad głową: „mane,
tekel, fares” by mógł spokojnie jeździć na nartach. Natomiast życzą mu również, żeby
nauczył się przestrzegać Konstytucji. I dlatego wnoszę o uniewinnienie pana Macieja
Bajkowskiego.
Z „Archiwum Osiatyńskiego” – 21.03.2018 r.
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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.
5.
6.
7.
8.
9.

Dorota Abramczyk															
Bogumiła Kruszka															
Sławomir Mikołajczyk													
Elżbieta Miś																		
Romuald Rykiert																
Janusz Wolicki																	

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

Członkowie Zgromadzenia Delegatów
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Urszula Derendarz															
VACAT																			
Anna Miszczak																
Anna Nadwodna																
Anna Niemczak																
VACAT																			
Leszek Włodarkiewicz													

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

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Szczechowiak				 – przewodniczący				
Sylwester Wieczorkowski – wiceprzewodniczący		
Witold Grela																		
Marzena Małek																
Renata Tomkiewicz-Hanusiak										

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

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711

UWAGA !
Doradca do spraw związkowych – Anatol Wasiljew –
dyżuruje w poniedziałki w godz. 10.30 – 15.30
Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80
Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl

