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     „Dziwny  jest  ten  świat,
 gdzie człowiek jest wrogiem
 czlowieka.” 

(Czesław Niemen)
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XV posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Federacji ZZPKiS (24.09.2018 r.)

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Prezydium: Dorota Abramczyk, 

Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta Miś, 

Romuald Rykiert, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szczechowiak 

oraz doradca Związkowy Anatol Wasiljew. Sprawy finansowe referowała 

księgowa Biura Federacji Danuta Świsłowska.

Omawiano m.in.:

1. Bieżące sprawy merytoryczne z udziałem Federacji.

2. Wykonanie preliminarza budżetowego Federacji za 8 miesięcy. 

3. Zamierzenie odwołania przedstawicieli Federacji ze składu Zespołu 
Branżowego „Kultura i Media”. 

4. Warunki wyboru i udziału delegatów związków członkowskich FZZPKiS 
w IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym oraz obchody 100-lecia 
istnienia ruchu związkowego w kulturze. (Radziejowice 17-19 maja 
2019 r.)

5. Dokumenty rejestrowe, ankiety, zaległości składkowe Związków 
członkowskich. 

6. Najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie o związkach 
zawodowych.

 (A. Wasiljew).

Prezydium podjęło uchwałę:

♦ o odwołaniu przedstawicieli Federacji ZZPKiS z udziału w Trójstronnym 
Zespole Branżowym ds. Kultury i Mediów.
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Uchwała Nr. 41 / Prez. ZDZ/18
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 24.09.2018 r.

§ 1
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych Federacji ZZPKiS postanawia 

odwołać przedstawicieli Federacji ZZPKiS w osobach:
– Jan Budkiewicz – przewodniczący Federacji,
– Jerzy Doliński – wiceprzewodniczący Federacji,
– Sławomir Mikołajczyk – członek Prezydium ZDZ
– Olgierd Łukaszewicz – b. prezes ZASP
z udziału w Trójstronnym Zespole Branżowym ds. Kultury i Mediów.

§ 2
Uzasadnienie:
1. Powołanie Zespołu „Kultura i Media” nastąpiło z inspiracji Federacji ZZPKiS 

i OPZZ, których uzasadnienie wyrażono w pismach do MKiDN i RDS m.in.: 
19.11.2015, 28.01.2016, 2.08.2016 i 13.09.2016. Postulat Federacji i OPZZ  
o zasadności powołania Zespołu został pozytywnie oceniony i przyjęty przez 
Zespół ds. publicznych RDS w dniu 12.09.2016 r. 

2. Trójstronny Zespół Branżowy ds. Kultury i Mediów - na wniosek zawarty 
w Uchwale Stron: pracodawców i pracowników Nr. 23 z 19.01.2017 r. – został 
powołany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbietę 
Rafalską pismem z dnia 14.06.2017 r. Nr. DDP, I. 4311.8.2.2017.MN.

3. Stosownie do dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
w uzgodnieniu z OPZZ, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
Federacji ZZPKiS Uchwałą z 12.06.2017 r. powołało do Zespołu cztery osoby 
wymienione na wstępie Uchwały. 

4. Od dnia powołania, przedstawiciele Federacji (OPZZ) wykazywali aktywność 
w sprawach dotyczących istnienia i działalności Zespołu m.in. opracowując  
i prezentując projekty uzupełnień i zmian zapisów Regulaminu Zespołu.  
Niestety bez wsparcia ze strony MKiDN oraz pozostałych członków Zespołu.

5. Działanie Zespołu zostały skutecznie zablokowane przez Stronę 
pracodawców, która przez ok. 12 miesięcy nie desygnowała do Zespołu swego 
współprzewodniczącego.

6. Chcąc zaktywizować działalność Zespołu, reprezentujący stronę związkową 
Jan Budkiewicz, zwracał się do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego 
– Minister Elżbiety Rafalskiej (m.in. pismami z 12.02.2018 r. i 4.07.2018 r.) –  
z apelem o zgodne z uprawnieniami Przewodniczącej Rady Dialogu 
Społecznego przeciwdziałanie bezczynności Zespołu. 

7. Interwencyjne wystąpienie Pani Minister – Przewodniczącej RDS 
z 23.07.2018 r. L.dz. RDS/1140/07/18 adresowane do p. Jarosława Sellina 
– Sekretarza Stanu w MKiDN i wiadomości współprzewodniczącego Jana 
Budkiewicza, – do dnia dzisiejszego nie wywołało żadnej reakcji adresata. 
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Reasumując: 
Czasu nadrobić się nie da. Pogrzebane zostały nadzieje pracowników instytucji 

kultury na opracowanie międzyzakładowego układu zbiorowego dla pracowników 
instytucji kultury podległych MKiDN oraz projektu ustawy o instytucjach artystycznych, 
które były podstawą powołania Zespołu.

Z powyższych względów Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
Federacji ZZPKiS postanowiło o odwołaniu swoich przedstawicieli z udziału  
w Trójstronnym Zespole Branżowym ds. Kultury i Mediów. 

§ 2
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów 

Związkowych.
Za uchwałą – 6 głosów, przeciwko – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY FZZPKiS
JAN BUDKIEWICZ

Otrzymują:
– Elzbieta Rafalska 
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
– Jan Guz
 Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
 Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego 
oraz
– Dorota Gardias 
 Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych 
 Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
– Piotr Duda 
 Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
 Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego 
– Jarosław Sellin 
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 Współprzewodniczący Trójstronnego Zespołu ds. Kultury i Mediów
– Jacek Głomb
 Konfederacja Lewiatan 
 Współprzewodniczący Zespołu Branżowego ds.. Kultury i Mediów
– UN MEI 
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Koleżanki, Koledzy,

Obchody 100-lecia istnienia ruchu związkowego w kulturze 
i IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji ZZPKiS odbędą 
się 17-19 maja 2019 r. w Radziejowicach.

Prezydium ZDZ na najbliższym posiedzeniu określi zasady 
wyboru i udziału Delegatów związkowych w Zjeździe.

Wszystko wskazuje na to, że wzorem ubiegłych kadencji, 
w Zjeździe będą mieli prawo uczestniczyć Delegaci związków 
członkowskich które spełnią warunki prawno-finansowe.

Posiadać będą i udokumentują:

1. Aktualny, zgodny z obowiązującym prawem Statut Związku.
2. Ważny sądowy wpis osób reprezentujących Związek.
3. Ankietę Statystyczną na dzień 31 grudnia 2018 r.
4. Opłacone składki członkowskie za I kwartał 2019 r.
5. Złożą Uchwałę Związku o wyborze Delegatów, zgodną  

z zapisami swoich Statutów.
6. Opłacą wpisowe za udział Delegatów w Jubileuszu i Zjeździe.
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Zwracam  uwagę na odpowiedzialny 
wybór przedstawicieli Związków na Zjazd.

Pamiętać należy, że niektórzy z nich będą wybrani 

do organów Federacji – Zgromadzenia Delegatów, jego 

Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej. Mogą też zostać 

przewodniczącymi Federacji. A to nie tylko satysfakcja, 

ale też obowiązki i zaangażowanie w wykonywaniu 

statutowych uprawnień. Cechy osobiste, które mają 

szczególne znaczenie w posłudze związkowej.

Myśląc o Jubileuszu zwracam się do Koleżanek 

i Kolegów o zgłoszenie do Federacji sugestii 

„programowo-artystycznych”, które powinny w sposób 

godny, uhonorować stulecie naszych powinności.

Jan Budkiewicz

Warszawa, 17.10.2018 r.
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Koleżanki, Koledzy!

Zgodnie z zapowiedzią przesyłamy tekst znowelizowanej 
ustawy „o Związkach Zawodowych”.

Do tekstu ustawy dołączamy opracowanie Doradcy 
Związkowego, poświęcone nowym zapisom, które będą 
obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku. Nie lekceważcie ich.

W przypadku kłopotów interpretacyjnych pytajcie.  
Odpowiemy. Nasz adres e-mailowy: federacja@fzzpkis.pl

Ludzie ufają Wam i oczekują sprawności poczynań. 
Zobowiązujących bo zwiększonych! 

Jan Budkiewicz

Warszawa, 1.10.2018 r. 

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz
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CO

w znowelizowanej Ustawie

o Związkach Zawodowych jest nowe

i WAŻNE

Art.11 ust. 1 i Art. 2 ust. 1.

Zawierają definicje osób nie będących pracownikami zatrudnionymi na zasadach 
określonych w Art. 2 Kodeksu pracy.

Osób, które wykonując pracę za wynagrodzeniem na innych zasadach niż 
pracownik mają prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. 

W konsekwencji w/w przepisów można stwierdzić że:

a) Osoby wykonujące pracę zarobkową – niezależnie od tego czy są to pracownicy 
czy osoby zatrudnione na innych warunkach – z chwilą uzyskania statusu 
członka związku zawodowego, mają identyczne prawa i obowiązki określone 
w szeroko rozumianych przepisach obowiązującego prawa. W szczególności 
w Ustawie o Związkach Zawodowych i Kodeksie pracy.

b) Nowy zakres podmiotowy członkostwa w związkach zawodowych poszerza 
zakres obowiązków i odpowiedzialności organizacji związkowych.

Art. 4.

Przepisy zawarte w tym artykule nakładają na organizacje związkowe nie tylko 
obowiązki reprezentowania osób, obrony ich praw i interesów pracowniczych, 
ale także godności, praw materialnych i moralnych (zbiorowych 
i indywidualnych). Reprezentacji i obrony z wykorzystaniem wszelkich 
uprawnionych środków i form działania wobec pracodawców, instytucji 
państwowych, samorządowych i społecznych. Także w wieloinstancyjnym 
postępowaniu sądowym a nawet prokuratorskim. (Patrz przepisy KPC  
art. 61, 62, 63; KPA art. 31 § 1 - § 5; KP ar. 281-283; PPPSA art. 25 § 4;  
KPK art. 90, 91). 
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Art. 16 i Art. 251 ust. 2 i 4.

Nakładają na organizację związkową obowiązek zawiadomienia Sądu 
Rejestrowego o zmianie treści statutu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały 
przez uprawniony organ związku. Podobnie o zmianie składu osobowego 
członków organów statutowych (zgodnie z art. 53a Ustawy o KRS). 

Zapisy ustawy związkowej zobowiązują do informowania pracodawcy –  
co 6 miesięcy (słownie: sześć) – o liczbie członków związku. Informacje 
te mogą być udostępniane przez pracodawcę innym działającym w tej 
instytucji organizacjom związkowym. Każde uchybienie w omawianym 
zakresie, może być wykorzystane przeciwko danej organizacji związkowej. 
Może spowodować zawieszenie jej działalności, a postępowanie wyjaśniające 
prowadzone przez Sąd dopuszcza 60 dni od daty złożenia wyjaśnień przez 
organizacje, wobec której zastrzeżenia zgłoszono!

Art. 21.

Stanowi, że wszystkie akty normatywne obowiązujące w danym zakładzie pracy 
(układy zbiorowe, porozumienia, regulaminy) – muszą obejmować także osoby 
wykonujące pracę zarobkową na innych zasadach niż pracownicy Kodeksowi.

Art. 253 i Art. 34.

Definiują warunki uzyskania przez zakładową lub międzyzakładową 
organizację związkową statusu organizacji reprezentatywnej tj.:

– liczby członków związku do ogółu zatrudnionych – 8%,

– członkostwa w ogólnokrajowej reprezentatywnej organizacji związkowej.

Art. 32 ust. 3 i ust. 6.

Posiadania statusu reprezentatywności zwiększa liczbę osób objętych 
ochroną stosunku pracy (wg Art. 32 ust. 4 pkt. 1 – 5). W przypadku nie 
posiadania statusu reprezentatywności ochroną stosunku pracy może być 
objęta tylko jedna osoba.
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Przepisy Art. Art. 26, 26I, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (już omówiony), 33, 34c, 37 
odkreślają znaczenie reprezentatywności dla pozycji, autorytetu i skuteczności 
działania związkowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. 

Warto powtórzyć liczbę członków związku reprezentatywnego do ogółu 
zatrudnionych – 8%. Niereprezentatywnego – 15%.

Skutki reprezentatywności wymagają spełnienia szeregu warunków tj.:

– systematycznej aktualizacji dokumentacji związkowej,

– aktualnego Statutu, który jest zarejestrowany w KRS,

– wpisu z aktualnym składem osobowym organów związku – potwierdzonego 
przez KRS,

– dokumentacji wyborczej świadczącej o przestrzeganiu okresu kadencji 
wyboru organów związkowych,

– rzetelnych danych podawanych w okresowych ankietach informacyjnych,

– punktualnych wpłat składek członkowskich na rzecz Federacji, wpłat 
zgodnych z półrocznymi ankietami informacyjnymi,

– wykonywanie zaleceń organów Federacji (m.in. w sprawach aktywności 
związku członkowskiego). 

Od związków członkowskich FZZPKiS zależy więc możliwość działań 
Federacji, w interesie poszczególnych organizacji i ich członków.

Opracował Anatol Wasiljew
doradca ds. związkowych FZZPKiS

Warszawa, 1.10.2018 r.
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BARDZO WAŻNE!
Trybunał Konstytucyjny o regulaminie wynagradzania

W dniu 2 października br. Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na 
wniosek jednej z organizacji pracodawców orzekł, iż przepisy Kodeksu 
pracy i ustawy o związkach zawodowych, stanowiące o obowiązku 
uzgadniania regulaminu wynagrodzenia z organizacją związkową są zgodne 
z Konstytucją RP, a także postanowieniami prawa międzynarodowego. 
Zdaniem Trybunału pracodawca może zrealizować swój ustawowy obowiązek 
jedynie poprzez zawarcie stosownego porozumienia z organizacjami 
związkowymi lub ze związkiem zawodowym w sytuacji, gdy jest jedynym 
działającym w zakładzie pracy. Podkreślono, że dwustronne, a nie jednostronne 
ustalenie warunków pracy przez pracodawców i pracowników odpowiada 
zasadom społecznej gospodarki rynkowej. Trybunał przypomniał również, 
iż regulamin wynagradzania ma charakter tymczasowy (przejściowy) i nie 
powinien zastępować układów zbiorowych pracy. 
Oceniając kwestie związane z „wypowiadalnością” regulaminu 
wynagradzania Trybunał uznał, że ma do czynienia z luką prawną  
i zaniechaniem prawodawczym, w związku z czym umorzył postępowanie. 
Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, Trybunał postanowił jednak 
przedstawić Sejmowi i Senatowi RP uwagi dotyczące celowości 
podjęcia działań zmierzających do uregulowania tych kwestii.  
Warto podkreślić, że orzeczenie jest ostateczne i zapadło jednogłośnie. 

Przewodniczący OPZZ Jan Guz:

Trybunał Konstytucyjny oceniając zakwestionowane przez pracodawców 
przepisy nie miał żadnych wątpliwości co do ich konstytucyjności. Regulamin 
wynagradzania jest niezwykle ważnym dokumentem w zakładzie pracy, który 
określa warunki wynagradzania, zasady przyznawania dodatkowych składników 
wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Udział związku 
zawodowego w procesie negocjowania regulaminu daje szanse na to, iż jego 
rozwiązania będą korzystniejsze i bardziej zrozumiałe dla pracowników, ale 
również gwarantuje pracodawcy zachowanie pokoju społecznego, jak i lepsze 
wzajemne zrozumienie swych słusznych interesów. 
Jeżeli jednak pracodawcy zgłaszają wątpliwości to gorąco zachęcam do 
zawierania układów zbiorowych pracy. Są one jedną z najważniejszych instytucji 
zbiorowego prawa pracy, gdzie w drodze dialogu społecznego i kompromisu 
można osiągnąć własne i akceptowalne, zarówno przez pracodawcę, jak  
i pracowników, cele i regulacje. Takie podejście jest powszechnie stosowane  
w innych państwach UE i mam nadzieję, że idąc za tym przykładem również  
w Polsce nastąpi szybki rozwój prawa układowego. 
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BUDZETÓWKA PROTESTUJE,  
NIKOGO TO NIE OBCHODZI

Czy rząd usłyszy krzyk 3 mln pracowników

Pod kancelarią premiera protestowało 
20 tys. ludzi pracujących na rzecz państwa 
i zarabiających od 1,5 do 2,5 tys. zł 
na rękę. Nie ma jednak wynagrodzeń 
wystarczająco niskich, by zwróciły 
uwagę mediów i polityków, nim dojdzie 
do tragedii – np. śmierci przepracowanej 
lekarki na dyżurze. Nawet jeśli sprawa 
dotyczy 3 mln pracowników.

Choć sobotnia manifestacja sektora 
budżetowego zapowiadana była od dwóch 
miesięcy, polskie media ledwie o niej 
wspominały.

Najdalej poszła TVP, która w jednym 
z serwisów informację o marszu 20 tys. 
pracowników i pracownic skwitowała 
wypowiedzią minister Anny Zalewskiej, 
że wszystkie postulaty nauczycieli zostały 
już spełnione, a samego marszu nie 
pokazała.

Inne telewizje protest odnotowały, choć 
newsami dnia nieustannie były: konwencja 
PO we Wrocławiu i konwencja PiS  
w Olsztynie. Protest nie wpłynął też na plany 
polityków. Premier Mateusz Morawiecki 
zamiast w Warszawie był w Olsztynie, 
Grzegorz Schetyna we Wrocławiu 
wypowiedział jedynie krótkie słowa 
wsparcia dla protestujących. Wtórowała 
mu Barbara Nowacka, mówiąc, że Polska 
potrzebuje dobrej i mądrej edukacji. 

W tym samym czasie ponad 300 km 
dalej, pod KPRM, flagami machało 20 
tys. nauczycieli, strażaków, weterynarzy, 
pracowników ZUS-u, KRUS-u, GUS-u, 
kultury, kolejarzy, psychologów, 
pracowników sądów, fizjoterapeutów, 
ratowników medycznych, pracowników 
PLL LOT i Tauron Energii, pracowników 
socjalnych, hutników (było nawet kilku 
marynarzy, rybaków i przedstawicieli 
Ukraińców pracujących w Polsce).

To był bezprecedensowy protest –  
w czasach atomizacji społeczeństwa  
i wiary w sukces osiągany wyłącznie 
ciężką pracą, w czasach, w których związki 
zawodowe są passe, a media zajęte sobą 
lub politykami.

A przecież pracownicy i pracownice 
protestowali nie tylko we własnej sprawie, 
ale również w naszej wspólnej: to oni 
tworzą państwo, w którym żyjemy – uczą 
nasze dzieci, ratują nasze życie i nas leczą, 
załatwiają nasze sprawy, strzegą porządku 
publicznego.

Polska to dziwny kraj: gdy we Francji 
strajkują nauczyciele, w geście solidarności 
maszyniści zatrzymują pociągi. W Polsce 
tych, którzy tworzą ramę naszego państwa, 
się nie szanuje. Płace urzędników postrzega 
jako łaskę podatników, a nie wynagrodzenie 
za uczciwą pracę. Stereotyp ciepłego 
państwowego etatu – choć od dawna  
z rzeczywistością niewiele ma wspólnego – 
wciąż jest żywy. Choć to od pracowników 
sektora publicznego zależy jakość 
naszego życia, ich prace ceni się niżej niż 
jakąkolwiek w sektorze prywatnym.

I tak brakuje pielęgniarek (ich 
średni wiek do 51 lat; już dziś, gdyby 
wszystkie zaczęły pracować tylko na 
jeden etat, powstałyby dziesiątki tysięcy 
wakatów), a według sondy NSZZ 
Policjantów, przeprowadzonej na próbie 
ponad 10 tys. policjantów 51 proc.  
z nich zamierza odejść ze służby, 41 proc. 
natomiast rozważa taki krok. W szkołach 
za 1,7 tys. zł miesięcznie mało kto chce 
pracować.

Dlatego tym, którzy jeszcze chcą  
i wyszli na ulice, winni jesteśmy najwyższą 
uwagę i solidarność.

G.W. 24.09.2018 r. 
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Warszawa, 10.09.20118 r. 

P. Ewa Maćkowiak
Przewodnicząca Międzyzakładowego Zw. Zaw.
„Pracownicy Bibliotek Łódzkich”

Szanowna Koleżanko!

Odpowiadając na zadane (4.09.br.) pytania, chciałbym wskazać, że 
informacje o podejmowanych ostatnio przez Federację (i OPZZ) sprawach 
płacowych, publikowaliśmy na stronie internetowej FZZPKiS oraz w Serwisach 
Informacyjnych przesyłanych do Związków (Nr. 10 i 11 z 2017 r.; oraz Nr. 2-3;  
Nr. 4, Nr. 5-6 z 2018 r.). Wspominam o nich bo mogą być przydatne  
w formułowaniu argumentów.

Wystąpienia oficjalne, rozmowy - naciski to jedno. (Papier jest cierpliwy 
a centralne machiny urzędowe jeszcze bardziej). Ważniejsze są inicjatywy 
i starania związków działających w instytucjach, których organizatorem  
i „płacodawcą” są samorządy. A jest ich ogromna większość. 

Kilka ostatnich przykładów: w bibliotekach publicznych Ostrołęki, 
Chełma, Bydgoszczy, Wałbrzycha dzięki związkowym staraniom (także 
dyrekcji bibliotek i Federacji) wywalczone zostały regulacje i podwyżki od  
80 do 500 zł na osobę. 

Jak nas poinformowano, władze miasta Wałbrzycha przestały wliczać 
wysługę lat i służbowe dodatki do płacy minimalnej, którą corocznie ustala 
rząd. (W tej sprawie od Przewodniczącej Związku w bibliotece wałbrzyskiej 
oczekujemy na szczegółowe informacje, które oczywiście upowszechnimy.) 

Jeśli „coś” się chce uzyskać, trzeba „drążyć” na miejscu. Federacja, jeśli 
jest „w sprawę wprowadzona” zawsze wspiera. Bez Waszych wystąpień oraz 
zawartych w nich uzasadnień i wyliczeń, sama nie jest w stanie „atakować”. 
Podstawowy ruch jest na miejscu, bo władza samorządowa jest na miejscu. 
Takie też są Wasze cele i uprawnienia statutowe i trzeba je wykorzystywać.

Pozdrawiam serdecznie
Jan Budkiewicz

P.S. 
Teraz jest bardzo dobry czas na postulaty 
i wystąpienia, bo wkrótce są wybory samorządowe...
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im DR Witolda Bełzy w Bydgoszczy

 85-105 Bydgoszcz, ul. Długa 39, skr. poczt. 18
Tel. centrala 52 323 80 08; dyrektor, sekretariat: tel./fax 52 328 73 90

e-mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
 www.wimbp.bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 01.10.2018 r. 

DFK.060.06.2018

Pani
Bogumiła Kruszka
Przewodnicząca
Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2018 roku, uprzejmie informuję,  

że średnia podwyżka dla pracowników Biblioteki wyniosła ok. 11% i została 

sfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 

603.690 zł oraz ze środków własnych Biblioteki. Podwyżką zostali objęci wszyscy 

pracownicy. Jednocześnie pragnę podziękować za Państwa działania i wsparcie 

starań w uzyskaniu dodatkowych środków na zwiększenie uposażeń.

Z poważaniem

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Stelmachowska
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Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze

Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki
przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Kultury  

i Sztuki przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu Anna Sroka, 4 września 

2018 r. dostarczyła do Biura Federacji ZZPKiS komplet dokumentów  

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w dniu  

19 marca 2018 r. 

Dokonano wyboru nowych organów Związku w następującym składzie:

1. Zarząd:

– Anna Sroka – przewodnicząca 

– Alicja Sosnowska – z-ca przewodniczącej

– Paweł Sroka – sekretarz

– Lucyna Skawina – członek

– Joanna Bronhard – członek

– Jan Cipora – członek 

2. Komisja Rewizyjna:

– Maria Jolanta Nowak – Przewodnicząca 

– Joanna Drozd, Ryszard Hanejko – członkowie 

Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone we 

Wnioskach do KRS.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom Związku!
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Kutno, 1.10.2018 r. 

Sz. P. 
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.2018 r. uczestniczyłam  
w posiedzeniu Komisji ds. przyznawania nagród Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej dla nauczycieli szkół artystycznych.

Na 447 wniosków spełniających wymogi przyznano 80 nagród I-go 
stopnia (3080 zł) i 173 nagrody II-go stopnia. (1840 zł).

W tym samym dniu uczestniczyłam również w posiedzeniu Komisji ds. 
przyznawania dopłat dla nauczycieli podwyższających swoje wykształcenie.

Na 101 złożonych wniosków przyznano 101 dopłat dla nauczycieli:

– uzupełniających wykształcenie wyższe – 23

– studiujących na studiach podyplomowych – 62

– uzupełniających przygotowanie pedagogiczne – 4 

– studiujących zarządzanie oświatą – 4

– na studiach doktoranckich – 8

Elżbieta Miś
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Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z ofert DW Nauczyciel w Ustro-
niu – Jaszowcu. Zostały one przygotowane z myślą o czynnych i emerytowanych 
związkowcach.

Andrzej Radzikowski 
Wiceprzewodniczący OPZZ

Promocyjna oferta szkoleniowa 
jesień – zima 2018

od 198,00 zł/osoba, 2 noclegi z wyżywieniem

– cena dotyczy pobytu w pokojach 2,3 osobowych w terminach od 
poniedziałku do czwartku w okresie wrzesień-grudzień.

– pobyt od piątku do niedzieli nocleg i wyżywienie 220 zł.
– w cenie 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opłata uzdrowiskowa, 

serwis kawowy.

DW jest idealnym miejscem przystosowanym do organizacji  
wszelkiego rodzaju konferencji, szkoleń, seminariów oraz imprez  
integracyjnych. Do dyspozycji Państwa oddajemy kompleksowo  
wyposażoną bazę konferencyjno-biznesową.

Dysponujemy 2 klimatyzowanymi salami konferencyjnymi  
dla 120 i 40 osób wyposażonymi w sprzęt audiowizualny oraz  
bezprzewodowy Internet. 
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Pełne zaangażowanie i doświadczenie personelu, perfekcyjne 
przygotowanie sal konferencyjnych pod względem technicznym  
i estetycznym, są gwarancją powodzenia każdego organizowanego  
w DW „Nauczyciel” spotkania biznesowego i prywatnego.

Atrakcyjna lokalizacja, spokój, bliskość przyrody stwarzają wspaniałe 
warunki do połączenia pracy z relaksem.

Po męczących spotkaniach czy szkoleniach, czas na odrobinę 
odprężenia!

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy przygotowanych przez 
nas ofert relaksacyjnych.

W Sali restauracyjnej nie tylko podajemy codzienne posiłki, ale 
również możemy zorganizować imprezę dla ok. 80 osób z bankietem, 
DJ oraz grillem na zewnątrz ośrodka.

Posiadane doświadczenie pozwala na pomoc w organizacji całego 
pobytu (program wycieczki, przewodnik, kapela góralska, atrakcje 
regionu oraz Praga, Brno, Wiedeń, Budapeszt, Morawski Kras  
i Ołomuniec, zabytkowe miasteczka w Czechach – Stramberk i Nowy 
Jicin.)

Menu ustalamy wspólnie z klientem, serwując zarówno tradycyjne 
potrawy kuchni polskiej jak i regionalnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
z Działem Marketingu. Przygotujemy indywidualną ofertę 
uwzględniającą wszystkie Państwa potrzeby i oczekiwania.

Telefony kontaktowe: 
695 672 743 (8.00-16.00) lub 33 854 22 27 (całodobowy)

www.ustron-nauczyciel.pl;    dwnauczyciel@interia.pl
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KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 

(czerwiec – październik 2018 r.)

19.06. Warszawa Opinie akceptujące powołania:
–   p. Krzysztofa Mikołajewskiego na stanowisko Dyrektora 

Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie. 
–   p. Agnieszki Proszowskiej na stanowisko Dyrektora 

Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus.        (J. Budkiewicz)
21.06. Warszawa Posiedzenie Komisji MKiDN ds. zaopatrzenia emerytalnego 

twórców.                                                          (S. Wieczorkowski)
25.06. Warszawa Obrady Prezydium Zgromadzenia Delegatów Federacji.  

Gościem Wiesława Taranowska Wiceprzewodnicząca OPZZ, 
uhonorowana odznaczeniem Federacji „Medalem Plakietką – 
Zasłużony dla Związku”.

25.06. Warszawa Podziękowanie Januszowi Wolickiemu za wieloletnią współpracę 
w gremiach Federacji, który zrezygnował z funkcji członka 
Prezydium ZDZ z powodów zdrowotnych.           (J. Budkiewicz)

28.06. Warszawa Uroczyste spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Koleżanki 
Wiesławy Taranowskiej Wiceprzewodniczącej OPZZ.

 (J. Budkiewicz)
4.07. Warszawa Wystąpienie do Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej – Przewodniczącej Rady Dialogu 
Społecznego o spowodowanie spotkania współprzewodniczących 
Zespołu „Kultura i Media”.                                   (J. Budkiewicz)

16.07. Warszawa Wysyłka do związków członkowskich Federacji informacji  
o ankietach statystycznych za I półrocze br. oraz  
zaległościach składkowych.                                    (J. Budkiewicz)

18.07. Warszawa Gratulacje dla Arkadiusza Korniejuka, nowego Przewodniczą-
cego Zarządu Zw. Zaw. Pracowników Bibliotek Publicznych  
w Chełmie.                                                            (J. Budkiewicz)

20.07. Warszawa Posiedzenie Komisji MKiDN do spraw zaopatrzenia 
emerytalnego twórców.                                    (S. Wieczorkowski)

23.07. Warszawa Rozmowy z Michałem Grabowskim Przewodniczącym Związku 
Zawodowego Pracowników Filmoteki Narodowej w sprawie 
prawidłowości działania Związku.    (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

6.08. Warszawa Ustosunkowanie się do pytań Karoliny Ficenes Przewodniczącej 
Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych Regionu Częstochowskiego 
dotyczących współpracy z Federacją.                  ( J. Budkiewicz)

8.08. Warszawa OPZZ. Posiedzenie Rady Branży Usługi Publiczne. Tematem 
stan wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych.

(J. Budkiewicz)
10.08. Warszawa Wsparcie projektu badawczego OPZZ, dotyczącego lokalnego 

rynku pracy.                                                           (J. Budkiewicz)
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16.08. Warszawa Wydanie Nr. 7-8 (360-361) Serwisu Informacyjnego Federacji.
6.09. Warszawa Przesłanie do 16 organizacji członkowskich FZZPKiS 

przypomnień o zaległościach w przekazywaniu Ankiet 
Statystycznych z aktualnym stanem prawnym. 

 (J. Budkiewicz, D. Świsłowska)
10.09. Warszawa Odpowiedź na pytania P. Ewy Maćkowiak Przewodniczącej 

Międzyzakładowego Zw. Zaw. „Pracowników Bibliotek 
Łódzkich” w sprawach płacowych.  (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

17.09. Warszawa Posiedzenie Komisji MKiDN ds. zaopatrzenia emerytalnego 
twórców.                                                          (S. Wieczorkowski)

24.09. Warszawa Obrady Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
Federacji.

25.09. Warszawa Przekazanie zainteresowanym Stronom Uchwały Prezydium ZDZ  
o odwołaniu przedstawicieli Federacji z udziału w Trójstronnym 
Zespole Branżowym ds. Kultury i Mediów.          (J. Budkiewicz)

25.09. Warszawa Posiedzenia Komisji CEA:
–   ds. przyznawania dopłat dla nauczycieli podwyższających 

swoje wykształcenie,
–   ds. przyznawania nagród Dyrektora dla nauczycieli szkół 

artystycznych.                                                              (E. Miś)
25.09. Warszawa Rozmowa z P. Maciejem Manickim z Fundacji „Porozumienie” 

na temat dofinansowania wydawnictw projektowanych na  
100-lecie ruchu związkowego w kulturze.             (J. Budkiewicz)

1.10. Warszawa Przekazanie do Związków Członkowskich tekstu znowelizowanej 
ustawy „o Związkach Zawodowych” wraz z komentarzem dot. 
nowych przepisów.                           (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

9.10. Warszawa Odpowiedź na pismo Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o braku zastrzeżeń do 
zamiaru powołania P. Antoniego Czyżyka na Dyrektora Centrum 
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.    (J. Budkiewicz)

15.10. Warszawa Udzielenie porady przedstawicielom Zarządu Związku 
Zawodowego Pracowników Filmoteki Narodowej w sprawie 
prawidłowości działania Związku oraz rejestracji zmian w KRS.

(A. Wasiljew)
22.10. Warszawa Posiedzenie Komisji MKiDN ds. zaopatrzenia emerytalnego 

twórców.                                                           (S. Wieczorkowski)
23.10. Warszawa Wydanie Nr. 9-10 (362-363) Serwisu Informacyjnego Federacji. 

  



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               Domy Kultury (Zgierz)
5.  Bogumiła Kruszka               Biblioteki (Bydgoszcz)
6.  Sławomir Mikołajczyk             Kinematografia (Krośniewice)
7.  Elżbieta Miś                  Szkol. Art. (Kutno)
8.  Romuald Rykiert                Muzea (Kraków)
9.  VACAT                    Inst. Art.

Członkowie Zgromadzenia Delegatów

10.  Urszula Derendarz               Biblioteki (Piotrków Tryb.)
11.  VACAT                   Biblioteki
12.  Anna Miszczak                Biblioteki (Chełm)
13.  Anna Nadwodna                Biblioteki (Ostrołęka)
14.  Anna Niemczak                Domy Kultury (Przemyśl)
15.  VACAT                   Muzea
16.  Leszek Włodarkiewicz             Inst. Art. (Warszawa)

Komisja Rewizyjna

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


