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SPRAWOZDANIE
z działalności Federacji ZZPKiS
oraz jej organów i władz statutowych
za okres od 16.03.2020 r. do 15.04.2021 r.

Z uwagi na wprowadzenie staniu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zakazu zgromadzeń i spotkań, w okresie
sprawozdawczym nie odbywały się posiedzenia stacjonarne Zgromadzenia
Delegatów Związkowych i jego Prezydium.
Konsultacje i realizacja bieżących ustaleń oraz podejmowanie uchwał
odbywało się drogą elektroniczną.
Było to możliwe, ponieważ Przewodniczący Federacji i pracownicy Biura pomimo
konieczności przestrzegania rygorów pandemicznych, z determinacją realizowali
programowo - organizacyjne powinności, a kontakt Związków z Federacją
był utrzymany w każdym dniu roboczym a nawet świątecznym (telefoniczny
do Przewodniczącego).
I.
Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Delegatów Związkowych w okresie
sprawozdawczym drogą głosowania elektronicznego:
Uchwała Nr. 8/ZDZ/20
20.03.2020r.
W sprawie zatwierdzenia bilansu i Sprawozdania finansowego za 2019r.
Uchwała Nr. 9/ZDZ/20
- W spawie pokrycia straty za 2019r.

20.03.2020 r.

Uchwała Nr. 10/ZDZ/20
- w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na 2020r.

20.03.2020 r.

Uchwała Nr. 11/ZDZ/20
20.03.2020 r.
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Federacji ZZPKiS oraz jej
organów i władz statutowych z dnia 20.03.2020r. .
Uchwała Nr. 12/ZDZ/20
6.07.2020 r.
- w sprawie uruchomienia środków finansowych z Funduszu Operacyjnego w kwocie
42 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec ZUS za okres
5 m-cy 2020r.
û û û
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II.
Uchwały podjęte przez Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
w okresie sprawozdawczym drogą głosowania elektronicznego:
Uchwała Nr. 11/Prez./ZDZ/20
26.06.2020r.
- w sprawie zwrócenia się do ZDZ z wnioskiem o pobranie środków finansowych
z Funduszu Strajkowego w wysokości 42 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę
pracowniczych składek do ZUS za okres 5 m-cy 2020r.
Uchwała Nr. 12/Prez./ZDZ/20
23.10.2020r.
- w sprawie przyjęcia do Federacji i nadania statutu „związku członkowskiego”
Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Kultury Miasta
i Gminy Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 11, 21-500 Biała Podlaska.
Uchwała Nr. 13/Prez./ZDZ/21
5.02.2021r.
- w sprawie rozwiązania i skreślenia z listy organizacji członkowskich FZZPKiS,
Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki Nowohuckiego
Centrum Kultury.
Uchwała Nr. 14/Prez./ZDZ/21
10.03.2021r.
- na wniosek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych
z siedzibą w Chełmie, przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony Działacz
Związkowych Kultury i Sztuki” następującym członkom Związku:
Srebrnej Odznaki:
1. Agnieszce Nawrockiej,
2. Monice Kulawczuk-Furmanek
Uchwała Nr. 15/Prez./ZDZ/21
1.04.2021r.
- przyznanie Przewodniczącemu Janowi Budkiewiczowi nagrody jubileuszowej za
35 lat pracy w Federacji.
Uchwała Nr. 16/Prez./ZDZ/21
12.04.2021r.
- na wniosek Przewodniczącego Federacji przyznanie przez Prezydium Zgromadzenia
Delegatów Związkowych Honorowych Odznak „Zasłużony Działacz Związkowy
Kultury i Sztuki” aktywnym członkom Związków Zawodowych zrzeszonych
w FZZPKiS:
Złotej Odznaki:
1. Magdalenie Bernaciak – ZZPCK „Zamek” w Poznaniu
2. Arkadiuszowi Korniejukowi – ZZPBP w Chełmie
3. Krzysztofowi Kubasikowi– ZZPTW w Poznaniu
Srebrnej Odznaki:
1. Dagmarze Bałycz – MZZPBP Woj. Śląskiego
2. Karolinie Ficenes - ZZPBP Regionu Częstochowskiego
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3. Krzysztofowi Fir - ZZP Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku
4. Marioli Kaweckiej - MRZZPK w Legnicy
5. Tadeuszowi Król - ZZPKiS w Ciechanowie
6. Markowi Krupińskiemu – MZZP z siedzibą w Muzeum Narodowym
w Krakowie
7. Małgorzacie Kucia – MZZPIK Miasta i Powiatu Brzeskiego
8. Elżbiecie Kurczyńskiej – Sołowiej - ZZPKiS przy PSM I i II st. w Kutnie
9. Renacie Opala - MZZ „Kultura i Media” w Warszawie
10. Dorocie Prawda - ZZPB przy MBP w Radomiu
11. Ewie Przybylskiej - Kryśkiewicz - ZZPWFDiF w Warszawie
12. Annie Sroka - ZZPKiS przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu
13. Annie Zalewskiej – RZZPBP w Ostrołęce
___________ _____________
W
trudnym,
bo
pandemicznym
okresie,
Przewodniczący
Jan Budkiewicz przeprowadzał konsultacje i występował ze stanowiskami
Federacji do organów państwowych, samorządowych oraz organizacji
związkowych.
Najważniejsze stanowiska i opinie skierowane były do:
♦ Jarosława Sellina Sekretarza Stanu MKDNiS z Apelem przekazanym z Brukseli
o wsparcie Sektora występów na żywo podczas trwającej pandemii koronowirusa.
♦ Zdzisława Bujanowskiego Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej o udział
FZZPKiS w konsultacjach dot. „nowej formy badania jakości kształcenia w szkołach
artystycznych/muzycznych”.
♦ Wandy Zwinogrodzkiej Podsekretarza Stanu MKDNiS z opinią w spr. projektu
rozporządzenia dot. ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych.
(Opinia na podstawie konsultacji związkowych)
♦ Udział w debacie online w ramach cyklu „Z tarczą czy na tarczy” dotyczącej
pracowników kultury i sztuki w czasie korona-kryzysu.
(W debacie reprezentowały Federację także: D. Abramczyk, E. Kurczyńska-Sołowiej)
♦ Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój ze sprzeciwem w spr. likwidacji Trzcińskiego
Centrum Kultury.
♦ Związkowców Kultury i Sztuki z Apelem o pamięć i troskę wobec „byłych
towarzyszy broni” przebywających na emeryturach i rentach w trudnym czasie
pandemii.
♦ Przewodniczącego OPZZ i władz Miasta Łodzi ze zdecydowanym sprzeciwem
dot. połączenia 7 różnych historycznie i programowo instytucji kultury miasta Łodzi,
w jedną jednostkę administracyjną miasta.
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♦ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeciwko nieodpowiedzialnym
działaniom władz Gminy Raciążek, które zmierzają do likwidacji zasłużonej instytucji
kultury jaką jest GOK w Raciążku.
♦ Radnych Gminy Czernichów ze zdecydowanym sprzeciwem dot. zamiaru likwidacji
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie.
♦ Na zaproszenie OPZZ brał udział w posiedzeniu Rady OPZZ w formie
wideokonferencji. Posiedzenie dotyczyło omówienia raportu nt. rynku pracy oraz stanu
realizacji Programu OPZZ na lata 2018 -2022.
♦ Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie ze wsparciem
argumentów zawartych w piśmie Regionalnego Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
w Ostrołęce, w obronie funkcjonowania filii bibliotecznej w Leszczydole Nowinach.
♦ Przewodniczącego OPZZ z opinią w spr. „Programu otwierania danych
na lata 2021 – 2027”. (Opinia na podstawie konsultacji związkowych
i prof. J. Wojciechowskiego)
♦ Wandy Zwinogrodzkiej Podsekretarza MKDNiS z negatywną opinią dot. projektu
Rozporządzenia w spr. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół
artystycznych i placówek artystycznych. (Opinia na podstawie konsultacji
związkowych)
♦ Przewodniczącego OPZZ z negatywną oceną, dot. projektu ustawy „o statusie artysty
zawodowego”.
(Opinia na podstawie konsultacji związkowych).
♦ Przewodniczących Związków Członkowskich z informacją prawną, że w wyniku
wprowadzonych zakazów, Zarządy Związków powinny zadecydować o zmianie
statutowego terminu Zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz podjąć uchwałę
o przedłużeniu kadencji do czasu zakończenia stanu epidemicznego.
♦ Zarządów Związków Członkowskich z przypomnieniami związkowych obowiązków
dot. ustawowego składania pracodawcom informacji o liczbie członków związku na
dzień 30 czerwca i 31 grudnia br. na podst. ustawy o związkach zawodowych.
♦ Związków Członkowskich z najważniejszymi fragmentami Stanowiska OPZZ
dot. konsultacji Komisji Europejskiej z partnerami społecznym w sprawie działań
odnoszących się do spraw płac minimalnych.
♦ Członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Komisji Rewizyjnej z prośbą
o zgłaszanie propozycji koniecznych w społeczno-zawodowych działaniach Federacji.
♦ Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, OPZZ, „Związków Gmin Powiatów
i Miast Polskich”, „Unii Metropolii Polskich”, Prezydium Sejmowej”
oraz Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, MKDNiS, ZNP,
„Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” z zastrzeżeniami i wnioskami zgłoszonymi
przez przedstawicieli organizacji związkowych do projektu uchwały Rady Ministrów
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.
Przewodniczący Federacji oprócz opinii pisemnych, udzielał także konsultacji
telefonicznych, ważnych przy rozwiązywaniu nagłych problemów indywidualnych
i związkowych. Przekazywał także informacje i porady osobom zwracającym się
w sprawie wymogów dot. założenia związku zawodowego i przystąpienia do Federacji.
Jan Budkiewicz 7 września 2020r., na podstawie Zarządzenia Marszałka
Województwa Mazowieckiego został powołany w skład Rady do spraw Unii
Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.
û û û
Aktywność członków organów Federacji:
û Jerzy Doliński - Wiceprzewodniczący Federacji.
Miał stały kontakt z Federacją. Chociaż zdalnie ale na bieżąco doradzał
i konsultował projekty federacyjnych stanowisk, współuczestniczył w decyzjach
Przewodniczącego Federacji.
û Agnieszka Lachcik - Wiceprzewodnicząca Federacji.
Dwukrotnie brała udział w spotkaniach online Komitetu Wykonawczego
UNI

MEI,

którego

jest

członkiem.

Tematy

spotkań

(11.08.2020

i 08.12.2020) zdominowała sytuacja pracowników sektora audiowizualnego i wykonań
na żywo w okresie pandemii. Międzynarodowe organizacje związkowe wystosowały
apele do rządów krajów europejskich i Komisji Europejskiej, o podjęcie działań
zapobiegających dewastacji w/w sektorów w skutek restrykcji pandemicznych
wprowadzanych w poszczególnych państwach. Apele wzywały do udzielenia pomocy
pracownikom zagrożonych sektorów.
Uczestniczyła w organizowanych co dwa miesiące spotkaniach online komitetu
nadzorującego projekt: „Dialog społeczny w sektorze komercyjnych wykonań na
żywo”. Celem przedsięwzięcia jest opisanie sektora komercyjnych wykonań na żywo,
zbadanie stanu dialogu społecznego, wypracowanie dróg wzmocnienia tego dialogu.
2 grudnia 2020r. uczestniczyła w seminarium, podczas którego zaprezentowano
raporty o stanie dialogu społecznego w krajach Europy Środkowowschodniej.
(Badaniem objęto: Bułgarię, Czechy, Serbię, Rumunię i Polskę. Projekt prowadziła
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polska badaczka Agnieszka Paczyńska). Raporty mają być dostępne w czerwcu
tego roku. (Po otrzymaniu będą dostępne w Federacji).
27 stycznia 2021 brała udział w posiedzeniu Komitetu Dialogu Społecznego
sektora wykonań na żywo przy Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania referowano
działania podjęte w celu łagodzenia skutków pandemii.
Trzykrotnie

(10.08.2020,

11.12.2020,

29.03.2021r.)

uczestniczyła

w spotkaniach online grupy kobiet UNI Global Union. Spotkania dotyczyły
wyrównywania szans i zarobków, przypadków mobbingu oraz prześladowania kobiet.
û Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej – członek ZDZ
- 5.06.2020r. w spotkaniu przedstawicieli Departamentu Szkolnictwa Artystycznego

i Edukacji Kulturalnej, Centrum Edukacji Artystycznej i Rady Szkolnictwa
Artystycznego z delegatami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Muzycznych na którym omawiano kwestie związane z nową koncepcją badania jakości
kształcenia w szkołach muzycznych.
- jako przedstawiciel w konkursach do prac w Komisjach Konkursowych
na stanowiska Dyrektorów w Państwowych Szkołach Muzycznych:
* 28.07.2020r. Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
* 28.07.2020r. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stt. im. Fryderyka Chopina
w Sochaczewie,
* 29.07.2020r. Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga
w Warszawie,
- 23.09.2020r. w Komisji ds. nagród MKiDN dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego,
- 24.09.2020r. w Komisjach ds. przyznawania dopłat do czesnego studiującym
nauczycielom szkół artystycznych oraz ds. przyznawania nagród Dyrektora Centrum
Edukacji Artystycznej dla nauczycieli szkół muzycznych,
- 10.02.2021r. w zebraniu Centrum Edukacji Artystycznej w formie wideokonferencji
dotyczącym:
* dopłat do czesnego dla nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2020/21
* nagród Dyrektora CEA dla nauczycieli za okres I-IX 2021.
û Sylwester Wieczorkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- w posiedzeniach Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców przy MKiDN.
W 2020 r. Odbyły się 2 posiedzenia Komisji ds. zaopatrzenia Emerytalnego twórców
w następujących terminach:
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11.03. - posiedzenie stacjonarne w reżimie sanitarnym w związku z pandemią Covid
16.11. - posiedzenie w formie zdalnej.
Komisje rozpatrzyły łącznie 11 wniosków następujących „grób zawodowych”
1. architektów – 0 wniosków
2. artystów
– 0 wniosków
3. filmowców – 0 wniosków
4. fotografików – 1 wniosek
5. literatów
– 0 wniosków
6. muzyków
– 6 wniosków
7. plastyków – 4 wnioski
W trakcie posiedzenia „stacjonarnego” i „zdalnego” członkowie Komisji omawiali
przedłożone przez twórców dokumenty potwierdzające czas trwania i charakter
działalności twórczej bądź artystycznej. Komisja zatwierdzała je w formie decyzji
uznającej działalność za twórczą i artystyczną z ustaleniem daty jej rozpoczęcia.

û û û
♦ W minionym czasie prawnicy Wit Majewski, Anatol Wasiljew, a w szczególności
Magdalena Kossakowska, zatrudniona w Federacji od października 2020r., podczas
dyżurów odpowiadali telefonicznie i udzielali pisemnych porad prawnych
dot. aktualnych spraw ustawowych i pracowniczych o które pytali nasi związkowcy.
♦ W omawianym okresie wydano 5 numerów Serwisów Informacyjnych Federacji,
w których na bieżąco przekazywaliśmy do związkowej wiadomości wydarzenia
związane z działalnością FZZPKiS i organizacji członkowskich.
Jeden z Serwisów (Nr. 5-7 – październik 2020r.) opracowany przez A. Wasiljewa
zawierał obszerne VADEMECUM PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZKOWYCH.
Poradnik miał wesprzeć wiedzę i działania społeczno-związkowe organizacji
członkowskich działających w instytucjach kultury.
♦ Związki Członkowskie bez zwłoki były informowane o podejmowanych uchwałach
i inicjatywach Federacji, odrębnymi komunikatami za pośrednictwem poczty
e-mailowej, strony internetowej oraz Serwisu Informacyjnego.
♦ Dział finansowy biura Federacji prowadził monitowanie dokumentacji związkowej
oraz wpłat składek członkowskich. Związkom nie wywiązującym się ze swoich
statutowych powinności wysyłane były systematycznie monity o zaległościach
składkowych i konieczności uzupełniania dokumentacji statutowej.
♦ We wrześniu 2020r. dział finansowy przekazał do wiadomości członków
Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Komisji Rewizyjnej informację
z wykonania preliminarza budżetowego Federacji za 8-m-cy 2020r.
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♦ Warto też przypomnieć, że pod koniec roku 2020 Związki Członkowskie
i członkowie organów Federacji otrzymali wraz z życzeniami świątecznymi
w prezencie zamówione w OPZZ ścienne kalendarze, które w ramach dobrej
współpracy dostarczył do naszej federacyjnej siedziby przewodniczący OPZZ Andrzej
Radzikowski.
♦ W poczet członów FZZPKiS z dniem 23.10.2020r. przyjęto 1 organizację:
- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Miasta i Gminy Biała
Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej.
Z członkostwa w Federacji z dniem 5.02.2021r. wykreślono 1 organizację:
- Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Nowohuckiego Centrum Kultury
w Krakowie.
♦ Federacja zrzesza obecnie 40 organizacji członkowskich.
Z satysfakcją można ocenić, że pomimo zagrożeń i zakazów covidowych,
więź związkowa była i jest zachowana. Potwierdzają to nadsyłane do Federacji
podziękowania i życzenia.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS
UWAGA!
Komisja Rewizyjna w dniu 25 marca 2021r. po analizie stosownych
dokumentów merytorycznych, w szczególności dot. gospodarki finansowej
Federacji stwierdziła:

„Po analizie przedłożonego sprawozdania i bilansu za 2020r. biorąc pod
uwagę oszczędną gospodarkę finansową rekomendować Zgromadzeniu
Delegatów Związkowych przyjęcie bilansu za 2020r. i preliminarza
budżetowego na 2021r.”
v

v

v

Zgodnie z Protokołem i rekomendacją Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie
Delegatów Związkowych podjęło cztery uchwały:
- zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za 2020r.,
- pokrycie straty za rok 2020,
- przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2021,
- przyjęcie Sprawozdania z działalności Federacji oraz jej organów i władz
statutowych za okres od 16.03.2020 do 15 04.2021r.
Uchwały uprawniają Biuro Federacji do złożenia wymaganych dokumentów
do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urzędu Skarbowego.
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Warszawa,03.03.2021 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 121/2021

Sz. P. Andrzej Radzikowski
Przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
Z życzliwością i oczywistym zainteresowaniem przyjęliśmy projekt uchwały
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.
Z życzliwością, bo bliskie są nam - związkowcom kultury - sprawy czytelnicze
i rola bibliotek w ich spełnianiu.
Z zainteresowaniem, ponieważ wizja rozwoju kulturowego obywateli,
nierozerwalnie wiąże się z postępem cywilizacyjnym, kolejnych pokoleń Polaków.
Chociaż okrężną drogą Projekt dotarł do Federacji ZZPKiS, z należną uwagą
wgłębiliśmy się w jego treść i formę.
Niestety, zastrzeżeń i wątpliwości nasi związkowi eksperci i praktycy
działający w społeczności bibliotekarskiej dostrzegli wiele.

Rezultaty konsultacji Projektu Programu przedstawiamy w 3 częściach:
I.
II.
III.

Zastrzeżenia i wnioski zasadnicze.
Uwagi i propozycje eksperckie.
Załączniki:
Wybrane odniesienia zgłoszone przez przedstawicieli organizacji
związkowych Federacji.
û û û
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Warszawa,01.03.2021 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 113/2021

Pan Marek Krupiński
Przewodniczący Zarządu MZZP
w Muzeum Narodowym w Krakowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2021 r., w którym zwrócił się Pan
z prośbą o opinię prawną dotyczącą wynagrodzenia podczas przestoju w Muzeum
Narodowym w Krakowie wyjaśniam.
Problem związany z brakiem zaliczenia dodatku stażowego do wynagrodzenia
wynikającego

z

osobistego

zaszeregowania

pracownika,

przy

ustalaniu

wynagrodzenia za przestój, (o którym mowa w art. 81 § 2 kodeksu pracy), uważamy
za istotny.
Przepisy kodeksu pracy nie definiują pojęcia wynagrodzenia wynikającego
z osobistego zaszeregowania pracownika. W związku z czym, występują na tym tle
liczne problemy związane ze wskazaniem konkretnych składników wynagrodzenia,
które powinny być uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za przestój.
W

celu

rozwiązania

powyższego

problemu,

powiadomiliśmy

już

Przewodniczącego OPZZ, z prośbą o podjęcie stosownej interwencji i ustaleń
prawnych. O dalszym rozwoju sprawy poinformujemy w najbliższym czasie.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS
Radca prawny:
Magdalena Kossakowska
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Warszawa,15.03.2021 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 142/2021

Pan
Sylwester Wieczorkowski
Przewodniczący
Międzyzakładowego
Związku Zawodowego
Pracowników Kultury Województwa
Mazowieckiego

W odpowiedzi na maila z dnia 3 marca br., w którym zwrócił się Pan z prośbą
o opinię prawną w sprawie zamiaru likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (ZFŚS), uprzejmie informuję jak następuje.
Z załączonego protokołu z zebrania Komisji Socjalnej wynika, że został
zgłoszony wniosek o likwidację ZFŚS. Pismo z dnia 26 lutego 2021 r. zawiera jedynie
prośbę o wstępną opinię ZZ w tym przedmiocie.
Pracodawca ma prawo zrezygnować z tworzenia ZFŚS, przy spełnieniu
określonych wymogów. W przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o rezygnacji
z ZFŚS (o ile pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy), niezbędne jest
dokonanie zmiany regulaminu wynagradzania. Zmiana ta musi zostać uzgodniona z
zakładową organizacją związkową (art. 77²§4 KP).
W celu likwidacji ZFŚS niezbędne będzie określenie zasad jego likwidacji.
W związku z powyższym, organizacja związkowa powinna rozważyć, czy
wypłata świadczeń urlopowych będzie korzystniejsza dla pracowników, niż
korzystanie z ZFŚS.
Z poważaniem

Magdalena Kossakowska
radca prawny
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Warszawa,31.03.2021 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 156/2021

Pani Anna Zalewska
Regionalny Związek Zawodowy
Pracowników Bibliotek Publicznych
w Ostrołęce
W odpowiedzi na wiadomość z dnia 19 marca 2021 r., w której zwróciła się
Pani z pytaniem o możliwość odebrania całego dnia wolnego, w przypadku
wykonywania przez pracownika biblioteki pracy w sobotę przez 6 godzin, wyjaśniam
jak następuje.
Do pracowników instytucji kultury również ma zastosowanie art. 129 § 1
Kodeksu pracy, w którym została wyrażona zasada przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy. Z zasady tej wynika, że „w okresie rozliczeniowym powinien on
obejmować maksymalnie 5 dni pracy oraz co najmniej 2 dni wolne.
Z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia pracownikowi trzydziestopięciogodzinnego
odpoczynku tygodniowego, dni wolne od pracy mogą być rozkładane równomiernie
na poszczególne tygodnie lub kumulowane w zależności od potrzeb pracodawcy1”.
Należy przy tym zauważyć, że w myśl art. 26d ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, „pracownikom
instytucji kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu
czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym”.
Przepis ten wprowadza możliwość dodatkowej kumulacji dni wolnych od pracy
przysługujących pracownikom instytucji kultury, gdyż nie muszą być one
udzielane w przyjętym okresie rozliczeniowym, ale mogą być udzielane łącznie z
urlopem wypoczynkowym2.
Praca w bibliotece może być zaplanowana tak, że sobota jest dla pracowników
biblioteki normalnym dniem roboczym, podczas którego pracują, np. 6 godzin. Należy
jednak pamiętać, że zgodnie z art. 94 pkt 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest
obowiązany w szczególności organizować pracę w sposób
1

Pisarczyk Ł, Komentarz do art. 129 k.p., pkt 8 [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd.

VII, Warszawa 2017).
2
Antoniak-Tęskna P., Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, Komentarz LEX/el. 2019.
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zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. Pracownik jeżeli nie
wypracuje, wskutek wykonywania pracy w sobotę krócej niż przez 8 godzin,
wymaganego wymiaru czasu pracy nie może natomiast ponosić negatywnych
konsekwencji decyzji pracodawcy związanych z organizacją pracy biblioteki, w
tym przyjętym w niej systemem czasu pracy.
Od wyżej wskazanej, należy odróżnić sytuację, gdy sobota jest dniem wolnym
od pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy u konkretnego pracodawcy z tytułu
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a pracownik stawił się do pracy na
polecenie pracodawcy. Wówczas przepisy (art. 151³ Kodeksu pracy) wprost stanowią,
że pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 (m.in.
szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca
okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Szczególne potrzeby
pracodawcy to potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych
potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, a więc niewynikające
z organizacji czasu pracy1. Przepis ten stanowi o konieczności udzielenia dnia
wolnego, tj. niezależnie od wymiaru czasu pracy wykonywanej w dniu wolnym
wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Nie ma tu znaczenia, że
praca była świadczona w niższym wymiarze, np. 6 godzin2.
Ponadto, zgodnie z posiadanymi przez Federację informacjami, w wielu
bibliotekach zwyczajowo przyznawany jest pracownikom cały dzień wolny w zamian
za pracę w sobotę, niezależnie od tego, że pracowali krócej niż 8 godzin.

Z poważaniem
Magdalena Kossakowska
radca prawny

1
2

18

zob. wyrok Sądu Najwyższego z 26 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 667/99.
Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V, WKP 2020.
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ODESZLI NASI PRZYJACIELE…

Władysław Sobecki
(1932 – 2021)
Przeniósł się do świata pamięci nocą 28 lutego 2021r, być może śniąc
o swoich nowosądeckich przodkach. O mieście, w którym się urodził (27.06.1932r.)
i chodził do szkoły.
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Razem byliśmy
na Wydziale Dziennikarskim i specjalizacji krytyki filmowej. Wtedy ujawnił
niezwykłe poczucie humoru, co z aplauzem przyjmowali słuchacze ekspresyjnego
radiowęzła akademickiego „Kickie Radio” a nieco później widzowie satyrycznego
teatrzyku Dziennikarska Spółdzielnia Satyryczna (DSS). Teatrzyku, w którym
doborowy tercet literacki - Agnieszka Osiecka, Czesław Rojek i Władek Sobecki konkurował między sobą.
Pisane przez Władka teksty – często wierszowane – odznaczały się celnością
widzenia otaczających nas paradoksów życia. Miał dobrze zaostrzone pióro. Mottem
jego myślenia było „Słówko” Boya Żeleńskiego „…Bo to zawsze jest najgłupsze,
Kiedy kto się przy czym uprze…” .
W codziennej pracy dziennikarskiej (bez względu na miejsce zatrudnienia i
charakter redakcji) był tropicielem prawdy zdarzeń i ludzkich zachowań. Również
prawdy bliskiej mu sztuki filmowej, podczas pracy w redakcji Centrali Wynajmu
Filmów i 22 – letniego zatrudnienia w Interpressie.
Zawsze z sercem… po lewej stronie. Wartość ludzkiego braterstwa miał w
genach po tych, do których teraz się przeniósł.
Byliśmy w stałym kontakcie ponad pół wieku. W ostatnich latach jeszcze
bliżej niż kiedyś.
Władek tracił wzrok i nie mógł poruszać się po mieście. Dlatego tradycyjne
spotkania przyjacielskie, - najczęściej cztero - pięcio osobowe, odbywaliśmy
w jego małym mieszkanku przy ul. G. Bruna.

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

19

Sposób widzenia tego, co go otaczało, co przeżywał, można przeczytać w książkach,
których był współautorem: „Grzeszni – niezlustrowani” rozdział „Moje potyczki z
pechem”
i
wydawnictwie
poświęconemu
wybitnemu
rzeźbiarzowi
„Jan Bohdan Chmielewski”. Także w mini książeczce pt. „DSS”. Wspomnień
z pytaniami o wartości.
„Mijały lata, zimy i jesienie
Nić życia się plotła przez śmiech i zmartwienie
Aż przyszedł dzień, w którym to wszystko się skończyło
I po co nam to było???”
Warto byłoby zebrać i opublikować to, co przez lata Władek napisał
i skomentował. Odniesień do życia i ludzi, pisanych z życzliwością
i poczuciem humoru, jakie miał w sobie.
Władysław Sobecki - syn Nowego Sącza, wieczny odpoczynek znalazł obok
żony, na cmentarzu w Warszawie. W słoneczne południe 8 marca 2021r., na
Cmentarzu Bródnowskim żegnała go rodzina, niemałe grono znajomych
i przyjaciół.

Zdzisław Kazimierczuk
(1935 – 2021)
Dziennikarz i wydawca z prawdziwego zdarzenia.
Popularyzator nauki i techniki.
Publicysta z poczuciem humoru
i poetyckimi zdolnościami.
Dziękuję Ci Przyjacielu
za to, co nam ofiarowałeś, za to,
co pamięć musi utrwalić.
Jan Budkiewicz
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KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie
( listopad 2020 r./ kwiecień 2021r. )

2
2.11.2020

Warszawa

Opinia prawna dot. zmiany zakresu obowiązków pracownika
Centrum Kultury w Piasecznie – chronionego członka MZZ
„Kultura i Media”.
(M. Kossakowska)

44.11.

Warszawa

Przekazanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, informacji o nie zgłoszeniu reprezentanta Federacji do
Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ze względu na
wielokrotne odrzucenia kandydatów Federacji.
(J. Budkiewicz)

12.11.

Warszawa

Opinia Federacji przekazana Przewodniczącemu OPZZ
w sprawie „Programu otwierania danych na lata 2021-2027”.
(J. Budkiewicz)

16.11.

Warszawa

Papierowe wydanie Serwisu Informacyjnego Nr. 8 (382)
i zamieszczenie na stronie internetowej Federacji.

19.11.

Warszawa

Przesłanie do wiadomości Związków Członkowskich Apelu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Muzycznych, w sprawie
przyszłości edukacji muzycznej w Polsce.

19.11.

Warszawa

Przekazanie Przewodniczącemu OPZZ informacji, że Federacja
podtrzymuje negatywne stanowisko dot. połączenia 7 instytucji
kultury miasta Łodzi.
(J. Budkiewicz)

2
23.11.

Warszawa

Opinia prawna dot. prawidłowości Regulaminu Organizacyjnego
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
(M. Kossakowska)

23.11.
2

Warszawa

Opinia prawna dot. zakresu obowiązków przydzielonych przez
Dyrektora Biblioteki pracownikowi GBP w Czarnej.
(M. Kossakowska)

10.12.

Warszawa

Stanowisko Federacji przekazane Wandzie Zwinogrodzkiej
Podsekretarzowi Stanu MKDNiS dot. „projektu w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół
artystycznych i placówek artystycznych”.
(J. Budkiewicz, E. Kurczyńska-Sołowiej, A. Lachcik)
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14.12.

Warszawa

Opinia prawna dla Regionalnego Zw. Zaw. Prac. BP w Ostrołęce
o roli związków zawodowych w Pracowniczych Planach
Kapitałowych.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

16.12.

Warszawa

Papierowe wydanie Serwisu Informacyjnego Nr. 9 (383)
z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i zamieszenie na
stronie internetowej FZZPKiS.

2
21.12.

Warszawa

Przekazanie do Zw. Zaw. Prac. Teatru Wielkiego w Poznaniu
opinii prawnej w sprawie zrzeknięcia się na rzecz pracodawcy
majątkowych praw autorskich. (M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

16-24.12.

Warszawa

Przekazanie życzeń Świąteczno –Noworocznych.
(J. Budkiewicz)

31.12.

Warszawa

Przekazanie do Związków Członkowskich ponaglenia o wpłatę
składek.
(Dział finansowy Federacji)
v
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v

v

4.01.
2021r.
4

Warszawa

Opinia
Przewodniczącego
Federacji
dot.
połączenia
samorządowych instytucji kultury, Trzcińskiego Centrum Kultury
oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju.

4
4.01.

Warszawa

Na prośbę OPZZ przekazanie uwag w sprawie projektu ustawy
„o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem mCOVID-19”
(J. Budkiewicz)

11.01.

Warszawa

Opinia kwestionująca projekt ustawy „o statusie artysty
zawodowego” przekazana do OPZZ.
(J. Budkiewicz)

11.01.

Warszawa

Odpowiedź na propozycję Jana Truszyńskiego b. Ambasadora RP
przy Unii Europejskiej, dot. spraw programowych, którymi
powinna się zajmować Mazowiecka Rada ds./ Unii Europejskiej.
(J. Budkiewicz)

18.01.

Warszawa

Krytyczne uwagi dot. zgłoszenia się Związku Zawodowego
Pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w
Warszawie, w poczet organizacji OPZZ.
(J. Budkiewicz)

18.01.

Warszawa

Informacja prawna udzielona Przewodniczącej Regionalnego Zw.
Zaw. Pracowników Bibliotek Publicznych w Ostrołęce dot.
uprawnień tej organizacji w związku z przyznaniem podwyżek
przez Organizatora Biblioteki. (M. Kossakowska, J. Budkiewicz)
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25.01.

Warszawa

Opinia prawna dla Zw. Zaw. Prac. Biblioteki Publicznej
w Chełmie dot. zmniejszenia pracownikom umów o pracę do ¾
etatu, zmniejszenia liczby etatów w ramach wprowadzonej
restrukturyzacji, oraz możliwości zawieszenia przez Dyrektora
Chełmskiej Biblioteki Publicznej na czas określony Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
( M. Kossakowska,)

25.01

Warszawa

Porada prawna dot. rozwiązania umowy o pracę członka
Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej
w
Raciążku
przez
pracodawcę,
bez wypowiedzenia.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

1.02.

Warszawa

Prawna porada udzielona Przewodniczącej Międzyzakładowego
Zw. Zaw. Prac. Instytucji Kultury Powiatu Brzeskiego dot.
pełnienia przez przewodniczącego związku, funkcji Inspektora
Danych Osobowych.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

2 2.02.

Warszawa

Przekazanie do wiadomości organizacji członkowskich
przypomnienia, o ustawowym obowiązku zawiadamiania
pracodawców o liczbie członków organizacji.
(J. Budkiewicz)

22.02.

Warszawa

Opinia prawna udzielona Przewodniczącemu Międzyzakładowego
Zw. Zaw. Prac. Kultury Woj. Mazowieckiego, w sprawie zamiaru
wypowiedzenia
umowy
o pracę, pracownikowi i członkowi związku.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

1.03.

Warszawa

Prawne wyjaśnienie Przewodniczącemu Międzymuzealnego Zw.
Zaw. Prac. w Muzeum Narodowym w Krakowie sprawy
wynagrodzenia za pracę podczas przestoju.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

1.03.

Warszawa

Papierowe wydanie Serwisu Informacyjnego Nr. 1-2 (384-385)
i zamieszczenie na stronie internetowej Federacji.

5.03.

Warszawa

Zastrzeżenia i uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025” przekazane po konsultacjach
związkowych do: OPZZ, Rady Dialogu Społecznego, MKDNiS,
Prezydium Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury, Związku Gmin
Wiejskich RP, Związków Powiatów i Miast Polskich, Unii
Metropolii Polskich, ZNP, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
(J. Budkiewicz)
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8.03.
88.03

Warszawa

Wyjaśnienie
prawne
skierowane
do
Regionalnego
Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury w Legnicy dot.
tworzenia i likwidacji pracowniczych kas zapomogowopożyczkowych.
(M. Kossakowska)

5.03.
115.03

Warszawa

Opinia
prawna
udzielona
Przewodniczącemu
Międzyzakładowego
Zw.
Zaw.
Prac. Kultury
Woj.
Mazowieckiego w spr. zamiaru likwidacji Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawcę.
(M. Kossakowska)

31.03.
31.03

Warszawa

Odpowiedź prawna na pytanie Regionalnego Zw. Zaw. Prac.
Bibliotek Publicznych w Ostrołęce w spr. możliwości
„odebrania” całego dnia wolnego przez pracownika biblioteki,
w przypadku wykonywania pracy w sobotę przez 6 godzin.
(M. Kossakowska, J. Budkiewicz)

14.04.

Warszawa

Konsultacja tel. Przewodniczącej Międzyzakładowego Zw. Zaw.
Prac. Kultury Miasta i Gminy Biała Podlaska w spr. przyjęcia
nowych członków do Związku.
(J. Budkiewicz)

14. 04.

Warszawa

W związku z ogłoszeniem przez MKDNiS konkursów na
dyrektorów szkół artystycznych, desygnowanie trzech
przedstawicieli
związków
członkowskich
Federacji:
(Marii Brodzickiej-Satora, Elżbiety Kurczyńskiej-Sołowiej,
Urszuli Nowaczek) do udziału w komisjach konkursowych.
(J. Budkiewicz)

21.04.
221. 04

Warszawa

Odpowiedź na pytania Przewodniczącej Międzyzakładowego Zw.
Zaw. Prac. Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej dotycząca
planowanego powołania Jej na stanowisko Dyrektora GOK
w Raciążku na czas określony.
(M. Kossakowska)

26. 04
26.04.

Warszawa

Opinia w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Centrum
Kulturalnym w Przemyślu.
(J. Budkiewicz)

226. 04
26.04.

Warszawa

Papierowe wydanie Serwisu Informacyjnego Nr. 3-4 (386-387)
i zamieszczenie na stronie internetowej Federacji.
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WŁADZE I ORGANA FEDERACJI ZZPKIS
1. Jan Budkiewicz
2. Jerzy Doliński
3. Agnieszka Lachcik

- przewodniczący
- wiceprzewodniczący
- wiceprzewodnicząca

Kinematografia (Warszawa)
Inst. Art. (Bydgoszcz)
Szkol. Art. (Kraków)

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Dorota Abramczyk
5. Ewa Maćkowiak
6. Romuald Rykiert

Domy Kultury (Zgierz)
Biblioteki (Łódź)
Muzea (Kraków)
Członkowie Zgromadzenia Delegatów

7. Agata Ceglewska
8. Dorota Chojecka
9. Witold Grela
10. Joanna Kiełb
11. Arkadiusz Korniejuk
12. Krzysztof Kubasik
13. Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej
14. Sławomir Mikołajczyk
15. Anna Niemczak

Domy Kultury (Raciążek)
Biblioteki (Warszawa)
Muzea (Kraków)
Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
Biblioteki (Chełm)
Inst. Artystyczne (Poznań)
Szkolnictwo Art. (Kutno)
Muzea (Krośniewice)
Domy Kultury (Przemyśl)
Komisja Rewizyjna

1. Sylwester Wieczorkowski
- przewodniczący
2. Monika Kosakowska
- wiceprzewodnicząca
3. Renata Tomkiewicz-Hanusiak

Biblioteki (Warszawa)
Domy Kultury (Poznań)
Szkolnictwo Art. (Kraków)

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711
UWAGA!
Radca prawny - Magdalena Kossakowska
dyżuruje w poniedziałki w godz. 8.30 – 12.30
Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80

Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl
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