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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L/dz. 3.12.2021r.

Warszawa, 3.12.2021r.

Sz. P.
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze!
Uznając

za

zasadne

stanowisko

związkowców

Biblioteki

Narodowej

z Komisji Zakładowej Nr 17 NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego
Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej, przekazuję na Pana ręce - otrzymane
2 grudnia 2021r. - pismo (w zał.), dotyczące życiowych i zawodowych spraw
pracowników Narodowej Książnicy.
Ze względu na ich znaczenie, proszę o sprawcze wsparcie postulatów
związkowych, zgłoszonych do negocjacji z Pracodawcą, którym jest Dyrektor
Biblioteki Narodowej.
Z przekonaniem na pomyślne
rozstrzygnięcia
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
1. Komisja Zakładowa Nr 17
NSZZ „Solidarność” BN.
2. Związek Zawodowy Bibliotekarzy
Biblioteki Narodowej.

Załącznik:

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L/dz. 432/2021

Warszawa, 29.11.2021r.

Sz. Pani
Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Dot.: DEK-WP.0230.1.2021.AW
Szanowna Pani Minister!
Z uwagi na fakt, że otrzymałem od zainteresowanych środowisk szkolno –
związkowych dwie różne opinie, przekazuję ich treść w otrzymanym brzmieniu.
Opinia I.
1. Zagrożenia związane ze skróceniem cyklu kształcenia:
a) Istnieją zespoły szkół muzycznych, w których oprócz ogólnokształcących szkół
muzycznych II stopnia, działają tylko szkoły muzyczne I stopnia, które są szkołami
popołudniowymi, bez pionu ogólnokształcącego i cyklach kształcenia: 6-letnim lub
4-letnim.
b) Absolwenci szkół I stopnia nie będą mogli kontynuować nauki w OSM II st. ponieważ nie
spełnią wymogów wiekowych. Często dziecko rozpoczyna naukę w wieku 7 lat
w ogólnokształcącej szkole podstawowej i równolegle w szkole muzycznej I stopnia.
c) Przerwa w kształceniu muzycznym związana z wiekiem ucznia (oczekiwanie przez 2 lata
na osiągnięcie odpowiedniego wieku), będzie skutkowała obniżeniem umiejętności
i brakiem szans na pozytywny wynik egzaminu wstępnego do OSM II stopnia.
2. Zagrożenie dla nauczycieli uczących przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów
muzycznych. Likwidacja 2 lat nauki w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia
zapewne spowoduje zwolnienia części kadry pedagogicznej.
Opinia II.
Uważamy, że projekt Rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych proponuje
dobre rozwiązanie. Egzamin po klasie VI OSM I st. do OSM II st. powodował powstanie
dwóch klas w różnych cyklach na tym samym poziomie. Potocznie klasa VII OSM I st.
zostawała z opinią klasy "słabszej", a to nie ułatwiało pracy z uczniami. Dlatego
projektowana zmiana wydaje się być sensowna i porządkująca ten dziwny stan, jaki mamy
obecnie.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Do wiadomości:
- Związki Członkowskie FZZPKiS

Minimalne wynagrodzenie:

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na cały etat,
nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł brutto.

I.

Ustalając

wysokość

wynagrodzenia

pracownika

uwzględnia

się

przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia
i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń
osobowych, obejmujące:
1.

Wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;

2.

Inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) niż dodatki za staż pracy -

za szczególne właściwości pracy, szczególne kwaliﬁkacje lub warunki pracy;
3.

Premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;

4.

Dopłaty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę);
5.

Wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego

wymiaru czasu pracy, lecz nie wynikające z zakresu czynności;
6.

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wypłacane za środków

pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia,
za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju nie zawinionego
przez pracownika i in.);

Warszawa, 8.11.2021r.

Pani Mariola Kawecka
Przewodnicząca
Międzyzakładowego Regionalnego
Związku Zawodowego Pracowników
Kultury w Legnicy
Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na email z dnia 4 listopada br., w którym zwróciła się Pani
z prośbą o wydanie opinii, czy w pytaniach skierowanych do Dyrektora Legnickiej
Biblioteki Publicznej związek zawodowy przekroczył swoje kompetencje, wyjaśniam
jak następuje.
Zgodnie z art. 28 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca jest
obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej, informacji
niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności
informacji dotyczących:
1) warunków pracy i zasad wynagradzania;
2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz
przewidywanych w tym zakresie zmian;
3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na
celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub
podstawach zatrudnienia.
Związek zawodowy uprawniony jest do żądania informacji, które obiektywnie
łączą się z jego działalnością, oraz są niezbędne do jej prowadzenia.
Uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy
nie oznacza uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji
o wysokości wynagrodzenia pracownika, bez jego zgody. Ujawnienie przez
pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę mogłoby
stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego1.

1

zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93.

Informacja o zasadach wynagradzania obejmuje nie tylko informacje
o przepisach regulujących kształtowanie wynagrodzeń, ale również dane
o konkretnie występujących w zakładzie pracy zjawiskach gospodarczych,
o jego sytuacji ﬁnansowej, określonych funduszach, w tym zwłaszcza
funduszu płac, czy nawet informacje o wysokości wynagrodzeń określonej
grupy zawodowej lub o kształtowaniu się wynagrodzeń na określonych
rodzajach stanowisk. Informacja „o zasadach wynagradzania" musi zawierać
pewien stopień ogólności, a więc jest czymś innym niż informacja o wysokości
wynagrodzenia indywidualnego pracownika. Dla realizacji ustawowych i statutowych
zadań związku zawodowego wystarczające jest pozyskanie informacji
przetworzonych w postaci danych statystycznych dotyczących zasad wynagradzania
poszczególnych grup pracowników2.
Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że skoro informacje o jakich
uzyskanie zwróciła się Państwa organizacja związkowa, w piśmie z dnia
29 października 2021 r. skierowanym do Dyrektora, obiektywnie łączą się
z działalnością Państwa związku zawodowego oraz są niezbędne do
prowadzenia działalności związkowej (dotyczą m.in. funduszu premiowego,
funduszu nagród), to nie można mówić o „przekroczeniu przez związek
zawodowy swoich kompetencji”. Jeżeli pytania związku zawodowego zmierzałyby
do żądania od pracodawcy udzielenia informacji, np. o wysokości konkretnego
pracownika bez jego zgody, wówczas nie mogłyby zostać związkowi zawodowemu
udzielone.

Z poważaniem
Magdalena Kossakowska
radca prawny

2 zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r., III AUa 2078/13.

Historia kolęd polskich i pastorałek

Mimo, że każdy z nas z wielką przyjemnością wyśpiewuje w okresie świąt
kolędy i pastorałki, bardzo często nie znajdujemy czasu na chwilę reﬂeksji nad
ich treścią oraz historią ich powstania. A te bardzo często są niezwykle
interesujące i stoi za nimi ciekawa historia.
Historia kolęd i pastorałek łączy się z czasami nam współczesnymi. Są to
utwory żywe, chociaż od powstania niektórych upłynęło już kilka wieków.
Największa ich ekspansja miała miejsce w dobie baroku i kontrreformacji. XIX
wiek tworzył nowe pieśni, lecz przede wszystkim utrwalał (np. Zorian Dołęga
Chodakowski, Oskar Kolberg) i popularyzował (śpiewniki Miarki
i Mioduszewskiego) kolędy staropolskie.
Skąd pochodzi nazwa „kolęda”?
Nazwa pochodzi od łac. Kalendae – w kalendarzu juliańskim, stosowanym
też w liturgii średniowiecznej, to pierwszy dzień miesiąca. Na kalendy
styczniowe (Nowy Rok) składano sobie w antycznym Rzymie życzenia
i podarki, zaś pieśni z tej okazji wykonywane określano, tak jak i sam uroczysty
dzień, kalendae. Tego typu kolędy zachowały się i w Polsce, najstarsze znamy
z Ludycji wieśnych (1534). Pieśni bożonarodzeniowe zaczęto określać mianem
kolęd dość późno, o ile wiemy dopiero w XIX wieku. Rękopis z poezjami
na Boże Narodzenie sporządzony w XV wieku nazywa je rotułami. Taki tytuł
nadał również K. Miaskowski swym wierszom o narodzinach Chrystusa z roku
1612. W XVII wieku pisano o „kantykach”.
Najstarsze kolędy polskie
Biblijną osnowę treściową wraz z modlitewną strukturą kompozycji mają
najstarsze kolędy polskie – kolędy kościelne: Zdrów bądź, krolu anjelski (zapis
z 1424 r.), Stałać się rzecz wielmi dziwna (1442). Utwory te są przekładami
z czeskiego, widać też podobieństwa do antyfon, graduałów i modlitw znanych
z Missale Romanum i Liber Usualis. Kunsztem odznacza się pochodząca
z XV lub XVI wieku polska kolęda Augustus kiedy królował – każda jej strofa
rozpoczyna się kolejną literą alfabetu. Refren zapożyczony z ksiąg liturgicznych
– Alleluja – zastosował autor kolędy Stała się nam nowina.

Dwie kolędy kościelne pochodzące z XVI wieku są żywe w liturgii i wśród
wiernych do dziś: Anioł pasterzom mówił oraz Kiedy król Herod królował
(kolęda zawarta w licznych kancjonałach protestanckich XVI-XVII w.).
Kolęda paraliturgiczna
Wraz z franciszkanami, jasełkami i zwyczajem kołysania Dzieciątka,
powstawały kolędy paraliturgiczne. Były to kolędy-kołysanki, zwykle
oryginalnie polskie. Liryczne w treści, wzruszały się ubóstwem i bezradnością
Boga-Człowieka w żłóbku, kierując do Niego swe inwokacje. Wprowadzały
autentyczne zwroty kołysankowe jak li,li, laj, lu-laj, ninu, ninu. Do tego rodzaju
kolęd należą m.in. W jasełkach leży kwiatek śliczny (XVI w.) oraz Gdy śliczna
Panna Syna kołysała i Lulajże, Jezuniu (obie z XVII wieku).
Kolęda realistyczna
W XVII wieku pojawiła się też kolęda realistyczna – o pasterzach, wnosząc
liczne szczegóły obyczajowe swej epoki. Obok niej pisano też pieśni mistycznospekulatywne. Do nich należą Bóg się rodzi – moc truchleje Franciszka
Karpińskiego oraz Mizerna, cicha stajenka licha Teoﬁla Lenartowicza.
Większość autorów tradycyjnych kolęd pozostaje jednak nieznana. Również
autorzy tacy jak K. Twardowski czy J. Żabczyc z czasem przestali być
w śpiewnikach wymieniani jako twórcy pieśni. Tym samym kolędy, pod obnie
jak ich melodie, stały się anonimową własnością narodu.

29.11.

Warszawa

Uwagi do „projektu rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, zmieniającego rozporządzenie
w
sprawie
typów
szkół
artystycznych
publicznych
i niepublicznych”. (Przekazane na podstawie opinii środowisk
szkolno-związkowych.)
(J. Budkiewicz)

1.12.

Warszawa

Pismo do Przewodniczącego Rady Fundacji Porozumie Macieja
Manickiego z prośbą o pomoc ﬁnansową w 2022r. na wydawanie
Serwisu Informacyjnego Federacji.
(J. Budkiewicz)

1.12.

Warszawa

Wniosek do Przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego
o przekazanie do wiadomości Federacji listy laureatów nagrody
„Diamenty OPZ 2021”.
(J. Budkiewicz)

3.12.

Warszawa

Przekazanie do Prof. Piotra Glińskiego - Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Andrzeja Radzikowskiego
Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, stanowiska Zw.
Zaw. Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej i Komisji Zakładowej
Nr. 17 NSZZ „Solidarność”, dotyczące życiowych i zawodowych
spraw pracowników Narodowej Książnicy.
(J. Budkiewicz)

9-10.12.

Warszawa

Wysyłka do Związków Członkowskich Kalendarzy na 2022r.
wraz z życzeniami Świąteczno - Noworocznymi. (J. Budkiewicz)

10.12.

Warszawa

Pamiętamy. Wysyłka życzeń Świąteczno - Noworocznych
do byłych pracowników Federacji i osób zaprzyjaźnionych.
(J. Budkiewicz)

13.12.

Warszawa

Prawne „WEZWANIE DO ZAPŁATY” Związku Zaw. Prac.
Opery i Filharmonii w Białystoku, należnych składek.
(J. Budkiewicz, M. Kossakowska)

13.12.

Warszawa

Odpowiedź na oświadczenia członkiń Związku Zawodowego
Pracowników
Teatru
Lalki
„Tęcza”
w
Słupsku
w sprawie przynależności do Związku.
(J. Budkiewicz)

16.12.

Warszawa

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

20.12.

Warszawa

Opinia prawna udzielona Przewodniczącemu Związku Zaw. Prac.
Placówek Kulturalnych Woj. Wielkopolskiego dot. monitoringu
służbowej poczty elektronicznej.
(M. Kossakowska)

23.12.

Warszawa

Protest do Ministra Finansów. „Nie krzywdzić emerytów,
którzy wieloletnią pracą zasłużyli na wyższe emerytury”.
(J. Budkiewicz)

27.12.

Warszawa

Wydanie Serwisu Informacyjnego Nr. 11 - 12 (394-395)
i zamieszczenie go stronie internetowej FZZPKiS.

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
Biblioteki (Warszawa)
2. Monika Kosakowska
- wiceprzewodnicząca Domy Kultury (Poznań)
3. Renata Tomkiewicz-Hanusiak
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

