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Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

Związek Pracowników Kultury Ukrainy
ul. Szota Rustaweli 25, biuro. 309
01019 Kijów
Ukraina

Przyjaciele!

W osobistym, a także imieniu czujących jak ja - związkowców kultury,
przekazuję wsparcie i solidarność w obronie Waszej Ojczyzny.
Obronie

przed

bandycką

napaścią

wojsk

putinowskich

na niepodległe państwo ukraińskie.
Przeżywamy tę agresję razem z Wami. Wiemy bowiem co to jest
wojna. (Mnie, gdy byłem dzieckiem, w 1944r. zabiła ukochanego Ojca.)
Przezywając dziś Wasze dramaty, stoimy we wspólnym szeregu
związkowców niepodległych państw. Możecie na nas liczyć.

Niech trwa Wolna Ukraina.
Jan Budkiewicz

Warszawa 25.02.2022

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

Johannes Studinger - Head of UNI MEI,
William Maunier - EURO-MEI President

Presidium of the Assembly of Union Delegates of the Federation of Trade
Unions of Culture and Art Workers addresses the decision-making authorities UNI
and UNI MEI, with an official request for immediate removal from all structures of the
above mentioned organizations, unions and their representatives from Russia.

We should not be together with organizations whose state gangly destroys its
neighbors - independent Ukraine. A country where hundreds of thousands of women
and their children are protected in Poland against unlawful aggression by Russian
troops.

We are waiting for the official announcement regarding the application we
have submitted.

On behalf of Presidium
Chairman of the FZZPKiS
Jan Budkiewicz

Warsaw, 3.03.2022

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 81/2022

Warszawa, 16.02.2022r.

Sz. P.
Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przekazuje
stanowisko do „projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w

sprawie

typów

publicznych

szkół

artystycznych

realizujących

wyłącznie

kształcenie artystyczne, którym mogą być podporządkowane szkoły filialne
wraz z uzasadnieniem i OSR.”
Generalnie oceniając projekt rozporządzenia, tylko od Ministra będzie zależało,
której szkole do 30 kwietnia br.(!) wyda pozwolenie na prowadzenie filii, a której nie.
Według jakiego „klucza” ma się to odbyć? Jaki wpływ będą miały na to
samorządy, znające możliwości i potrzeby lokalne?
Powyższy przepis brzmi groźnie. Może być ograniczeniem kształcenia
współczesnych Jaśków Muzykantów, których jest w Polsce bardzo wielu.
Z poważaniem konsultantów
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 98/2022

Warszawa, 7.03.2022r.

Sz. P.
Prof. Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Przesyłam Panu Ministrowi – Organizatorowi Biblioteki Narodowej
w Warszawie, stanowisko Federacji ZZPKiS oraz pakiet korespondencji wymienionej
w ostatnim czasie między dyrekcją a związkami zawodowymi - Związkiem
Zawodowym Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej i Komisją Zakładową Nr 17 NSZZ
„Solidarność”.
Ta korespondencja, to zdaniem Federacji dowody wspólnej porażki:
- Pana Ministra, sugerującego powodzenie negocjacji (do których z winy dyrekcji
BN do dziś nie doszło);
- Federacji, dopingującej do prowadzenia rozmów bezpośrednich – podstawy
ludzkiego współżycia.
- i w szczególnie dotkliwym stopniu, pracowników merytorycznych, związkowców,
którzy od roku nie mogą doczekać się rozumnej współpracy i sensownych zmian
regulaminowo – płacowych.
Nie wygrała też Dyrekcja Biblioteki Narodowej, tracąc zaufanie wielu
pracowników i partnerów społecznych.
Wygrała… obstrukcja.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

W załączeniu:
- Cztery wystąpienia związkowe w omawianej sprawie,
z ostatnich miesięcy”.
Do wiadomości:
- Andrzej Radzikowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego
- Andrzej Kropiwnicki Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze
- Dyrekcja Biblioteki Narodowej
- Związki Członkowskie Federacji ZZPKiS,
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 89/2022

Warszawa, 28.02.2022r.

Związek Zawodowy Bibliotekarzy
Biblioteki Narodowej
Komisja Zakładowa Nr 17
NSZZ „Solidarność”
Szanowne Koleżanki, Koledzy !
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zapoznała się
z Waszym stanowiskiem wyrażonym w piśmie z dnia 24 lutego br. skierowanym do
Dyrekcji Biblioteki Narodowej, dotyczącym zmian regulaminu wynagradzania, w tym
nadal nierozstrzygniętej kwestii urealnienia stawek wynagrodzeń zasadniczych
pracowników Biblioteki Narodowej.
Federacja popiera zawarte w Waszym piśmie argumenty, uznając je za zasadne
prawnie. Jak wynika z przekazanych nam informacji, trwająca od roku wymiana
korespondencji z Dyrekcją Biblioteki Narodowej. nie przynosi rezultatów. Tym
niemniej, w związku z przekazaniem przez Dyrekcję Biblioteki Narodowej nowej
propozycji tabeli kategorii zaszeregowania i miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego oczekujemy, że Dyrekcja BN podejmie niezwłocznie z zakładowymi
organizacjami związkowymi negocjacje, które doprowadzą do wprowadzenia
satysfakcjonujących wszystkie strony, zmian w Regulaminie wynagradzania, a tym
samym zapewnienia pracownikom Biblioteki Narodowej godziwych wynagrodzeń.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
1.
Pani dr Monika Mitera
Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej
ds. naukowych
2.
Związki członkowskie FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 14 lutego 2022 r.

Pan Krzysztof Fir
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników PTL „Tęcza” w Słupsku
Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na pismo z dnia 10 lutego br., zawierające informacje o
liczebności Związku Zawodowego Pracowników PTL „Tęcza” w Słupsku, w którym
zwrócił się Pan o opinię w sprawie możliwych do podjęcia dalszych czynności,
wyjaśniam jak następuje.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 263 t.j., dalej: u.z.z.) Sąd skreśla związek zawodowy z rejestru,
gdy:
1) wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku;
2) pracodawca, u którego dotychczas działał związek zawodowy, został
wykreślony z właściwego rejestru z powodu jego likwidacji lub upadłości albo jego
przekształcenia organizacyjno-prawnego, uniemożliwiającego kontynuowanie
działalności tego związku;
3) liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy
niż 3 miesiące.
Postępowanie o skreślenie związku zawodowego jest wszczynane na wniosek
związku zawodowego albo z urzędu (w tym przypadku np. wskutek pisma
sygnalizacyjnego pracodawcy, który nie jest uprawniony do złożenia takiego wniosku).
Zaistnienie przyczyn zawartych w art. 17 ust. 1 u.z.z. skutkuje wydaniem przez
sąd postanowienia o skreśleniu związku zawodowego z rejestru (jest ono
skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu się), bez poprzedzającej fazy jego
likwidacji.
Faza likwidacji związku nie jest poddana kontroli sądu i następuje, we wskazanych
wyżej przypadkach, dopiero po skreśleniu związku z rejestru1.

1. Baran K. W. (red.), Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo
zatrudnienia. Komentarz, WKP 2019.

1 Baran K. W. (red.), Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo
zatrudnienia. Komentarz, WKP 2019.

Związek zawodowy skreślony z rejestru prawomocnym orzeczeniem sądu
powinien niezwłocznie zaprzestać swojej działalności oraz dokonać swojej likwidacji w
sposób przewidziany w statucie (statut powinien regulować m.in. powołanie komisji
likwidacyjnej, która z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządzi
sprawozdanie). Likwidacja polega na upłynnieniu aktywów majątkowych związku
2
zawodowego i zaspokojeniu jego wierzycieli1. Uważa się, że majątek zlikwidowanego
związku zawodowego może zostać zadysponowany, w tym poprzez przekazanie go
innemu związkowi lub na cel społeczny, dopiero wówczas, gdy zaspokojono
zobowiązania majątkowe wobec wierzycieli. Statut związku zawodowego lub uchwała
organu uchwałodawczego powinny określać przeznaczenie pozostałego majątku
3
związkowego2.
Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że stan
członków Związku Zawodowego Pracowników Teatru Lalki „Tęcza” na dzień
31.12.2021 r. wynosił 4 osoby. Jeśli taka liczba członków związku (poniżej 10) będzie
utrzymywać się przez okres dłuższy niż 3 miesiące możliwe będzie wszczęcie wyżej
opisanej procedury związanej ze skreśleniem związku zawodowego z rejestru
sądowego oraz jego likwidacją. Liczba członków mniejsza niż 10 członków musi
utrzymywać się przez cały wskazany przedział czasowy. Jeżeli chociaż przez jeden
dzień związek zawodowy liczył co najmniej 10 członków, a następnie ich liczba
4
ponownie uległa zmniejszeniu, wówczas 3-miesięczny okres jest liczony na nowo3.
Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 5 Statutu FZZPKiS, wystąpienie związku
członkowskiego z Federacji jest skuteczne w terminie 3 miesięcy od daty złożenia
oświadczenia o wystąpieniu. W tym okresie związek członkowski partycypuje w
kosztach działalności Federacji na obowiązujących zasadach.
Z poważaniem
Magdalena Kossakowska
Radca prawny

Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

P.S. Istnieje jeszcze jedna możliwość pozostania w strukturach związkowych – zwrócić
się do Zarządu Międzyzakładowego Związku Pracowników Kultury i Sztuki
z siedzibą w Słupsku z prośbą o przyjęcie do ich organizacji. Pozwoli to na stworzenie
w teatrze grupy związkowej.

2.11Tamże.
Tamże.
3.12Tamże.
Tamże.
4.13Żołyński J., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz LEX 2014.

Żołyński J., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz LEX 2014.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 31 stycznia 2022 r.

Pani Anna Sroka
Przewodnicząca ZZPKiS
w Przemyślu
Szanowna Pani Przewodnicząca,
odpowiadając na email z dnia 24 stycznia br., o przeanalizowanie sytuacji Pani
Agnieszki Rzepki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie,
będącej jednocześnie objętym szczególną ochroną członkiem ZZPKiS przy Centrum
Kulturalnym w Przemyślu, wyjaśniam jak następuje.
Przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 t.j., dalej: „Ustawa”)
przewidują wzmocnienie trwałości zatrudnienia dyrektora instytucji kultury. Z jednej
strony, poprzez obowiązek zasięgnięcia przez organizatora podczas odwoływania
dyrektora instytucji kultury opinii związków zawodowych działających w tej
instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze
względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, z drugiej zaś poprzez
zamknięty katalog przyczyn odwołania przedterminowego.
Przepis art. 15 ust. 1 Ustawy stanowi, że dyrektora instytucji kultury powołuje
organizator na czas określony. Od 1 stycznia 2012 r. nie ma możliwości powołania
dyrektora na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy dyrektora instytucji
kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.
Nadal można spotkać się jednak z sytuacją, gdy dyrektor instytucji kultury powołany
na czas nieokreślony przed 1 stycznia 2012 r., po tym terminie dalej pełni funkcję
dyrektora w sposób konkludentny (dorozumiany), pomimo braku formalnego aktu
powołania. Z przedłożonych dokumentów wynika, że taka sytuacja ma miejsce w
przypadku Pani Agnieszki Rzepki (Babiarz), która została powołana na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie z dniem 1 kwietnia
1998 r. na czas nieokreślony.
W orzecznictwie sądowym „Za utrwaloną należy uznać taką wykładnię art. 15 ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która nie zawęża zakresu
obowiązku zasięgania opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych
podczas powoływania oraz odwoływania dyrektora instytucji kultury do organizacji
działających na terenie gminy lub tych, do których należy dyrektor. Obowiązek ten
należy rozumieć szeroko. Ma on na celu stworzenie możliwości wypowiedzenia się
organizacji działających w sferze szeroko pojętej kultury, nie tylko tych które działają na
obszarze danej gminy ale także stowarzyszeń i organizacji regionalnych
i ogólnokrajowych, co do powołania lub odwołania dyrektora instytucji

kultury. (…) spełnienie wymogu zasięgania opinii szerokiego kręgu związków
i stowarzyszeń twórczych jest warunkiem skutecznego powołania/odwołania dyrektora
instytucji kultury”.1
Organizator nie ma możliwości swobodnego decydowania o odwołaniu
dyrektora instytucji kultury, gdyż odwołanie może nastąpić jedynie w
przypadkach wskazanych w przepisie art. 15 ust. 6 Ustawy. Zgodnie z tym
przepisem, Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany
przed upływem tego okresu: 1) na własną prośbę; 2) z powodu choroby trwale
uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków; 3) z powodu naruszenia przepisów prawa
w związku z zajmowanym stanowiskiem; 4) w przypadku odstąpienia od realizacji
umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury,
5) w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a ust. 2-6. W
konsekwencji wydanie aktu odwołania dyrektora instytucji kultury wymaga
uzasadnienia, z którego wynikać będzie podstawa i okoliczności dokonanego
odwołania2. W uzasadnieniu aktu odwołania dyrektora muszą być wskazane
szczegółowo zarzucane mu nieprawidłowości.
Ponadto, z przedłożonych dokumentów wynika, że Pani Agnieszka Rzepka
została objęta, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 29 listopada 2019 r. Zarządu Związku
Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu,
szczególną ochroną stosunku pracy na okres od 2.12.2019 r. do 1.12.2022 r. Fakt
ten również wpływa na trwałość zatrudnienia Pani Agnieszki Rzepki, w przypadku
podjęcia przez Organizatora Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
działań mających na celu odwołanie Pani Dyrektor.
Stosunek pracy łączący dyrektora instytucji kultury z instytucją kultury jest
stosunkiem pracy na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 t.j.). Zarządzenie o odwołaniu ze stanowiska
dyrektora instytucji kultury jest aktem o podwójnym charakterze, tj. aktem
publicznoprawnym wywołującym skutki w zakresie prawa publicznego, a także
aktem z zakresu prawa pracy, wywołującym skutki w sferze prawa pracy.
Przedmiotem ewentualnego badania sądu administracyjnego dokonującego
oceny zarządzenia o odwołaniu będzie zachowanie wymaganej przepisami
publicznoprawnymi formy tego odwołania.
Z poważaniem
Magdalena Kossakowska radca prawny
P.S. Do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń pracowniczych
odwołanego dyrektora właściwy jest sąd pracy.

1

zob. wyrok NSA z 2 czerwca 2016 r., II OSK 585/16, LEX nr 2106720.
zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2017 r., II SA/Wa
1820/16, LEX nr 2378182.
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy
„KULTURA i MEDIA”

Warszawa, 7 marca 2022 r.

Pan Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie,
Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KULTURA i MEDIA” protestuje
przeciwko

unieważnieniu

postępowania

konkursowego

dotyczącego

wyboru

kandydata, na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Konkurs ten wygrała Pani Stanisława Zacharko-Łagowska.
Problematykę powoływania dyrektorów instytucji kultury regulują przepisy
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 t.j., dalej jako: ustawa) oraz przepisy
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r. poz. 724).
Zgodnie z art. 16 ust. 11 ustawy „konkurs pozostaje nierozstrzygnięty w razie
stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków
określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do
udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny, o których mowa w ust. 5a pkt 1”.
Przepis ten jednoznacznie przesądza, kiedy może nastąpić nierozstrzygnięcie
konkursu. Regulacja ta została wprowadzona w celu przeciwdziałaniu nadużyciom
związanym z unieważnianiem postępowań konkursowych dotyczących wyboru
kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Według posiadanych przez
nas informacji, w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki wskazane w
ww. przepisie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym przepisy powołanych wyżej
aktów prawnych nie stwarzają podstawy do ustanowienia przez organizatora
konkursu norm przewidujących możliwości anulowania wyników konkursu1.
1
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r.,
II SA/Bd 1112/15

Konkurs na dyrektora BWA został przeprowadzony zgodnie z przyjętymi
zasadami, bez wykazania w przeprowadzonej procedurze konkursowej naruszeń
prawnych (wad prawnych), takich, które byłyby nie do zaakceptowania w państwie
prawa oraz został merytorycznie zakończony przez wyłonienie kandydata, tj. Pani
Stanisławy Zacharko-Łagowskiej. W naszej ocenie, nie ma podstaw do podjęcia
uchwały o ponownym przeprowadzeniu konkursu - faktycznie unieważniającej już
2

przeprowadzony konkurs 1.
Protestujemy przeciwko bezprawnej, krzywdzącej Panią Stanisławę
Zacharko

-

Łagowską

decyzji,

o

niepowołaniu

jej

na

stanowisko

dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Międzyzakładowego
Związku Zawodowego „Kultura i Media”

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce
Grupa Związkowa BWA w Kielcach
Federacja ZZPKiS

1
2.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 października

2016 r., II SA/Bk 640/16

Zespół
Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie

LIST OTWARTY
Koleżanki, Koledzy!
W imieniu własnym i wszystkich myślących podobnie członków
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, przekazuję
Zespołowi Waszego Teatru wyrazy szacunku i solidarności.
Możecie być dumni ze swoich osiągnięć.
Dumni ze swojej postawy, w obronie artystycznej niezależności twórczej.
Tę wartość i jej trwałe znaczenie, muszą zrozumieć wszelcy
partyjno - polityczni cenzorzy.
Jesteśmy i będziemy z Wami, „na dobre i złe”.

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

Warszawa, 21.02.2022r.

„Niektórzy ludzie śnią o sukcesie, podczas gdy inni
wcześnie wstają i ciężko na niego pracują”

Miejski Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki w Zgierzu
25 sierpnia 2021r., złożył wniosek o przyznanie „Diamentu OPZZ 2021"
w kategorii "Najlepszy Pracodawca". Nominację do zaszczytnego tytułu
otrzymała Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im B. Prusa
w Zgierzu - Dorota Abramczyk. Argumenty uzasadniające okazały się zasadne.
Uroczysta gala wręczenia „Diamentu” odbyła się 27 stycznia 2022r.
w sali widowiskowo-konferencyjnej Filii nr 2 w Zgierzu.
Honorową nagrodę wręczył laureatce Przewodniczący Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych, aktualnie także Przewodniczący Rady
Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski. Serdeczne gratulacje złożył
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury
i Sztuki Jan Budkiewicz. Słowa uznania i szacunku, za w pełni zasłużony sukces
wyrazili Starosta Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota, Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Joanna Szymczak - Ryczel,
Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
Serdecznymi uściskami i kwiatami obdarzyli laureatkę Dyrektorzy
i Kierownicy Bibliotek Publicznych Powiatu Zgierskiego oraz Przyjaciele
i Czytelnicy. List gratulacyjny od Prezydenta Zgierza Przemysława
Staniszewskiego przekazała Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Urzędu
Miasta Elżbieta Sakiewa.
Nagroda „Diament OPZZ" w kategorii „Najlepszy Pracodawca" to prestiż,
wzorowa współpraca i szacunek pracowników. Ten „laur" trafił w godne ręce.
Laureata podziękowała wszystkim gościom za uznanie i ciepłe słowa.
Na zakończenie
i okolicznościowego tortu.

gali

nie

zabrakło

występów

muzycznych

Jolanta Andrzejewska
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Ósmego lutego 2022r. msza i pogrzeb, według obrządku Kościoła
prawosławnego w cerkwi i na cmentarzu warszawskiej Woli.
W skromnej, niewielkiej urnie, spopielone ciało zmarłego. Jego charakter,
rozwaga, uczucia, talenty…
Osobowości o wielkiej kulturze życia. Umiejętności logicznego myślenia,
co dominowało w Jego związkowych poradach prawnych.
W swojej bardzo osobistej twórczości literackiej – aforyzmach, limerykach,
anegdotach – ujawniał poczucie humoru i dobrotliwą ironię. Przy akompaniamencie
muzyki klasycznej był też pielęgniarzem emerytowanych zegarków.
Obdarzony wrażliwością społeczno - obywatelską, za działalność na rzecz ludzi
kultury, uhonorowany odznaczeniami państwowymi i związkowymi. „Zasłużony
działacz kultury”, „Zasłużony dla Związku” dla naszej Federacji
i OPZZ.
Współpracowaliśmy z Anatolem Wasiljewem przez 40 lat.
I wiem, że Jego osobowość i dorobek, wymaga nie tylko szacunku,
ale sprawczej pamięci, „że warto, że trzeba” myśleć i żyć prospołecznie.
Jan Budkiewicz
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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
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

