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„Jeśli nie wiesz jak się zachować –
zachowaj się przyzwoicie”

(A. Słonimski)
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VI ZJAZD FEDERACJI

CZĘŚĆ II

Wypowiedzi, listy, sprawozdania,
publikacje

Wystąpienia gości
(skróty)

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Janusz Teczkowski

– w latach 1987–1982 wiceprzewodniczący Federacji.

Podziękował za zaproszenie, a następnie stwierdził: „Dziś jest inaczej niż

przed laty, żyjemy w trudniejszych chyba czasach. Dlatego dziękuję wszystkim,

którzy nadal tworzą i prowadzą Federację. Dziękuję, że jest ona twórcza, odpo-

wiedzialna i jak dawniej pomaga pracownikom oraz wielu środowiskom kul-

turalnym. Musimy wierzyć, że nadejdą lepsze czasy, w których nie trzeba będzie

o nic prosić, a przysłowiowa książka wróci pod strzechy. Gdy doceniać się będzie

działaczy kultury, w tym weteranów do których sam się zaliczam”.

Jan Teczkowski po zakończeniu Zjazdu przesłał na ręce Przewodniczą-

cego list, w którym napisał: ,,Mam zaszczyt złożyć Ci serdeczne gratulacje
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z ponownego wyboru na Przewodniczącego Federacji podczas VI Zjazdu

w dniu 27 maja 2006 r. Życzę jednocześnie dalszych sukcesów i jak dotychczas

aktywnej pracy dla dobra tego środowiska”.

Poseł SLD Izabela Jaruga-Nowacka, powiedziała m.in.: „Z wielką

radością przyjęłam Wasze zaproszenie, po to aby podziękować za to, co w nieła-

twych dla kultury latach starają się robić związkowcy z Federacji. Naród bez

kultury, traci swoją tożsamość, dlatego też kulturę trzeba wspierać i jeszcze raz

wspierać”.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska stwierdziła:

„Przyjęłam zaproszenie, ponieważ bardzo wysoko oceniam działalność Fede-

racji, a szczególnie jej przewodniczącego J. Budkiewicza, z którym przez ostat-

nie lata współpracowałam bardzo owocnie. Potwierdzenie tego znajdziecie pań-

stwo w każdym numerze Serwisu Informacyjnego, który w skali związkowej jest

czymś bez precedensu”. Wiesława Taranowska ustosunkowała się krytycz-

nie do zaniechań byłego premiera Belki i jego ministrów, a także praktyk

obecnego rządu PiS. Następnie omówiła inicjatywę OPZZ – złożony do Sej-

mu projekt ustawy o tzw. „emeryturach pomostowych”. Życzyła delegatom

trafnych wyborów i lepszych dni w kolejnych latach.

Wiceminister MPiPS Bogdan Socha – na wstępie podziękował

p. J. Budkiewiczowi i delegatom za zaproszenie. „Jestem zaszczycony

mogąc brać udział z uczestnikami Zjazdu w ich pracy. Społecznicy z całej

Polski spotkali się, aby obradować nad przyszłością związków, dla dobra

kultury. W świecie, w którym ludzie bardziej kochają pieniądze niż dru-

giego człowieka, działalność związków zawodowych broniących praw

pracowniczych jest działalnością nie do przecenienia. Uczestnicząc w spotkaniach

z pracownikami wielu środowisk, coraz bardziej widzę potrzebę obrony tych

pracowników w ich zakładach pracy. Mówiono tutaj o lobby pracodawców do
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ograniczania praw pracowniczych. Kolejne zmiany Kodeksu pracy i naciski na

dalszą liberalizację przepisów doprowadzają do sytuacji, w której wymusza się

na pracownikach aby sami się zatrudniali. Są to działania patologiczne, które

w przyszłości pogarszać będą sytuację ludzi, którzy chcą po prostu pracować”.

Wiceminister A. Socha odniósł się także do wystąpienia przewodniczące-

go J. Budkiewicza: „Związki zawodowe są powołane do obrony praw pracow-

niczych, a okazuje się, że Federacja broni jeszcze instytucji, w których związ-

kowcy pracują. Zostaliście zmuszeni do tego, żeby bronić nie tylko pracowni-

ków, ale biblioteki, domy kultury, muzea. Zaczynamy dochodzić do jakiejś

«paranoi», że trzeba bronić instytucji, które są niezbędne dla prawidłowego

funkcjonowania społeczeństwa”.

Na zakończenie stwierdził: „Mam nadzieję, że kiedy dojdzie do naszego

spotkania za parę lat, będziemy mieli lepsze humory i będziemy mogli się

podzielić dokonaniami, które pozwolą mniej narzekać na sytuację jaką mamy

obecnie”.

Piotr Szczechowiak – Poznań. „Koleżanki Koledzy ! Zabieram głos jako

gość Zjazdu, były członek Komitetu Wykonawczego a zarazem przewodniczą-

cy Komisji Środowiskowej Domów Kultury. Komisji, o której nie czytaliśmy

w sprawozdaniu, bo po prostu takiego sprawozdania nie było. Komisja domów

kultury spotkała się bowiem tylko jeden raz – w lutym 2001 r. Tematem spo-

tkania były problemy organizacji związkowych w domach kultury, a jest tych

związków w Federacji 11. Nieco później dzięki Kol. Danucie Sobolewskiej

z Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie otrzymaliśmy propozycję, aby pod-

czas szkolenia dot. zdobywania funduszy unijnych, zrobić w Olsztynie spotka-

nie środowiskowe. Wszelkie koszty noclegu, wyżywienia – materiały – pokry-

wali organizatorzy na miejscu. Niestety, chociaż organizacje związkowe i insty-

tucje mają liczne problemy wynikające z różnych postaw samorządów teryto-

rialnych, związkowego odzewu nie było ...
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Komisja nie spotykała się, ale nasze sprawy były omawiane i rozwiązywane

przez Federację. Systematyczne konsultacje przeprowadzaliśmy przy spotkaniach

Komitetu Wykonawczego i Zgromadzenia Delegatów. Ale mówiąc szczerze,

nasza aktywność spada, a związki domów kultury ogarnia stagnacja i marazm.

Jaka jest dziś ich rola w zakładzie pracy? Niestety ograniczona, zwłaszcza że

maleje liczba członków z działów merytorycznych. Czy ze skromnych składek

możemy ludzi wspierać i mieć poważanie w zakładzie? Kto ma aktywnych człon-

ków zarządu jest w stanie coś zrobić lecz ilu jest tych aktywnych?

Obserwując działania Federacji z przewodniczącym J. Budkiewiczem na czele

mogę stwierdzić, iż dużo się dzieje i Federacja jest zauważana zarówno na szczeblu

centralnym jak i lokalnym. Przykładem tego – organizowane z inicjatywy prze-

wodniczącego – spotkania regionalne – łącznie 6. I tak powinniśmy trzymać.

Przyszłe organy Federacji powinny kontynuować spotkania regionalne. One są

bardzo potrzebne. W terenie, dla organizatorów życia związkowego przyjazd

gości jest „mobilizacją”, daje możliwość pokazania swojej działalności i wymia-

ny doświadczeń.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Według sprawozdania finansowego – składki naszych Związków pokrywają

zaledwie ok. 10% kosztów, jakie są niezbędne do funkcjonowania Federacji.

Dlatego nie ma możliwości rozdzielić spraw merytoryczno-organizacyjnych od

działalności gospodarczej, niezbędnej do prowadzenia działalności statutowej.

Federacja – potwierdzono to w dzisiejszych wypowiedziach gości, jest

uznaną «firmą». Jest to zasługa naszego Przewodniczącego, twórcy Federacji.

Bo kompetencje i zaangażowanie Jana Budkiewicza są naprawdę imponujące.

Poświadcza to także ponowny wybór – jako jedynego przedstawiciela kultury –

do Prezydium OPZZ. Chwała, że Kol. Budkiewicz tak działa. Oby kontynuował

swą misję dla dobra naszej Federacji!”

Oprac. L. P.
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Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Federacji

Na V Zjeździe Federacji ZZPKiS, który odbył się w dniach 20–21 kwietnia 2001 r.
– I tura (w dniach 19–20 kwietnia 2002 r. II tura) w Warszawie, została wybrana
i ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

1. Przewodniczący – Sylwester Wieczorkowski – Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy – Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Pracowników Kultury Województwa
Mazowieckiego

2. Wiceprzewodniczący – Ryszard Wojciechowski – Wytwórnia Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych w Warszawie – ZZP
WFDiF

3. Sekretarz                       – Dorota Abramczyk – Miejska Biblioteka Publiczna
w Zgierzu – Miej. ZZPKiS

4. Członkowie:          – Teresa Haręża – Zespół Państwowych Szkół Pla-
styczna w Kielcach – ZZPP Sz. Plastycznych

5. – Janusz Wolicki – Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku –
ZZP T. Lalki Tęcza

6. – Gizela Warchhold – Muzeum Zamkowe w Malborku
ZZP. Muz. Zamkowego

GOSPODARKA FINANSOWA FEDERACJI
Stałym odcinkiem pracy, któremu Komisja Rewizyjna poświęcała najwięcej czasu
i uwagi, była kontrola gospodarowania majątkiem i finansowania działań statutowych
Federacji. Kontrolowano rzetelność dokumentacji księgowej, sprawozdań
finansowych, preliminarzy budżetowych, inwentaryzacji majątku Federacji i jej agend.

Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do działalności finansowej i gospodarczej
Federacji. Wszystkie uchwały związane z gospodarką finansową podejmowały
uprawnione do tego organy Federacji, dając wyraz gospodarności i troski o majątek
społeczny.
Dokumentacja finansowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa tj. ustawą o rachunkowości i nie budzi zastrzeżeń, co potwierdziła ocena
biegłego rewidenta badającego bilans Federacji za 2005 r.
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Na sprawozdawczość finansową składały się:
– bilanse półroczne i roczne,
– rachunki zysków i strat – roczne,
– wykonanie budżetów.
Odrębnie sprawozdania roczne tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz wykonanie
budżetu sporządza Federacja oraz sporządzał Dom Pracy Twórczej „Marta”
w Szczawnicy do 31.03.2004 r. Tworzyły one zbiorcze sprawozdania roczne, celem
rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Bilanse Federacji za okres od 2001 r. do 2005 r., oraz sprawozdania z wykonania
budżetów za ten okres były analizowane i sprawdzane, a następnie na wniosek Komisji
Rewizyjnej przyjmowane i zatwierdzane uchwałami Zgromadzenia Delegatów
Związkowych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sytuacja finansowa Federacji, była w mijającej
kadencji bardzo trudna. Uzyskiwane dochody nie pokrywały poniesionych kosztów,
dlatego brakujące środki finansowe uzupełniane były z umorzenia jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych SEB na których lokowane były środki finansowe
ze sprzedaży ośrodków wypoczynkowych. Na koniec 2002r.  aktywa Federacji wynosiły
1.789.673 zł, a na początek 2006 r. 1.304.130 zł i uległy zmniejszeniu o 35%.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania bilansów i rachunków zysków i strat znajdują
się w dokumentacji finansowej Federacji.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami były prze-
prowadzane inwentaryzacje składników majątkowych będących na stanie Federacji
i agend. Ponadto, w miarę potrzeby – przy zmianie dzierżawców ośrodków lub ich
sprzedaży – były przeprowadzane inwentaryzacje dodatkowe. W pracach komisji
inwentaryzacyjnych zawsze brał udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

BUDŻET FEDERACJI
W okresie kadencji Federacja uzyskiwała dochody z następujących źródeł:
– składek członkowskich,
– odpisu z dochodu Klubu-Restauracji „Świętoszek”,
– podnajmu pomieszczeń przy ul. Lwowskiej i ul. Płockiej,
– odpisu z Domu Pracy Twórczej „Marta” w Szczawnicy do końca I kw. 2004 r.

(wpływy minimalne, poniżej planu finansowego),
– z dzierżawy: Pola Namiotowego w Sarbinowie Morskim (do III kw. 2004 r. i  Domu

Pracy Twórczej „Marta” od II kw. 2004 r.),
– ze sprzedaży składników majątkowych Pola Namiotowego w Sarbinowie Morskim

(IV kw. 2004 r.),
– z innych źródeł np. dotacje z MKiS i OPZZ na szkolenia i remont Pałacyku.
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Dochody uzyskiwane z działalności statutowej tj. ze składek członkowskich stanowiły
około 12% ogólnej kwoty dochodów. Należy nadmienić, że składki ze związków
członkowskich wpływały nie systematycznie i z dużym opóźnieniem.
W związku z powyższym Federacja była zmuszona prowadzić działalność gospodarczą,
która przynosiła określone dochody przeznaczone na pokrycie części kosztów
statutowych Federacji oraz utrzymanie budynków i lokali.

Komisja stwierdza, że bez działalności gospodarczej i stałego poszukiwania przez
Przewodniczącego Federacji kolejnych źródeł dochodów m. innymi powołanie
impresariatu filmowego zgodnie z Uchwałą Komitetu Wykonawczego, funkcjono-
wanie Federacji byłoby praktycznie niemożliwe.

Największą pozycję w budżecie Federacji po stronie kosztów stanowiły płace
pracowników łącznie z ZUS-em – około 40% kosztów.
Część środków przeznaczana była na konieczne wydatki administracyjne związane
z utrzymaniem obiektów i pomieszczeń (tj. opłaty za energię elektryczną, centralne
ogrzewanie, zimną wodę, opłaty telekomunikacyjne, czynsze, usługi komunalne,
remonty, konserwację urządzeń, ochronę mienia oraz podatki od nieruchomości).
Ponadto Federacja ponosiła wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych
członków organów Federacji, wydawanie „Serwisu Informacyjnego”, opłacania
składek członkowskich do Międzynarodowych Organizacji których Federacja jest
członkiem oraz do OPZZ, zakupy artykułów biurowych, oraz inne koszta stałe.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wydatki prowadzono oszczędnie i racjonalnie.

Brak dostatecznych środków finansowych ograniczał m.in. uczestnictwo przedstawi-
cieli Federacji w konferencjach i zjazdach międzynarodowych – oprócz tych, które
były finansowane przez organizatorów.

ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE
Na początku kadencji Federacja zrzeszała 75 związków  członkowskich i 3634
członków.
Obecnie Federacja zrzesza 70 organizacji związkowych oraz 3034 członków.
Część zrzeszonych organizacji związkowych nadal ma nieaktualne statuty swoich
organizacji oraz nie dokonuje na bieżąco wpisów do KRS.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt zmniejszenia się liczby związków
zrzeszonych w Federacji i liczby członków. Przyczyn tego stanu rzeczy należy
upatrywać w:

– ciągłej likwidacji lub łączeniu z braku środków finansowych przez samorządy
instytucji kultury, co skutkowało zwolnieniami pracowników,
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– niechęci pracodawców do współpracy ze związkami zawodowymi co przyczyniało
się utrudniania działalności związkowej i brakiem jej efektów w obronie praw
pracowniczych

– niekorzystnych nowelizacjach kodeksu pracy dla ruchu związkowego i mar-
ginalizacji znaczenia związków zawodowych w instytucjach

– braku wiary pracowników w obronę praw pracowniczych przez organizacje
związkowe i niechęć w ich zakładaniu

WNIOSKI KOMISJI  REWIZYJNEJ

Komisja Rewizyjna Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
stawia wniosek:

I. o zdyscyplinowanie związków członkowskich w  przekazywaniu składek na rzecz
Federacji, bieżącego uaktualniania statutów organizacji związkowych, dokony-
wania na bieżąco wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, a także termino-
wego wypełniania ankiet Federacji dotyczących liczebności członków (ma to
wpływ na wysokość opłacanych składek przez Federację do OPZZ).

II. o dokonanie jednoznacznych regulacji prawno-finansowych przez organa fede-
racji, które przyczyniły by się  do efektywniejszego udziału środowisk w pracach
Komisji Środowiskowych.

III. o udzielenie przez VI Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowni-
ków Kultury i Sztuki absolutorium ustępującym organom Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Komisja Rewizyjna składa podziękowanie za wieloletnią współpracę członkom
organów i władz Federacji. Dziękuje również pracownikom Federacji za ich
kompetencję oraz wkład pracy na rzecz związków członkowskich.

Ze względu na wspomnianą „marginalizację” ruchu związkowego w działalności
społecznej kraju oraz pojawiającymi się trudnościami w zachowaniu siedziby Federacji
– Pałacyku Rusieckiego, uważamy,  że zbliżająca się kadencja może być przełomowa
w historii Federacji. Apelujemy do Delegatów Związków Członkowskich o podej-
mowanie decyzji rozważnych, odpowiedzialnych i pozbawionych wątków ambi-
cjonalnych, o wybranie do władz  Federacji na nową kadencję najlepszych działaczy
związkowych, którzy świadomi podjętych obowiązków będą systematycznie pracować
dla dobra nas wszystkich.

Komisja Rewizyjna
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Sprawozdanie
Środowiskowej Komisji Bibliotek

W okresie sprawozdawczym Środowiskowa Komisja Bibliotek odbyła trzy posie-
dzenia i tak:
1) I posiedzenie odbyło się w siedzibie Federacji Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki

w dniu 29.10.2001 r., na którym wybrano Prezydium Komisji:
– Władysław Dudaczyk – przewodniczący
– Urszula Derendarz – z-ca przewodniczącego
– Krystyna Kucharska – sekretarz

Następnie przyjęto do realizacji plan pracy, uwzględniający bardzo istotne dla
środowiska bibliotekarzy problemy wymagające regulacji przepisów prawnych, zmian
w systemie zarządzania kulturą, w tym całokształtu działalności bibliotek.

Zagadnienia te wraz z problemami uwzględniały:
– Ustawę o bibliotekach (przygotowana na nowo po zatwierdzeniu Ustawy

o działalności kulturalnej),
– emerytury pomostowe,
– nagrody roczne,
– powołania powiatowych bibliotek jako instytucji organizacyjno-merytorycznych,
– współpracę z Zarządem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Związkiem

Bibliotek Polskich,
– zmiany w Ustawie o zamówieniach publicznych,
– obsadę stanowisk dyrektorskich przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

2) II posiedzenie odbyło się w siedzibie jak wyżej w dniu 15.02.2002 r. z następują-
cym porządkiem obrad:
– wybór przedstawiciela Środowiskowej Komisji Bibliotek na Kongres OPZZ,
– Informacja z przebiegu spotkań przedstawicieli Federacji ZZPKiS i S oraz

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
– przeszkód prawnych i innych problemów dotyczących całokształtu działalno-

ści bibliotek publicznych,
– szkolenia związkowców dot. naliczania kapitału początkowego (szkolenie

prowadzili pracownicy ZUS).

Członkowie Komisji wnioskowali o:

– opracowanie i wprowadzenie w życie nowej Ustawy o bibliotekach i Ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

– ustalenia, czy biblioteki publiczne będące instytucjami kultury są jednocześnie
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
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Ustawa o bibliotekach została znowelizowana (Dz.U. Nr 129 poz. 1440) przez
dodanie do art. 13 ust. 7, który brzmi cyt. ...Biblioteki publiczne nie mogą być
łączone z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi pedagogicznymi”.

– aktualizacji tabel płac uwzględniających zarówno działalność podstawową, pra-
cowników administracji, obsługi technicznej, tak by uwzględniały potrzeby po-
szczególnych bibliotek, w tym powoływania nowych działów organizacyjnych,

– ponadto wnioskowano, by Minister Kultury podjął inicjatywę wniesienia pro-
pozycji umieszczenia w art. 6 ust. 1 ww. Ustawy, wyłączenia z zamówień pu-
blicznych zakupów bibliotecznych tj. książek, czasopism, dokumentów dźwię-
kowych, audiowizualnych, elektronicznych przez biblioteki oraz zachowanie
„0” stawki podatku VAT na książki i przywrócenie „0” stawki na czasopisma.

W założeniach ogólnych i szczegółowych do planu Środowiskowej Komisji Biblio-
tek m.in. przyjęto realizację następujących zadań:
– występowanie przeciwko wszelkim przejawom łamania obowiązujących przepi-

sów prawnych, przeciwstawianie się nieprawidłowym zapisom – niekorzystnym
dla bibliotekarzy, a proponowanym do ustaw i rozporządzeń,

– współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, celem ochrony
i obrony działających bibliotek i zatrudnionych w nich pracowników,

– aktywnie przeciwstawiać się ograniczaniu nakładów na całokształt działalności
bibliotek – działalność statutową, likwidacji placówek oraz znacznemu ogranicza-
niu zatrudnionych w nich pracowników,

– przygotowywanie i organizowanie spotkań bibliotekarzy, celem upowszechniania
wiedzy prawnej oraz wymiany doświadczeń,

– zwiększyć oddziaływanie na zatrudnionych w bibliotekach niezrzeszonych pracow-
ników, celem pozyskania nowych członków do organizacji związkowych,

– formułowanie opinii w sprawach prawnych, osobowych w przygotowywaniu pla-
cówek bibliotecznych dot. integracji z Unią Europejską,

– ochrony zawodu bibliotekarza,
– poczynienia starań nad przywróceniem pracownikom bibliotek tzw. „13 pensji”,
– występowanie w sprawach dot. terminów i form podziału dotacji na zakup

książek,
– kontynuowanie prac w zakresie utrzymania stawki „0” VAT na książki,
– kontynuowanie prac nad możliwościami wprowadzenia 7% VAT na gazety

i czasopisma,
– nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, których dzia-

łalność dotyczy i skupia się na sprawach kultury, w tym bibliotek np.: Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, Związku Bibliotek Polskich,

– podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy o problemach prawno-
organizacyjnych zawodu bibliotekarza, a w uzasadnionych przypadkach postulo-
wanie pod adresem kierownictwa Federacji Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki
o wnoszenie do władz państwowych i samorządowych stosownych inicjatyw,
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– wspieranie i udzielanie pomocy terenowym organizacjom związkowym przy reda-
gowaniu i podpisywaniu zbiorowych układów pracy, regulaminów pracy, wyna-
gradzania oraz innych zawieranych porozumień,

– oddziaływanie na promowanie przez środki masowego przekazu bibliotek
i zawodu bibliotekarza, jak i pracy Federacji Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki,

– podjęcie działań zmierzających do realizacji nowych związków zawodowych, szcze-
gólnie w placówkach i miejscowościach, w których nie działają żadne związki za-
wodowe.

3) III posiedzenie odbyło się 8.10.2004 r.

Członkowie Komisji dokonali krytycznej oceny Narodowego Programu Kultury
na lata 2004–2013 nt. „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki”.

W wyniku dyskusji uznano za konieczne m.in.: zwiększenie przydziału środków
finansowych, wypracowania systemu ochrony praw autorskich, podjecie działań by
wzrosła ilość czytelników, ujednolicenie systemu informatycznego (zakupami ksią-
żek winna się zająć Biblioteka Narodowa).

Aktywność członków Komisji przejawiała się również w indywidualnym rozwią-
zywaniu problemów na rzecz środowisk swojego miejsca pracy, jak i dot. zasięgu
terenu działania macierzystego Związku Zawodowego.

Członkowie Komisji uczestniczyli wielokrotnie w negocjacjach dot. poprawy wa-
runków pracy i płacy w macierzystych instytucji kultury, realizując karty gwarancji
uczestnictwa w kulturze.

Obok pozytywów, wystąpiły też niedociągnięcia. Nie udało się wpłynąć na zwięk-
szenie liczby związków zawodowych, które zgłosiłyby akces do FZZPKiS, zaobser-
wowano też pewną stagnację w pracy niektórych związków tj. braku realizacji zadań
statutowych, w tym odprowadzania składek związkowych do FZZPKiS (np. Biblio-
teka Śląska).

Samokrytycznie trzeba ocenić niesystematyczne odbywanie posiedzeń Komisji.
Należy wyrazić uznanie tym koleżankom i kolegom, którzy najaktywniej włączyli się
w pracę FZZPKiS Środowiskowej Komisji Bibliotek i swoich macierzystych orga-
nizacji związkowych m.in.: Kol. Kol. K. Wołoch, M. Grodzicka, H. Mierzwa,
U. Derendarz, K. Kucharska, R. Olszewski.

Z uznaniem trzeba powiedzieć o wielkiej życzliwości i pomocy środowisku bi-
bliotekarzy jakiej udzielał Komitet Wykonawczy, a przede wszystkim Przewodni-
czący Federacji Kol. Jan Budkiewicz, który problemy naszego środowiska traktował
jak najważniejsze sprawy własne.

Dodatkowo z uznaniem kierujemy podziękowania Kol. dr. Wit. Majewskiemu –
Dorady ds. prawnych, który w skuteczny sposób, poprzez opiniowanie naszych spraw
przyczynił się do rozwiązania wielu nurtujących problemów środowisk bibliotekarzy.

Opracował
przy współudziale członków
Prezydium Komisji Bibliotek

/Wł. Dudaczyk/
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Sprawozdanie
Środowiskowej Komisji Kinematografii

Środowiskowa Komisja Kinematografii rozpoczęła działalność w dniu 19.02.
2002 r. W jej skład weszły związki zawodowe należące do naszej Federacji, działają-
ce przy: Agencji Produkcji Filmowej, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabular-
nych oraz Filmotece Narodowej. Na pierwszym zebraniu dokonano wyboru prze-
wodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz delegata do struktur OPZZ.

W trakcie działalności komisja zajmowała się opiniowaniem i konsultowaniem
projektów aktów prawnych i normatywnych dotyczących funkcjonowania kinemato-
grafii oraz szeroko rozumianej działalności kulturalnej w Polsce. Tematem podsta-
wowym w tym okresie stał się projekt ustawy o kinematografii, której uchwalenie
w drugiej połowie poprzedniej kadencji parlamentu stało się priorytetem dla rządu,
a przede wszystkim ustępującego Ministra Kultury.

Wobec stwierdzenia przez członków Komisji Środowiskowej i członków związ-
ków w niej reprezentowanych wielu oczywistych błędów merytorycznych i prawnych
w projekcie rządowym, podjęto wysiłek stworzenia własnego projektu ustawy
przy pomocy zaprzyjaźnionych prawników i przy bezpośrednim zaangażowaniu kol.
kol.: J. Budkiewicza, G. Pieńkowskiego, J. Włodarczyka oraz doradcy prawnego
dr. W. Majewskiego. W ciągu zaledwie trzech miesięcy udało się skonstruować we-
wnętrznie spójny projekt, który dzięki kontaktom sejmowym kol. Budkiewicza zo-
stał złożony do laski marszałkowskiej przez posłów PSL jako projekt poselsko-związ-
kowy i wszedł pod obrady Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu jako opo-
zycyjny wobec rządowego. Członkowie Komisji Środowiskowej w miarę możliwości
uczestniczyli aktywnie w obradach podkomisji sejmowej do spraw projektu ustawy
o kinematografii, konsultując i wyjaśniając znaczenie i sens poszczególnych propo-
nowanych przez oba dyskutowane projekty rozwiązań oraz opracowując na bieżąco
wyjaśnienia mające służyć pomocą posłom nie znającym specyfiki kinematografii.
W ostatniej fazie prac sejmowych stanowisko naszej Federacji i Komisji Środowi-
skowej reprezentował delegowany do tych prac kol. dr. W. Majewski.

Należy z satysfakcją stwierdzić, że większość wniosków i rozwiązań zawartych
w naszym projekcie weszło do ostatecznej wersji sejmowej; w szczególności dotyczy-
ło to istnienia i roli Filmoteki Narodowej jako archiwum przechowującego polskie
dziedzictwo kulturowe, wydłużenia terminu przekształceń własnościowych w struk-
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turach kinematografii oraz zablokowania korupcjogennej możliwości wchodzenia
nowopowołanego Polskiego Instytutu Filmowego w bezpośrednie finansowanie pro-
dukcji filmów i prowadzenie działalności gospodarczej. Nie udało się, niestety, na
skutek zdecydowanego oporu ówczesnej wiceminister kultury oraz obojętności władz
Stowarzyszenia Filmowców Polskich wprowadzić do końcowej wersji ustawy zapi-
sów chroniących w sposób bezpośredni nasz rynek zawodów filmowych oraz niwelu-
jących supremację ekonomiczną kinematografii amerykańskiej w Polsce.

Przekształcenia wprowadzone przez wspomnianą ustawę nie zmniejszyły liczby
związków zawodowych działających w naszej komisji. W dalszym ciągu stoimy na
stanowisku dbania o sprawy pracowników polskiej kinematografii jako całości, a nie
działań partykularnych – jak to miało i ma, niestety, miejsce ze strony przedstawicie-
li Stowarzyszenia Filmowców Polskich dbających wyłącznie o sferę reżyserską i po-
mijających milczeniem stan w jakim znajdują się pozostałe działy polskiej kinema-
tografii oraz działaczy Sekcji Kinematografii przy NSZZ „Solidarność”, którzy ko-
rzystając z naszej pracy zostali członkami organów doradczych nowopowołanego
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na  szczególne  wyróżnienie  zasługuje  postawa  i  zaangażowanie  kol.
 J. Budkiewicza, który swoim doświadczeniem, zrozumieniem spraw kinemato-
grafii i znajomością toku legislacyjnego wielokrotnie pomagał rozwiązywać proble-
my napotkane podczas naszych prac.

Przewodniczący
Środowiskowej Komisji Kinematografii

Grzegorz Pieńkowski

� � � � � �

PRZEPRASZAMY!

W SPECJALNYM WYDANIU SERWISU INFORMACYJNEGO z VI Zjazdu
(cz. I.) wśród osób odznaczonych nie została wymieniona Kol. Bogumiła Włodarczyk
ze szkoły  muzycznej w Łodzi,uhonorowana

MEDALEM EDUKACJI NARODOWEJ.

Gorąco  przepraszamy
i gratulujemy

Redakcja
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SPRAWY BIEŻĄCE



26



27



28



29



30



31



32



33



34

§
L A B O R

L E X

URLOP LICZONY NA GODZINY

To już kolejny sezon letniego wypo-
czynku, w którym obwiązują te zasady,
a wciąż obliczanie urlopu niepełnowy-

miarowców lub osób pracujących w
niektóre dni sprawia kłopot. Jak więc

liczyć?

Przypomnijmy sobie najpierw kodeksową za-
sadę (art. 1542): urlopu udziela się w dni, któ-

re są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem, w wymiarze godzino-
wym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi cza-
su pracy w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpo-
wiada 8 godzinom pracy. Stosuje się to także do
pracownika, dla którego dobowa norma czasu pra-
cy jest niższa niż owe 8 godzin, a wynika z odręb-
nych przepisów.

Co to oznacza w rzeczywistości?
1) Np. pan X ma prawo do 26 dni urlopu, a pracu-

je na pół etatu, codziennie po 4 godziny. Przy-
sługuje mu więc 13 dni urlopu, czyli 104 godzi-
ny. Jeśli weźmie tydzień urlopu, to z ogólnej
puli ubędzie mu 20 godzin: 5 dni roboczych po
4 godziny. Zostaną 84 godziny.

2) Pani Y ma ¾ etatu, a ponieważ nie przepraco-
wała jeszcze 10 lat przysługuje jej 20 dni urlopu
pełnego. Liczymy z tego ¾ = 15 dni. Daje to
120 godzin. Pracuje 6 godzin dziennie. Jeśli
weźmie dwa tygodnie urlopu, to jest 10 dni ro-
boczych. Mnożymy je przez 6 i wychodzi 60 go-

dzin z ogólnego limitu. Drugie tyle pozostaje
do wykorzystania.

3) A p. W pracowała 4 miesiące na pół etatu, po-
tem – bez przerwy w tej samej firmie – na ¾,
a ma 7-letni staż, czyli wymiar 20-dniowy. Li-
czymy 4 miesiące z 10 dni i 8 miesięcy z 15 dni:
4/12 z 10 = 4 dni (3,3 po zaokràgleniu) i 8/12
z 15 = 10 dni. W sumie 14 dni, czyli 112 godzin.
Jeúli bćdzie korzystać z urlopu, to w sposób go-
dzinowy, j.w.
Podstawa: nowela kodeksu pracy Dz.U.

z 2003 r. nr 213 poz. 2081,; obowiązująca od 1 stycz-
nia 2004 r.

Uzupełnienie
� „Mam 20 dni urlopu. W maju wzięłam
10 dni, teraz w lipcu wezmę znów 10. 15 wrze-
śnia będę miała 10-letni staż, czyli prawo do
26 dni urlopu. Czy mogę z niego skorzystać
jeszcze w tym roku, czy dopiero od 1 stycznia?”

– Jeżeli ktoś wykorzystał należny urlop, a po-
tem w ciągu roku uzyskał prawo do wyższego wy-
miaru, to może skorzystać z urlopu uzupełniające-
go. Czytelniczce taki urlop będzie przysługiwać od
15 września. Jeśli ten dodatkowy urlop nie jest ujęty
w planie, to należy uprzedzić pracodawcę, że ma
się zamiar dodatkowo wypoczywać na jesieni.
A od 1 stycznia będzie prawo do 26 dni urlopu
(art. 158 kp).

Trybuna – 11.7.2006 r.

Do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się także naukę w szkołach (art. 155 kodeksu pracy):
1) zasadniczej lub innej równorzędnej zawodowej – czas przewidziany programem, najwyżej 3 lata,
2) średniej zawodowej (także dla absolwentów z pkt 1) – czas przewidziany programem, najwyżej 5 lat,
3) średniej ogólnokształcącej – 4 lata,
4) policealnej – 6 lat,
5) wyższej – 8 lat.
Poszczególnych okresów nie sumuje się. Jeśli ktoś jednocześnie pracował i uczył się do stażu wlicza się
jeden z tych okresów – korzystniejszy.
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Kilka ważnych informacji
przed wyjazdem do sanatorium:
� jeżeli nie ma miejsc w odpowied-
nich zakładach lecznictwa uzdrowi-
skowego, oddział NFZ prowadzi li-
stę oczekujących na potwierdzenie
skierowania. Ubezpieczony ma pra-
wo wiedzieć o swojej kolejności na
liście oczekujących,
� skierowanie do sanatorium
uzdrowiskowego ważne jest 12 mie-
sięcy od daty jego wystawienia.  Po
tym terminie odsyłane jest do leka-
rza wystawiającego, a pacjent powia-
damiany jest pisemnie.

Rezygnacja. W takim przypad-
ku skierowanie trzeba natychmiast
zwrócić do NFZ. Każda rezygnacja
powinna być uzasadniona i udoku-
mentowana pisemnie. NFZ uzna ją
i przyjmie skierowanie, jeśli np. zda-
rzyły się wypadek losowy lub choro-
ba (np. pobyt w szpitalu). W takiej
sytuacji fundusz wyznacza nowy ter-
min. Nieuzasadniony zwrot trakto-
wany jest jak złożenie nowego skie-
rowania.

Pacjent ma prawo skrócić pobyt
w Sanatorium z powodu choroby
uniemożliwiającej pobyt, z przyczyn
niezależnych (np. udokumentowanej
choroby lub śmierci członka najbliż-
szej rodziny i osoby pozostającej pod
opieką pacjenta).

ZANIM WYJEDZIESZ
DO SANATORIUM§

L A B O R

L E X

Skrócenie pobytu może nastąpić
także z winy sanatoriom. Inne przy-
czyny skrócenia pobytu powodują
pełną odpłatność za pobyt.

Odpłatność za pobyt w sanato-
rium uzdrowiskowym:
1.X–30.IV                          1.V–30.IX
Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
22,00 zł                                   27,00 zł
Pokój 1-osobowy bez węzła
17,00 zł                                     22,00 zł
Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem
13,50 zł                                   18,50 zł
Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła
10,00 zł                                   13,70 zł
Pokój 1-osobowy w studiu
18,00 zł                                   24,50 zł
Pokój 2-osobowy w studiu
11,50 zł                                   16,50 zł
Pokój wieloosobowy w studiu
7,50 zł                                      9,00 zł
Pokój wieloosobowy z pełnym
węzłem
8,50 zł                                     10,00 zł
Pokój wieloosobowy bez pełnego
węzła
6,50 zł                                      8,50 zł.

Na podstawie materiałów NFZ

(DORO)
TRYBUNA
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L A B O R
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Nie ma dowolności. Jest
przepis, który reguluje, komu
przysługuje ulga w opłacie lub
zwolnienie z niej za wstęp do
muzeów państwowych. Ulgę
mają:
1) uczniowie szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych,

2) słuchacze zakładów kształcenia
nauczycieli i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych,

3) studenci i doktoranci,
4) emeryci, renciści, niepełno-

sprawni wraz z opiekunami,
5) nauczyciele szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych, wycho-
wawcy placówek opiekuńczo-
wychowawczych, oświatowo-
wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla
nieletnich i ośrodków diagno-
styczno-konsultacyjnych.

Powyższe punkty odnoszą się do
osób będących i placówek działają-
cych w Konfederacji Szwajcarskiej,
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej i Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym.

6) osoby fizyczne obdarzone
odznaką „Za opiekę nad zabyt-
kami” lub odznaką honorową
„Zasłużony działacz kultury”.

Całkowicie zwolnieni z opłat są:
1) osoby odznaczone Orderem

Orła Białego lub Orderem
Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, Medalem „Zasłużony
Kulturze  Gloria Artis”, od-
znaką honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” oraz osoby,
które zostały wyróżnione
tytułem honorowym „Zasłużony
dla Kultury Narodowej”,

2) pracownicy muzeów wpisanych
do Państwowego Rejestru
Muzeów,

3) członkowie międzynarodowej
Rady Muzeów (ICOM) i Mię-
dzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS),

4) dzieci do 7 lat.

Podstawa: rozporządzenie RM
(Dz.U. z 1997 r. nr 130 poz. 854 ze
zm., ost. z 2006 r. nr 32 poz. 216 we-
szła w życie 14 marca br.)

(ECH)
TRYBUNA

ULGA W MUZEUM
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8 lipca 2006 r.

zmarł

JAN JERZY ROSŁAN

Współpracowaliśmy w bardzo trudnym czasie – na początku
lat 80-tych – gdy Janek Rosłan reprezentował w Radzie Głównej
Związku Pracowników Kultury i Sztuki środowisko konser-
watorów zabytków.

Obarczony odpowiedzialnymi zadaniami zawodowymi
potrafił je godzić z przyjętymi powinnościami związkowymi.

Precyzyjny w przywracaniu walorów i piękna europejskiej
architekturze, z wyczuciem i przekonaniem służył radą i pomocą
potrzebującym kolegom.

Nic dziwnego, że teraz – 15 lipca – wraz z najbliższymi,
prochy zmarłego żegnali współpracownicy z wspólnie przywró-
conych życiu zabytków: Polski, Estonii, Niemiec.

Jak powiedział o zmarłym, odprawiający mszę ksiądz:
„Był z tych, którzy nie zastanawiali się po co żyją, ale dla
kogo żyją”.

 J. Budkiewicz


