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„Dobrze jest, psia krew,
a kto powie, że nie,
to w mordę”

(Witkacy)
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MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sekretarz Stanu
 Jarosław Sellin

DE-IV-10/12/115/2007
Sz. P. Jan Budkiewicz
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku ze skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wystąpieniem Pana Przewodniczącego z dn. 3 kwietnia 2007 r. /L.dz. Fed/343/07 pragnę
uprzejmie poinformować, że propozycję dokonania przeglądu i oceny przepisów płacowych
obowiązujących w instytucjach kultury i instytucjach filmowych uważam za uzasadnioną.

Mając to na uwadze, uprzejmie zapraszam Pana Przewodniczącego i przedstawicieli
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki do udziału w poświęconym
temu spotkaniu w Ministerstwie KiDN w umówionym wcześniej terminie, to jest w dniu
3 lipca br. o godz. 10.00 (w pok. 16 na parterze), w którym będą również uczestniczyli
przedstawiciele zainteresowanych departamentów Ministerstwa. Sądzę, że podczas tego
spotkania powinny zostać ustalone zasady przebiegu kolejnych spotkań i prac oraz określone
ich podstawowe kierunki w zakresie merytorycznym.

Wyrażam nadzieję, że uzna Pan Przewodniczący za uzasadnione zaproszenie przeze
mnie do udziału w spotkaniu także przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w osobach Przewodniczących następujących sekcji krajowych
Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu KK NSZZ „Solidarność”:
– Pracowników Instytucji Artystycznych,
– Pracowników Filmu,
– Pracowników Bibliotek Publicznych,
– Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków.

Jednoczesna obecność przedstawicieli NSZZ „solidarność” ułatwi przygotowanie
wspólnych wniosków. Mimo powyższego pragnę zaznaczyć, że – podzielając wniosek pana
Przewodniczącego – za rozwiązanie dobre uważam utworzenie na spotkaniu w dniu 3 lipca br.
małego, kilkuosobowego zespołu roboczego, którego członkowie będą reprezentowali
stanowiska Organizacji Związkowych i Ministerstwa w trakcie przedmiotowych prac.

Z poważaniem

 Warszawa, 20.06.2007 r.
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Stanowisko
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych
z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie propozycji

wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w roku 2008

Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.),
Prezydium przedstawia propozycję w sprawie wzrostu, w 2008 roku,
wynagrodzeń oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, wymienionych w art. 2 pkt. 1 i 2 wyżej wymienionej
ustawy:

– wprost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie
mniej niż 10 %

– wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien
wynosić nie mniej niż 11%,

– wzrost wynagrodzeń u przedsiębiorców powinien wynosić nie mniej
niż 9,4%,

– wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – do poziomu 50%
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej.

Wzrost emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
powinien wynosić nie mniej niż 5,2 %.

Prezydium zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych
wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez
stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych
stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na
rok 2008.

Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych
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Lublin, 23.05.2007 r.

Pan
Piotr Tokarczuk
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” i Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego przedkładają po
uzgodnieniu wspólne stanowisko w sprawie „zawiadomienia o zamiarze
wypowiedzenia wszystkim pracownikom miejskiej Biblioteki publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie warunków wynagrodzenia za pracę oraz
warunki przyznawania świadczeń związanych z pracą określone w Regulaminie
Wynagradzania  pracowników  MBP  wprowadzonym  zarządzeniem  nr  4
Dyrektora MBP z dnia 29 stycznia 2003 r. – pismo Dyrektora z dnia 14 maja 2007 r.

1. Zamiar wypowiedzenia z dniem 1.06.2007 r. warunków wynagradzania oraz
warunków przyznawania świadczeń za pracę wszystkim pracownikom MBP
wyrażony w powyższym piśmie narusza zasady współdziałania pomiędzy
pracodawcami, a związkami zawodowymi określone w kodeksie Pracy i ustawie
o Związkach Zawodowych.

2. Zamiar  wypowiedzenia  w  miejsce  Regulaminu  Wynagradzania,
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 23.04.1999 r. jest niemożliwy do
zrealizowania, gdyż Rozporządzenie to straciło aktualność na mocy
rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  16.10.2001  r.  a  następnie
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10.11.2004 r.

3. Żądamy usunięcia naruszeń prawa t.j. art. 7 ust. 1, art. 26 pkt. 1, 2 i art. 27
ust.  3  Ustawy  o  Związkach  Zawodowych  przez  Dyrektora  MBP
i podjęcia negocjacji w sprawie przez uprawnione strony.

Do wiadomości:
– Włodzimierz Wysocki – Wiceprezydent Miasta Lublina
– Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”
– Federacja Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
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�  Na zdrowie. Podstawa wymiaru składek
na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
(np. dla prowadzących działalność gospo-
darczą) nie może przekroczyć 6.772,85 zł, bo
tyle wynosi 250 proc. (normalnej) średniej
z I kwartału 2007 r. Tak będzie do 31 sierp-
nia br. gdy podstawa limitu będzie liczona
od średniej za II kw. br.
�  30 proc. limitu. Rentę socjalną zawie-
sza się za miesiąc, w którym ktoś miał przy-
chody w łącznej kwocie wyższej niż 30 proc.
ostatnio ogłoszonej kwartalnej średniej kra-
jowej. Od 1 czerwca br. owo 30 proc. wynosi
812,74 zł.
� Zasiłek pogrzebowy. Od 1 czerwca br.
wyższy także będzie zasiłek pogrzebowy. Ma
on wartość 200 proc. owej średniej, a zatem
w ciągu najbliższych trzech miesięcy, do koń-
ca sierpnia 2007 r., uprawnieni mogą liczyć,
że ZUS wypłaci im. 5.418,30 zł.
� Limity zarobków. Pracujący renciści
i emeryci mogą „bezkarnie” zarobić 70 proc.
owej średniej, a jeśli ich dochody wyniosą
powyżej 130 proc., wówczas będą mieli za-
wieszone świadczenie, zaś wpływy między
tymi dochodami spowodują zmniejszenie
wypłat. Nie dotyczy to oczywiście emerytek
powyżej 60 lat i emerytów, którzy ukończyli
65 lat. Nowe limity równe są:
1) 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia
wynosi 1.896,40 zł,
2) 130 proc. jego kwoty równe jest 3.521,90 zł.
� Waloryzacja zasiłku. Podstawa zasiłku
chorobowego jest waloryzowana tylko dla
potrzeb świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli
pierwszy dzień okresu, na który komuś przy-

znano świadczenie rehabilitacyjne, przypad-
nie w III kwartale 2007 r. to podstawa jego
obliczania będzie podwyższona, bowiem
wskaźnik ten jest powyżej 100 proc. i wyniósł
109,91 proc.
� Składki – dla prowadzących działalność
gospodarczą i ich współpracowników liczy
się od deklarowanej kwoty nie niższej niż
60 proc. średniej, czyli 1.625,48 zł.
Wynoszą one:
317,30 – na ubezpieczenie emerytalne (19,52
proc. podstawy),
211,31 zł – na ubezpieczenie rentowe (13
proc. podstawy),
39,82 – na ubezpieczenie chorobowe (2,45
podstawy),
184,80 zł – na ubezpieczenie zdrowotne
(9 proc. z 75 średniej krajowej z I kwartału
w sektorze przedsiębiorstw razem z wypła-
tami z zysku, czyli ¾ z 2.737,78 zł = 2.053,34
zł i z tego 9 proc.),
39,82 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45
proc. podstawy),
1,63 składka na FGŚP (0,10 proc. podstawy
w 2006 r.).
� Granica do ZUS. Kwota graniczna rocz-
nej podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe w 2007 r. wy-
nosi 78.480 zł. Przychody powyżej tego zwal-
niają z płacenia tych dwóch składek. (Mon.
Pol. z 2006 r. nr 90 poz. 951).
� Inflacja. Ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych w I kwartale br. w stosunku do
IV kwartału ub.r. wzrosły o 0,7 proc.

(ECH)
TRYBUNA – 18.05.2007 r.

§
L A B O R

L E X

WARTO WIEDZIEĆ

Średnia i pochodne
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2007 r.
wyniosło 2.709,14 zł (wzrost o niecałe 47 zł w stosunku do poprzedniego kwartału).
I dlatego od 1 czerwca zmienia się na najbliższe trzy miesiące pewne limity, np.:
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Wypłaty socjalne

„Po grupowych zwolnieniach prze-
szłam na świadczenie przedemery-
talne. Czy mam prawo do funduszu
socjalnego z tego zakładu?”
– W ustawie o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r.
nr 70, poz. 335 ze zm.) wśród upraw-
nionych do tych świadczeń znajdujemy:
pracowników z rodzinami oraz „inne
osoby, którym pracodawca przyznał w
regulaminie prawo korzystania z tego
funduszu”. Należy więc zajrzeć do re-
gulaminu w dawnej firmie i przekonać
się, czy można na coś liczyć. A jeśli nie
ma tam nic korzystnego, to warto za-
apelować do pracodawcy, by uwzględ-
nił takie osoby.

Bez opłaty TRV
„Ojciec jest inwalidą z powodu schorzenia wzroku, mieszka tylko z mamą.
Czy przysługuje mu zwolnienie lub ulga w opłatach za radio i telewizję?”
– Zwolnienie z opłacania abonamentu za RTV są niewidomi, których ostrość
wzroku nie przekracza 15 proc. Przysługuje to na podstawie: legitymacji Polskie-
go Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenia
właściwego organu o niewidzeniu bądź zaliczeniu do umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku albo zaświadczenia ZOZ.
Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po tym, w którym przedsta-
wiono dokumenty w urzędzie. (ECH)

TRYBUNA – 25.05.2007 r.

VADEMECUM SENIORA§
L A B O R

L E X

Praca rencistki

Jestem od 3 lat rencistką z orzecze-
niem o całkowitej niezdolności do
pracy. Teraz mam możliwość doro-
bienia sobie paru groszy. Co mnie
albo pracodawcy grozi w razie kon-
troli?”
– Nic. Trzeba tylko zapłacić podatek.
ZUS też do tego nic nie ma. ZUS bę-
dzie interesowało tylko to, czy pracują-
ca rencistka przekroczy dopuszczalne
limity zarobków. Wtedy albo rentę
zmniejszy, albo zawiesi.  Ale do 70 proc.
średniej krajowej można zarobić „bez-
karnie”, a to obecnie, do końca maja,
wynosi 1.836,80 zł, a od 1 czerwca przez
trzy miesiące – 1.896,40 zł.
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UNI – Europa

Raport legislacyjny –
czerwiec 2007 r.

1. Więcej bezpieczeństwa socjalnego dla artystów
Euro-Parlamentarzyści z Komisji Kultury poparli 7 maja raport, który wzywa państwa
UE do ustanowienia właściwych ram prawnych i instytucjonalnych dla ochrony praw
artystów. Jak wskazano w raporcie, mają oni często trudności w przenoszeniu
swoich praw socjalnych między krajami. Do problemu przyczyniają się tournee,
krótkoterminowe kontrakty i występy. Raport przygotował liberalny parlamentarzysta
i dyrygent orkiestrowy, Claire Gibaut, który wezwał do zwiększenia prawnej ochrony
artystów. Raport wzywa do zapewnienia artystom łatwiejszego dostępu do informacji
o ich prawach i do opracowania praktycznego podręcznika, zawierającego informacje
o aktach prawnych, oraz Europejski Rejestr Zawodowy i do wydania artystom
specjalnych wiz czasowych. Głosowanie nad raportem odbędzie się w Parlamencie
Europejskim.

2. Zamknięcie procedury dotyczącej dyrektywy o usługach
audiowizualnych

8 maja 2007 r. Komisja Kultury poparła kompromis między jej sprawozdawcą, Ruth
Hieronymi, a Prezydencją niemiecką, który dotyczy obecnych ograniczeń w reklamach
telewizyjnych i innych nowych usługach mediów audiowizualnych, w tym treści na
życzenie i nadawania internetowego. Według tekstu kompromisowego, włączanie
pewnych towarów do programów TV dla celów reklamowych, co obecnie w większości
państw UE jest nielegalne, ma być dozwolone, jeśli widz jest informowany przez
sygnał na początku, na końcu programu i po przerwach komercyjnych. Umieszczenie
produktu będzie jednak zakazane w wiadomościach, programach o sprawach
bieżących, TV dla dzieci, programach dokumentalnych i doradczych. Reklama TV
będzie ograniczona do maksymalnie 12 minut na godzinę, ale będą dozwolone
częstsze przerwy w filmach – co 30 minut zamiast obecnych 45. Nie wolno będzie
przerywać programów krótszych niż pół godziny (obecnie 35 minut). Reklamy
dziecięce będą przedmiotem wiążącego kodeksu postępowania, który na przykład
ogranicza skierowane do dzieci reklamy niezdrowej żywności (żywność z dużą
zawartością tłuszczu, cukru lub soli). Państwa członkowskie będą miały prawo
blokowania treści niebezpiecznych dla młodzieży w Internecie. Zapewnienie dostępu
do TV dla inwalidów, będzie także obowiązkiem.

Ministrowie poparli ten kompromis 24 maja i sprawozdanie będzie głosowane
na sesji plenarnej, przypuszczalnie w lipcu 2007 r.

Oprac. K. Rościszewska
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60 lat Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
im. Joachima Lelewela

15 czerwca 2007 r. Koszalińska Biblioteka Publiczna obchodziła
Jubileusz 60-lecia swego istnienia. Na uroczystość licznie przybyli goście
oraz dawni i obecni pracownicy. Przez wszystkie lata istnienia biblioteki
działały na jej terenie organizacje związkowe, dlatego na zaproszenie
Dyrekcji w chwili dla nas tak podniosłej i uroczystej przybył Przewodni-
czący Federacji Związków Kultury i Sztuki Kol. Jan Budkiewicz. Odczytał
bardzo serdeczny list gratulacyjny do wszystkich pracowników oraz
wyróżnionych związkowców.

Wśród naszych koleżanek, członkiń związku odznaczone zostały:

Brązowym Krzyżem Zasługi – Teresa Miękus
– Danuta Krajewska
– Małgorzata Zychowicz
– Zofia Żurowska

Brązowym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”
– Regina Bogacka

Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
– Małgorzata Trulka
– Jadwiga Wysokińska

Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Ewa Walker
– Renata Żeromska

Medalem Plakietką „Zasłużony dla Związku”
– Janina Dębska
– Janina Kowal
– Małgorzata Hodyńska

Oprac. Małgorzata Hodyńska

Od Redakcji,
Odznaczonym serdecznie gratulujemy!
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Włoska prasa o Kapuścińskim:
W Polsce nie skończył się czas jadu

Lustracyjna gra hien
Kiedy wdowa po Ryszardzie Kapuścińskim odbierała w Bergamo nagrodę

Takunda, w tym samym czasie w ojczystym kraju pisarza polały się oskarżenia
i kubły pomyj na trumnę zmarłego przed 4 miesiącami Polaka.

Ryszard Kapuściński, jak napisano w uzasadnieniu organizacji Cesvi przyznającej
wyróżnienia, otrzymał je „za podkreślenie wagi współpracy międzynarodowej i za
świadectwo, jakie dawał rzeczywistości i ludziom”. Autor „Cesarza” jest pierwszym
Polakiem, który znalazł się w gronie wyróżnionych przez organizację Cesvi
przyznającą nagrody osobistościom dla poprawy sytuacji politycznej, społecznej
i zdrowotnej w Trzecim Świecie oraz w krajach przeżywających wojnę, dotkniętych
działaniami militarnymi.

Miłośnicy twórczości polskiego pisarza i repertuażysty nie mogą zrozumieć,
dlaczego i na jakiej podstawie (jak wynika z ujawnionych materiałów – bardzo
wątpliwej) Ryszard Kapuściński został opluty we własnym kraju, oskarżony
o współpracę z SB. Największe włoskie gazety poświęciły oskarżeniom pod adresem
polskiego pisarza duże artykuły pełne oburzenia. Dziennik „La Repubblica” określając
Kapuścińskiego jako „wielkiego polskiego intelektualistę i jednego z największych
reporterów doby współczesnej” stwierdza, iż oskarżenia wobec niego są „nowym
aktem brudnej wojny na dokumenty, którą radykalna prawica rządząca w Warszawie
w klimacie maccartstowskiego polowania na czarownice rozpętuje przeciwko
liberalnej elicie, protagonistce – wraz z juntą (Wojciecha) Jaruzelskiego – pokojowych
przemian demokratycznych w 1989 roku”. W opinii autora artykułu Andrea
Tarqiniego, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował ustawę
lustracyjną „rząd bliźniaków jest coraz bardziej zdenerwowany i gotowy na
wszystko”.

W obronie Kapuścińskiego i polskich intelektualistów wystąpił również na łamach
„La Repubblica” Paolo Rumiz, włoski podróżnik i dziennikarz. Napisał m.in., że polska
lustracja to „selektywne akty zemsty, których celem jest wręcz zaatakowanie wolnych
ludzi zasłużonych dla rozsławienia dobrego imienia kraju”. Rumiz ostrzega, że
lustracja grozi zbrukaniem wszystkiego i jest „grą hien’ przedstawiając zaś sytuacje,
jaka panowała wówczas w Polsce, cytuje fragment „Zniewolonego umysłu”
Czesława Miłosza. Pisząc o kontaktach Kapuścińskiego z SB Rumiz wyraża pewność,
ze był on „ofiarą bezlitosnej machiny uruchomionej przede wszystkim wobec tych,
którzy jeździli za granicę”. Autor stwierdza, że na Kapuścińskiego wyciągnięto
dokumenty, które nie udowadniają niczego z wyjątkiem jednej rzeczy: „W Polsce
nie skończył się jeszcze czas jadu”.

Publikacje utrzymaną w podobnym duchu zamieszcza „Corriere Della Sera”.
Zmarły pisarz może zostać „najnowszą, wybitną ofiarą polowania na czarownice
rozpętanego przez polski rząd (...) również Ryszard Kapuściński znalazł się po śmierci
w diabolicznej machinie lustracji” – stwierdza publicysta Sandro Sgabell. Obie gazety
podkreślają, że z ujawnionych dokumentów IPN wynika, iż Kapuściński nie przekazał
żadnych ważnych informacji. Ale po śmierci, piszą oburzeni autorzy, oskarżony nie
może się bronić... (KRYST, PAP)
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Uchwała Zgromadzenia Delegatów. Działania programo-
we Federacji na kadencję 2006–2010.

Posiedzenie Rady Branż OPZZ. Omówienie sytuacji
w branżowym ruchu zawodowym.               (J. Budkiewicz)

Wydanie Nr. 4 (226) Kwiecień – Serwisu Informacyjnego
Federacji.

Wystąpienie do Ministra K. M. Ujazdowskiego z wnioskiem
o powołanie resortowo-federacyjnego zespołu roboczego,
który dokona przeglądu i oceni obowiązujące przepisy pła-
cowe dot. instytucji kultury oraz instytucji filmowych.

(J. Budkiewicz)

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług Publicznych
Komisji Trójstronnej.                                   (J. Budkiewicz)

Fundacja Wsparcie. Prezydium OPZZ. Rozbudowa
i umacnianie OPZZ oraz jego bazy członkowskiej.

(J. Budkiewicz)

Spotkanie w OPZZ z Minister Anną Kalatą – przewodni-
czącą TK, poświęcone bieżącym problemom polityki
społecznej i rynku pracy.                               (J. Budkiewicz)

Odpowiedź na pytanie z Biblioteki Publicznej w Czer-
wionce-Leszczynach dot. stosowania przepisów Regula-
minu wobec Dyrektora biblioteki.                 (A. Wasiljew)

Rada OPZZ. Omówienie sytuacji w branżowym ruchu
zawodowym zrzeszonym w OPZZ oraz stanu dialogu
społecznego.                                                  (J. Budkiewicz)

Drugie wystąpienie do Ministra KiDzN o powołanie
zespołu roboczego, który oceni obowiązujące przepisy
płacowe dot. instytucji kultury.                    (J. Budkiewicz)

16.03.

27.03.

2.04.

3.04.

5.04.

17.04.

18.04.

24.04.

26.04.

8.05.

KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie

 (Kwiecień–czerwiec 2007 r.)

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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Prace Komisji Konkursowej w spr. wyboru na stanowiska
dyrektorów szkół artystycznych w Krakowie, Nowym
Targu i Kielcach.                                      (K. Rościszewska)

Konferencja nt. „Sytuacji ekonomicznej, problemów
pracowniczych  w  spółkach  skarbu  państwa  i  sferze
budżetowej”.                                                 (J. Budkiewicz)

Posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Komisji
Trójstronnej  w  Centrum  Partnerstwa  Społecznego
„Dialog”.                                                        (J. Budkiewicz)

Konferencja nt. „Prawa równych szans – zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”.

(J. Budkiewicz)

Wydanie Nr. 5 (227) Maj – Serwisu Informacyjnego
Federacji.

Posiedzenie Zespołu KT ds. ubezpieczeń społecznych nt.
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.                                                  (J. Budkiewicz)

Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług.                                       (J. Budkiewicz)

Stanowisko Federacji wobec zamiaru wypowiedzenia
warunków wynagrodzeń oraz przyznawania świadczeń za
pracę pracownikom MBP w Lublinie.

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

Ogłoszenie o sprzedaży DPT „Marta” w Szczawnicy
(Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski, Tygodnik Podhalań-
ski, Interaktywna Giełda Nieruchomości, strona interne-
towa i Nr 5 Serwisu Federacji).

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

Obrady Prezydium Zgromadzenia Delegatów Federacji
ZZPKiS  z  udziałem  Wiceprzewodniczącej  OPZZ
Wiesławy Taranowskiej.

7-8.05.
14-15.06.

10.05.

11.05.

15.05.

17.05.

21.05.

23.05.

23.05.

22-24.05.

28.05.

Kraków

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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Prezydium  OPZZ  oraz  Posiedzenie  Rady  Fundacji
Wsparcie. Rządowe projekty ustaw: o emeryturach kapi-
tałowych z zakładów ubezp. społ., o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu ubezp. społ., o emeryturach
pomostowych.                                               (J. Budkiewicz)

Zgłaszamy wątpliwości i zastrzeżenia dot. Rozporządzenia
Ministra KiDzN w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy
przy realizacji widowisk.                                 (J. Budkiewicz)

Wniosek do Ministra KiDzN o nowelizację Rozporzą-
dzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników insty-
tucji kultury prowadzących w szczególności działalność
w zakresie upowszechniania kultury.           (J. Budkiewicz)

Posiedzenie Komisji OPZZ ds. budżetowych.
(G. Pieńkowski)

Jubileusz 60-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
(J. Budkiewicz)

Spotkanie ze związkowcami Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Kultury Woj. Pomorskiego.

(J. Budkiewicz)

Opinia Federacji na temat zakresu obowiązywania ustawy
z  dnia  7.IV.2006 r.  „o  informowaniu  pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji”.

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

Konsultacja w sprawie wcześniejszych emerytur dla osób
pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze.                             (J. Budkiewicz, M. Molenda)

Posiedzenie  Sejmowej  Komisji  Kultury  i  Środków
Przekazu  dot.  rządowego  projektu  ustawy  o  zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(J. Budkiewicz)

29.05.

31.05.

5.06.

14.06.

15.06.

18.06.

18.06.

26.06.

28.06.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Koszalin

Gdańsk

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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