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„Żaden człowiek nie jest wyspą...
I dlatego nie pytaj,
Komu bije dzwon.
Bije on dla ciebie”

(E. Hemingway)
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Polacy bardzo mało kulturalni

Przeciętny Polak chodzi do kina rzadziej niż raz w roku. Cztery razy częściej
robią to Irlandczycy, trzy razy częściej Francuzi, Hiszpanie i Luksemburczycy.

Takie dane zebrał europejski urząd statystyczny Eurostart. Po raz pierwszy
opublikował zestawienie różnego rodzaju wskaźników związanych z kulturą. Polacy
prawie pod każdym względem wypadają słabo.

Do kina chodzimy mniej niż raz w roku (statystycznie 0,8 razy), podczas
gdy europejska średnia to dwa (statystycznie 1,9). Za nami są tylko: Litwini,
Słowacy, Bułgarzy i Rumuni (którzy przeciętnie chodzą do kina raz na dziesięć lat).
Tylko 44 proc. naszych rodaków twierdzi, że w ciągu ostatniego roku było
w kinie choć raz.

Jeszcze gorzej jest z teatrem – do oglądania przyznaje się 18 proc. Polaków,
najmniej w całej Unii.

Niedaleko ogona jesteśmy też pod względem częstotliwości chodzenia na
opery lub przedstawienia baletowe (12 proc. Polaków twierdzi, że było w ciągu
ostatniego roku), koncerty (29 proc.),  do muzeów i galerii (32 proc.), bibliotek
(37 proc.).

64 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu ostatniego roku czytało jakąś
książkę. To blisko unijnej średniej – 71 proc. Najczęściej czytają (lub przynajmniej
tak twierdzą) Szwedzi – 87 proc. sięgnęło po książkę w ciągu ostatniego roku,
a najbardziej Maltańczycy – 45 proc. Sektor wydawniczy jest u nas niewielki
w porównaniu z rozmiarami gospodarki. Jest też rozdrobniony – mamy 4,5 firm
z branży wydawniczej, a w Niemczech jest ich 3,6 tys., w Wielkiej Brytanii – 5,3 tys.,
a we Francji – 9,7 tys.

Jedyny wskaźnik, w którym Polacy wypadają lepiej niż unijna średnia, to
oglądanie programów kulturalnych w telewizji – w ciągu ostatniego roku 81 proc.
pytanych.

W szeroko pojętej kulturze pracuje u nas tylko 1,7 proc. zatrudnionych,
podczas gdy unijna średnia to 2,7 proc. Wskaźnik ten obejmuje wiele zawodów,
od bibliotekarzy po architektów. Także osoby pracujące w firmach zajmujących się
kulturą, np. personel zarządzający, techniczny, sprzedawców. Studentów kierunków
artystycznych jest u nas tylko 1 proc., podczas gdy w większości krajów jest to
po kilka procent, a w Irlandii na Malcie nawet ponad 10 proc.

Dominika Pszczółkowska, Bruksela
Gazeta Wyborcza
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– Nie chcę używać grubych słów, ale muszę
powiedzieć, że nas olali. Minister Jarosław
Sellin nie dotrzymał zobowiązania, które
podjął 14 sierpnia na spotkaniu roboczego
zespołu ds. płac, że dojdzie do spotkania na
przełomie sierpnia i września. Resort miał
się ustosunkować do naszych propozycji, ale
do dziś nie otrzymaliśmy żadnych uwag
czy sugestii. Notabene to samo spotkało
„Solidarność”.
Długo już trwają te rozmowy płacowe?
– Pierwsze pismo w tej sprawie skierowali-
śmy w kwietniu. Dopiero po monitach u pre-
miera coś się ruszyło i były spotkania w sierp-
niu. I nagle w poniedziałek dowiedziałem się
od Stowarzyszenia Bibliotekarzy, że dostali
jakiś projekt ministra, na którego zaopinio-
wanie dano im kilka godzin. Zapoznałem się
z tymi propozycjami i okazało się, że one są
skandaliczne. Zachowano zaledwie jeden
element z naszej propozycji. Poza tym mię-
dzy grupami uposażenia po tzw. lewej, czyli

MINISTER PANA BOGA
Minister Kazimierz Michał Ujazdowski wielokrotnie podkreślał,

że inspirację dla swojego programu i swojej pracy czerpie
z myśli Jana Pawła II – napisało Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w dokumencie pt. „Zachowanie
dziedzictwa – uniwersalne zobowiązanie” wręczonym

w Watykanie papieżowi Benedyktowi XVI...

TRYBUNA – 26 X 2007

Skandaliczne, żenujące
z JANEM BUDKIEWICZEM

Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki,

rozmawia Krzysztof Lubczyński

niższej stronie widełek, są różnice pięciozło-
towe. To jest jałmużna. Uposażenia są tak
ustawione, że płace wysoko kwalifikowanych
pracowników, takich jak kustosze, są zbliżo-
ne do płac sprzątaczek.
To jest żenujące. Z jednej strony nas zlekce-
ważono, a z drugiej puszczono w Polskę
wieść, że jest ruch, że coś się dzieje. Moim
zdaniem to ma związek z wyborami, co
zresztą napisałem w liście do ministra Selli-
na. Mogę też powiedzieć, że mam informa-
cje nieoficjalne, a to znaczy, że nie mogę tego
udowodnić, iż w tym czasie tymi sprawami
zajmował się pan wiceminister Tomasz
Merta, ponieważ pan Sellin startuje do Sej-
mu. Z tego co mi wiadomo, obaj panowie
nie żyją w przyjaźni, więc być może to, co
się dzieje, jest rezultatem wewnątrzresorto-
wego konfliktu.
Dziękuję za rozmowę.

TRYBUNA – 19 X 2007
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Wnioski
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

dotyczące współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy

� Rada OPZZ pozytywnie ocenia dotychczasowe współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w OPZZ oraz ze Społeczną
Inspekcją Pracy. Uważa jednak, że współpraca ta powinna być ściślejsza i lepiej
zorganizowana, aby wszystkie inicjatywy PIP były podejmowane przez organizacje
związkowe oraz struktury terytorialne i branżowe OPZZ.

� Rada OPZZ wyraża zaniepokojenie, że jest jeszcze zbyt wiele organizacji
związkowych, które nie zajmują się problemami ochrony pracy na bieżąco.

� Rada OPZZ zwraca się do zakładowych organizacji związkowych o:
a) pełne wykorzystanie propozycji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących

współpracy na zasadach partnerskich,
b) umocnienie Społecznej Inspekcji Pracy przez:

– organizowanie wyborów tam, gdzie nie ma jeszcze Społecznego Inspektora
Pracy,

– wystąpienie o przeglądy warunków pracy i czynny w nich udział,
– kierowanie Społecznego Inspektora Pracy na szkolenia,
– informowanie PIP o nie wykonywaniu zaleceń SIP,
– inspirowania do pracy i systematyczne ocenianie działań SIP,

c) korzystanie z prawa kontroli przestrzegania prawa pracy, o którym mówi art. 26,
ust. 4 ustawy o związkach zawodowych oraz występowanie do PIP (bezpośrednio
lub przez RW OPZZ) o przeprowadzenie takiej kontroli.

Rada OPZZ
11 października 2007 r.

� � � �
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Podpowiadamy:
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§
L A B O R

L E X

� Kogo można zgłosić do ubezpieczenia
zdrowotnego jako członka rodziny?

Jako członka rodziny do ubezpieczenia
zdrowotnego można zgłosić:
– dziecko własne, małżonka, przysposobio-
ne, wnuka albo dziecko obce, dla którego
ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach
rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie
18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukoń-
czenia 26 lat. Jeżeli jednak dziecko ma orze-
czenie o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności lub inne traktowane na równi – bez
ograniczenia wieku,
– małżonka,
– wstępnych pozostających z ubezpieczonym
we wspólnym gospodarstwie domowym.
Warto wiedzieć, że obowiązek zgłoszenia do
ubezpieczenia zdrowotnego spada na osobę
ubezpieczoną w NFZ.

� Jak długo przysługuje osobie ubezpie-
czonej prawo do świadczeń opieki zdro-
wotnej?

– Zasadniczo prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia
wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdro-
wotnego. Jednak dla osób, które ukończyły
szkołę średnią lub wyższą, prawo takie wy-
gasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki
lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.
– Student lub uczeń ma prawo wyboru le-
karza (pielęgniarki, położonej) podstawowej
opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Jest to:
– 9 miesięcy w roku (od października do
czerwca) – studenci,
– 10 miesięcy w roku (od września do czerw-
ca) – uczniowie.

Resztę odpowiednio 2 lub 3 miesiące wa-
kacyjne, uczniowie i studenci leczą się
w miejscu stałego zamieszkania. Zasada ta
dotyczy również ucznia lub studenta, który
przebywa wraz z rodzicami w miejscu pobie-
rania nauki.

� Ile mam czasu na to, by dostarczyć do
przychodni dokument potwierdzający
ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

– Zgodnie z art. 50 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210,
poz. 2135) pacjent, który chce skorzystać
z porady lekarza, powinien przedstawić
dokument potwierdzający ubezpieczenie
w NFZ.

Jeżeli są to sytuacje nagłe, dokument,
który potwierdzi ubezpieczenie zdrowotne,
może zostać przedstawiony w innym czasie,
ale nie później niż:
– w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia udzie-
lania świadczeń, jeśli chory nadal przebywa
w szpitalu, albo
– w terminie 7 dni od dnia zakończenia
udzielania świadczeń.

(na podstawie materiałów NFZ)

DORO
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„CAŁY ŚWIAT
JEST NASZĄ SCENĄ”

V Światowe Zgromadzenia Ogólne UNI-MEI
(17–19 października 2007 r.)

W Madrycie obradowało V Światowe Zgromadzenie Ogólne UNI-MEI
pod hasłem „Cały świat jest naszą sceną”. Brało w nim udział 142 delegatów
z 39 państw (w tym 7 w Azji, 5 w Afryce, 6 w Australii, 6 w Ameryce,
20 w Europie i 1 w Austrii.

UNI-MEI posiada organizacje członkowskie w 74 państwach. Zwraca
uwagę, że UNI-MEI w ostatniej kadencji powiększyła swój zasięg terytorialny
o 12 państw z regionu Azja-Pacyfik, Ameryka Środkowa i Afryka. Wzrosła też
liczba związków wśród tzw. wolnych strzelców w produkcji filmowej, a niektóre
stowarzyszenia filmowców przekształcają się w związki zawodowe.

Na wstępie obrad dyrektor generalny hiszpańskiej RTV poinformował, że
od 2006 r. hiszpańska RTV jest niezależna od rządu. Rada RTV jest wybierana
przez parlament. Obecnie w jej skład wchodzi 8 związkowców. Państwo dotuje usługi
publiczne RTV, część wydatków jest pokrywana z reklam. Za przekroczenie budżetu
grożą sankcje.

Kolejny mówca – Minister Hiszpanii podkreślił potrzebę zaufania między
rządem, a obywatelami, oraz znaczenia współpracy ze związkami zawodowymi.
Stwierdził, że kultura i gospodarka to sektory strategiczne obecnego rządu.

W pierwszym dniu obrad sekretarz generalny UNI Philips Jennings zapoznał
zebranych z wynikami badań na temat prywatnych funduszy inwestycyjnych
w mediach, przedstawiciel MOP mówił o nowych technologiach i nowych mediach,
Tony Lennon (Wielka Brytania) o dalszych zagrożeniach dla TV publicznej.
Wysłuchajmy również wystąpienia o koncentracji własności w mediach, piractwie
i znaczeniu wykonań na żywo („Od globalnego teatru do globalnego wykonania na
żywo”), oraz problemów w sektorze sportu.

Dyrektor UNI, Jim Wilson, złożył sprawozdanie z działalności za okres
2003-2007 r.

Za główne cele UNI-MEI w tym okresie uznano obronę rozgłośni publicznych
RTV, praw „wolnych strzelców”, praw do własności intelektualnej, wspieranie
produkcji audiowizualnej i sztuki, reformę prawa pracy.

Jim Wilson przyznał, że proces dialogu społecznego w UNI Europejskiej
jest powolny. Niemniej toczy się dialog w sektorze audiowizualnym i wyko-
nań na żywo, a rozpoczyna dialog w sektorze sportu. Wspomniał, ze podczas
XIX Światowego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego UNI-MEI w Kairze
(2004 r.) podjęto uchwałę dotyczącą swobody zrzeszania się w polskich rozgłośniach
i telewizjach prywatnych. Poinformował również o powstaniu na początku 2007 r.
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Rady Związków Globalnych, która będzie koordynowała i reprezentowała interesy
członków wszystkich konfederacji.

W drugim dniu obrad wystąpienia dotyczyły problemów artystów plastyków,
programów UNI-MEI w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i w regionie
Azja – Pacyfik, Ameryce Południowej powstała konfederacja FEDALA zrzeszająca
reżyserów filmowych. W południowej Brazylii organizowane są związki zawodowe
w ramach projektu UNI-MEI prowadzonego i finansowanego przez fiński związek
TEME. W Ameryce południowej istnieje federacja filmowców MERCOSUR,
w południowo-wschodniej Azji ASEAN, która stawia sobie za cel promocje kultury.

Dwóch przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy nawoływało
do kreatywności i energii. Na Filipinach istnieje cenzura polityczna. Od 2001 r. zabito
53 dziennikarzy, podczas wojny w Iraku zginęło 230 dziennikarzy, z czego 146 już
w tym roku. Powstała dlatego niezależna, apolityczna grupa non profit INSI (Instytut
Bezpieczeństwa Wiadomości Międzynarodowych), która zajmuje się wyłącznie
bezpieczeństwem dziennikarzy, organizując szkolenie, poradnictwo, informacje,
lobbing w stosunku do rządów i organizacji międzynarodowych. Przeszkolono między
innymi 112 dziennikarzy irackich na 7 kursach. Dziennikarze ilustrowali swoje
wypowiedzi krótkimi filmami. Istotnym tematem było bezpieczeństwo pracy
w różnych podsektorach. Najczarniejszy obraz przedstawił przedstawiciel komercyjnej
telewizji japońskiej, w której pracuje 10 tysięcy członków związku. Dialog społeczny
tam nie istnieje. Ze względu na choroby nerwowe, depresje, ludzie tracą pracę. Szerzą
się choroby zawodowe. Przejście telewizji w 2012 r. na digitalizację pogorszy jeszcze
sytuację. Stres pogłębiają Siły Bezpieczeństwa mordujące ludzi.

Sytuacje związków w Rosji i w Europie Wschodniej przedstawił Władimir
Kamen.

Johannes Studinger, wicedyrektor UNI-MEI mówił o projektach reformy
prawa pracy w UNI Europejskiej. Wydano tzw. „Zieloną Książeczkę o Prawie Pracy”.
Jest to dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej, niestety pełen błędów
i przekłamań.

W trzecim dniu obrad, zagrożenia statusu zatrudnienia przy organizo-
waniu w związki nietypowych pracowników zaprezentowali przedstawiciele
Międzynarodowej Federacji Muzyków i Międzynarodowej Federacji Aktorów.
Przypomniano, że podczas IV Światowego Zgromadzenia Ogólnego UNI-MEI
w Los Angeles (2003 r.) stwierdzono, że każdy kto zarabia na życie pracą w mediach,
kulturze i sztuce, powinien mieć prawo przynależności związkowej bez względu na
status prawny zatrudnienia.

Na przykładzie Disneya mówiono o wielonarodowych sojuszach. Uczestnicy
tego sojuszu pracują w Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu, Argentynie i Indonezji.

Sekretarz UNI-Europa Bernadette Segol zachęcała do integracji regionalnej,
która jest kwestionowana w związku z dyskusjami nad Traktatem Europejskim. UNI-
Europa tłumaczy członkom i rządom konieczność integracji, która obejmuje instytucje
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demokratyczne. Integracja to nie tylko wolny rynek, ale poprawa bytu obywateli
i dlatego związki muszą wierzyć w wartość integracji.

Marc Kerki, przewodniczący EURO-MEI omówił przebieg dialogu
społecznego w sektorze wykonania na żywo i w sektorze audiowizualnym.

W kolejnych dniach obrad przegłosowywano propozycje uchwał wraz
z poprawkami, których tekst uczestnicy otrzymali przed Zgromadzeniem.

Uchwalono też dodatkowo 4 rezolucje:
1. poparcie związkowców BBC w Wielkiej Brytanii, którym grozi utrata 2.600 miejsc

pracy;
2. poparcie związkowców z Telewizji Antena 3;
3. protest przeciwko zastrzeleniu dziennikarza japońskiego przez Siły Bezpieczeństwa

Brimy i żądanie zwrotu jego skonfiskowanej kamery i taśmy;
4. żądanie podpisania układu zbiorowego w fińskim przemyśle filmowym.

Ostatnią część Zgromadzenia Ogólnego stanowiły wybory.

Do Prezydium wybrano:

– Henrich Bleicher-Nagelsmann – przewodniczący (VERDI, Niemcy),
– Matt Loeb – pierwszy wiceprzewodniczący (IATSE, Stany Zjednoczone),
– Tony Lennon – drugi wiceprzewodniczący (BECTU, Wielka Brytania),
– Pierre Vantorre – trzeci wiceprzewodniczący (F3C-CFDT, Francja),
– Phumela Zenzie – Czwarty wiceprzewodniczący (MWASA,  Południowa Afryka),
– Christopher Warren – skarbnik (MEAA, Australia),
– Jim Wilson – dyrektor.

W skał Komitetu Wykonawczego z urzędu weszli:

– Marc Kerki – przedstawiciel Regionu Europejskiego (Wielka Brytania),
– Horacio Arreceygor – przewodniczący Regionu Panarters (Ameryka),
– Patroci Flores – przedstawiciel Regionu Panarters (Meksyk),

Pozostali członkowie Światowego Komitetu Wykonawczego reprezentują
Austrię, Egipt, Stany Zjednoczone, Japonię, Finlandię, Meksyk, Nigerię, Hiszpanię,
Szwecję.

Opracowała K. Rościszewska
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7 listopada 2007 r.

FAF
Kongres Nytorv 21
Baghuset 3 Sal
1050 Copenhagen K
Denmark

Drodzy Koledzy,

Właśnie otrzymaliśmy szokującą wiadomość o nagłej śmierci Suzanne

Baekgaard. Znaliśmy ją od lat z różnych posiedzeń i konferencji UNI-MEI.

Szanowaliśmy ją i lubili za jej energię, pasję i głęboką wiedzę o sprawach zawodowych

i związkowych. Ona sama była symbolem życia. Nie możemy uwierzyć, że odeszła.

Nigdy jej nie zapomnimy!

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Madrycie, dwa tygodnie

temu, nasi przedstawiciele rozmawiali z Suzanne o przyszłej ściślejszej współpracy

między naszą Federacją, a FAF, posiadającym duże doświadczenie w tematyce

pracowników produkcji filmowej. Suzanne była pełna pomysłów i optymizmu i nic

nie wskazywało na jej problemy zdrowotne.

Pragniemy wyrazić najszczersze kondolencje.

Z poważaniem

Jan Budkiewicz

Krystyna Rościszewska
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury
Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie

zawiadamia  ze  smutkiem  o  śmierci  Zdzisławy  Piotrowskiej-Jasińskiej
(1940–2007), wieloletniej i zasłużonej Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zdzisława Piotrowska-Jasińska urodziła się w 1940 r. w Rybczewicach.
Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prace w zawodzie bibliotekarza rozpoczęła w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze, gdzie
pracowała do 1975 r.

Po przeniesieniu się do Lublina rozpoczęła pracę w Dziale Instrukcyjno-
Metodycznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie.

W latach 1980–2000 pełniła funkcje Dyrektora Biblioteki. Była biblio-
tekarzem dyplomowanym.

W latach 90-tych była członkiem Państwowej Rady Bibliotecznej organu
doradczego Ministra Kultury i Sztuki. Do ostatniej chwili aktywnie uczestniczyła
w pracach Rady Naukowo-Programowej i Towarzystwa Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego. Jako wykładowca Studium Bibliotekarskiego eduko-
wała wiele pokoleń bibliotekarzy. Zdzisława Piotrowska-Jasińska była znawcą
literatury i sztuki, niosła również pomoc wielu osobom ze środowisk twórczych.

W pamięci współpracowników i przyjaciół pozostanie jako życzliwy, pogodny,
oddany ludziom człowiek. Zmarła 30 października 2007 r.

Sekretarz Zarządu
MZZPK

Lublin, 12.11.2006. Katarzyna Cybulska

Ze szczerym żalem przyłączam się do słów Koleżanek, żegnających zmarłą
Dyrektor Zdzisławę Piotrowską-Jasińską.

Znałem Panią Zdzisławę i z najwyższym szacunkiem odnosiłem się do Jej
wiedzy i odpowiedzialności. Wartości, z którymi współgrała harmonijnie czuła
struna społecznikowska, szczególnie piękny walor Jej życia.

 Jan Budkiewicz
 Przewodniczący FZZPKiS
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