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„Rób, co uważasz –
uważaj, co robisz”
(Staropolskie)
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KONIEC ŹLE PŁATNEJ PRACY ?
Lewy sierpowy
Dalszy wzrost wynagrodzeń jest nieunikniony. Rośnie inflacja,
a z nią koszty utrzymania. Pracownicy mają dość pracy za nędzne pieniądze, chcą zarabiać więcej. Pracodawcy muszą zrozumieć, że sytuacja na rynku
pracy zmieniła się. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a tam płace są cztero-, pięciokrotnie wyższe, a zyski dzielone bardziej sprawiedliwie. Tegoroczne tempo wzrostu wynagrodzeń jest naturalną konsekwencją wysokiej dynamiki PKB, poprawy
kondycji finansowej firm oraz lepszej sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy, którzy
dzisiaj narzekają na wzrost płac, zapomnieli, że przez wiele lat świadomie je hamowali. Wynagrodzenia rosły w tempie, które nie odzwierciedlało wysokiej dynamiki
wydajności pracy i możliwości finansowych firm. Przedsiębiorstwa wykazały zyski,
które lokowano na rachunkach bankowych. Niestety, zyski osiągano kosztem pracowników, m.in. przez zmniejszenie funduszu wynagrodzeń. W efekcie tej polityki
zduszono popyt wewnętrzny i ograniczono produkcję. Przedsiębiorstwa zaczęły
zwalniać ludzi, zwiększyło się bezrobocie. Część winy za te sytuację ponoszą kolejne rządy i pracodawcy.
Obecnie mamy wzrost gospodarczy, rośnie popyt wewnętrzny – m.in. dzięki
wzrostowi płac, którego domaga się OPZZ. Nie mogę jednak zgodzić się z tezą,
że żądania płacowe pracowników zagrażają rozwojowi gospodarczemu i przedsiębiorstwom. Jeśli będzie prowadzony dialog społeczny – nie ma powodów do
niepokoju. Po pierwsze, mamy stabilne podstawy wzrostu gospodarczego. Związki
zawodowe czują się odpowiedzialne za przedsiębiorstwa, w których działają, dlatego nie zgłaszają żądań niemożliwych do spełnienia. Po drugie, kondycja finansowa firm uzasadnia te żądania. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
w ostatnich miesiącach nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych firm. Przychody z całokształtu działalności rosły szybciej niż
koszty ich uzyskania. Zysk netto firm wzrósł o blisko 25 proc. Wykazało go ponad
77 proc. przedsiębiorstw. Ponadto płace nie rosną w oderwaniu od wzrostu wydajności pracy, a jej przyrost jest imponujący. Rosną także inwestycje, które generują
wyższe zyski przedsiębiorstw. Aby sytuacja nie pogorszyła się, rząd musi pamiętać o dialogu społecznym ze związkami zawodowymi i pracodawcami.
Franciszek Bobrowski
Tygodnik Informacyjny OPZZ 8–15.02.
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Krakowskie spotkanie
Korzystając z życzliwości Dyrekcji oraz Związku Zawodowego Pracowników
Muzeum Narodowego w Krakowie, 29 lutego br. w „Sali Samurajów” Gmachu
Głównego przy Al. 3 Maja, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli małopolskich organizacji związkowych FZZPKiS z Przewodniczącym Federacji – Janem
Budkiewiczem.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pięciu zarządów (na osiem zaproszonych) oraz reprezentantki związkowej grupy inicjatywnej z Centrum Kultury
w Andrychowie.
Szerszą informację o przebiegu spotkania zamieścimy w następnym Serwisie.

Lista obecności uczestników spotkania
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Notatka z posiedzenia
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Ustawy o RiTV
W dniu 31.01.2008 r. uczestniczyłem w posiedzeniu otwartym Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji (druk
sejmowy 151). Posiedzenie miało na celu wysłuchanie opinii środowisk twórczych
i bezpośrednio zainteresowanych nowym kształtem ustawy. Przewodniczyła pani
poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Poza wstępnym starciem na temat przebiegu procedowania pomiędzy przewodniczącą a poseł Elżbietą Kruk całość miała charakter wysłuchania uwag bez
dyskutowania nad nimi. Część występujących ograniczyła się do podania na piśmie swoich propozycji i nie zabrała głosu; z występujących swoje uwagi formułowali (w kolejności wystąpień):
– p. J. Bromski (Stowarzyszenie Filmowców Polskich):
Należy zgłaszać jak najwięcej uwag; potrzebna jest silna, niezależna i odpolityczniona telewizja publiczna; abonament ma formę parapodatku, należy stworzyć możliwość odliczania go w PIT, wtedy będzie wiadomo, kto płaci a kto nie.
– p. K. Mokrosińska (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich):
Istnieje consensusm co do istnienia mediów publicznych, należy jak najszybciej doprecyzować pojęcie misji; powinna ona zawierać definicjei postulaty: dokumentu
polskiego i obcego, turniejów wiedzy faktycznej, filmów i programów popularnonaukowych, programów publicystycznych z rozdziałem poziomów odbiorców na kanały, opieki nad debiutami, kształtowania dialogu w studiach otwartych, zwiększenia
tematyki historycznej jako kształtującej postawy patriotyczne, edukacji medialnej,
prezentacji arcydzieł, komplementarności anten zamiast ich rywalizacji, jawności
działań merytorycznych i finansowych. Misja musi być wypełniana w oparciu o dotacje budżetowe. Kontrola misji powinna następować poprzez Rady Programowe
odpolitycznione, o zwiększonej mocy decyzyjnej, a nie wyłącznie doradcze, składające się wyłącznie z kandydatów zgłoszonych przez środowiska zainteresowane i tylko
zatwierdzanych przez KRRiT.
– p. R. Lepik (Związek Telewizji Kablowych):
Należy uprościć w sposób zasadniczy rejestrację reemitentów.
– p. J. Straszewski (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej):
Należy traktować media publiczne analogicznie do innych czynników gospodarczych.
– p. J. Snopkiewicz (PWSFTviT w Łodzi):
Projekt musi zająć się mediami publicznymi, a nie pomijać je; zachować abonament, on przesądza o ich istnieniu; nowelizacja ma na celu wyłącznie zakamuflowane zmiany personalne; wrócić do zasad realizacji misji określonych za prezesury
Dworaka; zawrzeć consensus polityczny w celu szybkiej nowelizacji.
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– p. J. Jankowska (Stowarzyszenie Wolnego Słowa):
Należy stworzyć filozofię użytku publicznego; zabezpieczyć media publiczne przed
politykierstwem i mechanizmami rynkowymi; zachować abonament i zapewnić jego
ściągalność; wzmocnić Rady Programowe.
– przew. I. Katarasińska:
trzeba działać szybko, zmusza nas do tego zakończony dwuletni sen zimowy.
– p. M. Mrozowski (UW):
jak dotąd nie określono celu zmian, więc nie ma jak nad nimi dyskutować; za proponowano tylko zmiany personalne pod płaszczem zmian systemowych; nowelizacja
w obecnym kształcie doprowadzi do żywiołowego uruchomienia mechanizmów nie
poddających się kontroli.
– p. B. Sulik:
Brać przykład z dotychczasowej historii KRRiT, szczególnie z lat za prezydentury
Wałęsy oraz doświadczeń BBC z czasów Thatcher.
– przew. I. Katarasińska:
Chcemy odpolitycznienia mediów publicznych przez ich decentralizację i umocnienia ośrodków regionalnych.
– p. A. Pomorski (PenClub):
Należy wziąć pod uwagę konkurencyjność mediów ze szczególnych uwzględnieniem
mediów kościelnych; nie wpisywać w ustawę misji rozumianej wyłącznie jako informacja; określić pojęcia interesu publicznego i kontroli programowej; dopiero po
określeniu kryteriów postępowania można zastanawiać się, co dalej; określić dokładnie zasady finansowania tak, by uniemożliwić komercjalizację mediów publicznych.
– p. J. Kornowicz (Związek Kompozytorów Polskich):
Utrzymać abonament i niezależność od polityków.
– p. A. Kurtz („Kuźnica” Kraków):
Brak w projekcie mechanizmów zabezpieczających przed upolitycznianiem mediów;
dokonać zapisy powodujące zahamowanie obniżania poziomu przekazu.
– p. K. Szołajski:
Ostatnie lata to upadek standardów zawodowych i realizowanie wyłącznie interesów partyjno-propagandowych; mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej
w mediach; nowelizacja daje szansę uratowania tego, co jeszcze jest – dopiero po
stwierdzeniu status quo można zastanawiać się, co dalej; obecna władza powinna
powstrzymać własne apetyty; decyzja KRRiT w sprawie Polsatu to wyraźna zapowiedź powroty cenzury prewencyjnej.
– p. J. Krasiński (Stow. Pisarzy):
Popieramy stanowisko PenClubu.
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– mec.J. Birka:
Trzeba się zmierzyć z problemem narastania instrumentów politycznych, nie dawać KRRiT uprawnień śledczo-ścigających; pojęcie misji publicznej jest zrozumiałe
„przez się” i każde dookreślanie tylko je zawęzi; media publiczne należy utrzymywać
na wzór francuski z nowych podatków (np. za korzystanie z internetu i telefonów
komórkowych).
Głos zabierali również przedstawiciele środowiska radia i telewizji – zwracając
przede wszystkim uwagę na istniejące w nowelizacji zagrożenie stałego „urządowienia” mediów publicznych i konieczność utrzymania abonamentu jako gwarancji ich nieskomercjalizowania.
O godz. 13.45 ze względu na wyczerpanie możliwości czasowych
posiedzenie zamknięto.
zanotował: Grzegorz Pieńkowski

Notatka
z posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Usług Publicznych
Komisji Trójstronnej
6 lutego 2008 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Usług
Publicznych Komisji Trójstronnej.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Sławomir Broniarz. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Związków: NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Tematem posiedzenia były problemy pracowników i instytucji Urzędów Skarbowych oraz Służb Celnych.
W trakcie debaty sporządziłem notatkę, która zawiera poruszane tematy:
– z US odchodzą pracownicy. Wykształcony i doświadczony urzędnik US jest bardzo pożądany w prywatnym sektorze przedsiębiorstw,
– przyuczenie pracownika US do pracy trwa 3 lata,
– ze względu na sprzeczność przepisów część pracowników US jest zatrudniana
jako Służba Cywilna a część jako Funkcjonariusze Publiczni,
– brak pieniędzy na podwyżki, nie ma też systemu premiowania,
– możliwość awansu pracownika US czy SC co 5 lat,
– ustawodawca przerzuca na US wiele obowiązków, nie uwzględniając z tego płynących problemów personalnych oraz finansowych.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył i notatkę sporządził
Maciej Molenda
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Główny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych:
pracodawca nie może żądać udostępnienia
listy członków związku
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Pani Anny Romanowskiej-Wróblewskiej
mijanie się z prawdą
Na łamach „Informatora Zjazdowego SFP”, pisma Stowarzyszenia Filmowców Polskich, pani Anna Romanowska-Wróblewska opublikowała artykuł „Ustawa o kinematografii” z dwoma
podtytułami: „Co się działo od Walnego Zjazdu” i „Jak SFP lobbowało za ustawą o kinematografii”.
Autorka publikacji opisuje wiosnę 2005 roku, jako czas nie tylko
intensywnych prac nad ustawą o kinematografii, ale także niezwykłej konsolidacji środowiska filmowego, które pokazało, że w słusznej sprawie potrafi mówić jednym głosem. Akcentując szczególny
wkład Stowarzyszenia Filmowców Polskich w dziele powstawania
ustawy dołącza się do opinii p. Jacka Bromskiego, który w „Słowie
Prezesa SFP” (zamieszczonego na łamach Biuletynu SFP jeszcze
w czerwcu 2005 r.) stwierdził autorytatywnie, że jedynie SFP projekt ustawy poparło, wbrew zdecydowanie negatywnemu stanowisku związków zawodowych i rozlicznych organizacji.
Publikacja p. Anny Romanowskiej-Wróblewskiej miała niewątpliwie na celu przekonanie wszystkich beneficjentów, obowiązującej
już od 2 lat ustawy, że wprowadzenie jej w życie zawdzięczają jedynie Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.
Spójrzmy jednak na „sukces” Stowarzyszenia z nieco innej,
mniej klakierskiej strony. Przez pryzmat opinii i poczynań, odsądzonych od czci i wiary związków zawodowych.
Federacja krytykowała projekt rządowy, który nie zawierał podstawowych zapisów gwarantujących równe prawa i obowiązki dla
podmiotów „składających się” na fundusze kinematografii; nie zgadzała się aby media elektroniczne dzielić na lepsze – państwowe
i gorsze – prywatne; dopominała się ochrony zawodów filmowych;
broniła istnienia Filmoteki Narodowej i studiów filmowych. (Podobne, krytyczne uwagi w/w sprawach zgłaszali także poseł Piotr Gadzinowski, przewodniczący Podkomisji ds. ustawy o kinematografii
i niezależny ekspert prof. Elżbieta Traple). Federacja alarmowała,
iż projekt rządowy przypomina stalinowską ustawę o Centralnym
Urzędzie Kinematografii z 15 grudnia 1951 roku. Dotyczyło to projektowanego zakresu działania Instytutu Sztuki Filmowej, który
wg rządowo-stowarzyszeniowych decydentów miał być producentem filmowym, urzędem podatkowym a także jedynie słusznym re24

Serwis Informacyjny FZZPKiS – Luty–Marzec 2008

prezentantem niezależnych producentów oraz twórców filmowych
i telewizyjnych.
Od samego początku prac nad ustawą, tj. od 2004 r. (gdy pilotował ją wiceminister Rafał Skąpski) Federacja inicjowała dyskusje
i robocze spotkania m.in. z przedstawicielami Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenia „Kina Polskie”, z reprezentantami instytucji takich jak Studia Filmowe, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteka Narodowa oraz ich
organizacji związkowych. Niestety, bez udziału Prezesa SFP, którego bezskutecznie zawiadamiano o terminach i tematach spotkań
konsultacyjnych!
Federacja była inicjatorem spotkania z posłami reprezentującymi w Sejmie organizacje związkowe. Odbyło się ono w Szkole
Andrzeja Wajdy. Bo do Przewodniczącego Federacji, a nie do
p. Bromskiego, zwrócił się Andrzej Wajda o pomoc, zatrwożony propozycjami resortowymi. To wreszcie z inicjatywy przewodniczącego Federacji, Jana Budkiewicza, po konsultacjach z prawnikami –
prof. E. Traple i dr W. Majewskim oraz przedstawicielami zainteresowanych instytucji filmowych powstał związkowy, alternatywny
projekt ustawy o kinematografii, który zgłoszony do laski marszałkowskiej przez posłów PSL wszedł pod obrady Sejmu.
Występując zdecydowanie przeciwko oklaskiwanemu przez Prezesa SFP projektowi rządowemu, to Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki stała się rzeczywistym współtwórcą przyjętej przez Parlament ustawy.
O inicjatywach i pracach związkowych nad nową ustawą
o kinematografii, przypomniał w lipcu 2005 r. (a więc jeszcze przed
wejściem jej w życie) w liście do Redakcji Biuletynu p. Grzegorz
Pieńkowski. Niestety – Redakcja „per noga” potraktowała rzeczowe
przypomnienie faktów bowiem nie gloryfikowały one poczynań prezesa J. Bromskiego.
Obecna lektura elaboratu p. Anny Romanowskiej-Wróblewskiej w zderzeniu z przedstawionymi faktami, daje podstawy
do stwierdzenia, że jest on kolejnym przykładem przywłaszczania (przez SFP) cudzych zasług i mijania się z prawdą.
Na podstawie dokumentów opracował
Władysław Sobecki
29.02.2008 r.
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Do wszystkich związków
członkowskich UNI
Stefan Nędzyński 1919–2008
Stefan Nędzyński, były sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji
Poczty, Telegrafu i Telefonu (PTTI) zmarł 8.01.2008 r. w wieku 88 lat.
Stefan był człowiekiem wielkiego kalibru w międzynarodowym związku
przez ponad 30 lat aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku. Był człowiekiem
o wybitnym intelekcie, który badał sprawy praw związkowych, praw człowieka, demokracji, sprawiedliwości, troszczył się o ludzi biednych i upośledzonych na całym
świecie z głębokim i niezachwianym przekonaniem.
Życie Jego zostało ukształtowane przez historię XX wieku. Urodzony
w Polsce w 1919 roku, został pochwycony podczas aneksji Europy Wschodniej
przez pakt niemiecko-radziecki i znalazł się w rosyjskim obozie pracy na 18 miesięcy, poczym ostatecznie mógł udać się na zachód i przyłączyć się do wolnych sił
polskich wałczących przeciwko faszyzmowi. Służył w nich przez całą wojnę światową, a następnie wolał pozostać w Wielkiej Brytanii, niż wrócić do Polski rządzonej
przez komunistów.
Po kilku latach otrzymał doktorat w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej i zaczął pracować jako asystent do spraw naukowych w brytyjskim Związku Inżynierów Pocztowych. Po kilku latach przeniósł się na stanowisko zastępcy Sekretarza
Generalnego Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych
w Brukseli, a w 1965 roku został pierwszym etatowym Sekretarzem Generalnym
Międzynarodowej Federacji Poczty, Telegrafu i Telefonu. Przez następne 25 lat
budował tę Federację, aż stała się wspaniałą międzynarodową organizacją działającą na wszystkich czterech kontynentach.
Był przewodniczącym Konferencji Międzynarodowych Sekretariatów Związkowych (obecnie znanych jako Globalne Federacje Związkowe). Gdziekolwiek
zaistniało zagrożenie dla demokracji, Stefan był zawsze na czele pomagających
walczącym o swoje prawa. Wniósł wielki wkład w kampanię o obalenie dyktatury
w Chile, apartheidu w Południowej Afryce i przewodził staraniom o udzielenie
pełnego i hojnego wsparcia w każdy wyobrażalny sposób „Solidarności” w jego
rodzinnej Polsce.
Został ukształtowany przez historię XX wieku, ale także odegrał rolę w tworzeniu tej historii.
Miałem zaszczyt pracować z nim przez 15 lat w PTTI. Byłoby dla mnie jednak
trudne oszacować jak dużo nauczyłem się od niego, jak bardzo On i Jego przykład
wpłynęli na sposób, w jaki staram się wnieść wkład do ruchu związkowego.
Jesteśmy pogrążeni w smutku po odejściu wielkiego człowieka.
Philips J. Jenning
Sekretarz Generalny

Philips Bowyer
Zastępca Sekretarza Generalnego

Nyon, 14 stycznia 2008 r.
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Śp. Regina Witosław
26 listopada 2007 roku odeszła z grona bibliotekarzy Regina Maria Witosław
– Starszy Kustosz, Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Książnicy Podlaskiej
w Białymstoku.
Regina Maria Witosław urodziła się 9 listopada 1951 roku w Grajewie. W Grajewie
też ukończyła szkołę podstawową. Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1970 roku w Liceum
Pedagogicznym w Augustowie. Wykształcenie bibliotekarskie zdobyła kończąc studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie w roku 1981.
Z bibliotekarstwem związana była już od początku swojej kariery zawodowej, kiedy to w 1970 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel i bibliotekarz w Szkole Podstawowej
w Kramarzewie. Dalsze doświadczenia w zawodzie zdobywała pracując w latach 1971 – 1983
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w rodzinnym Grajewie, pełniąc funkcje: bibliotekarza, instruktora, kierownika oddziału.
Na dwa lata rozstała się z bibliotekarstwem, wiążąc się z grajewską Szkołą Muzyczną.
Od 1 listopada 1985 roku aż do przejścia na emeryturę 28 sierpnia 2007 roku była pracownikiem Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Przez wiele lat związana była z Działem Instrukcyjno – Metodycznym. Zajmowała też stanowiska kierownicze, w Sekcji Egzemplarza
Obowiązkowego i w Dziale Gromadzenia Zbiorów Książnicy Podlaskiej, dając się poznać
jako osoba niezwykle operatywna i kreatywna.
Regina Witosław była fachowcem na każdym stanowisku bibliotekarskim, jakie piastowała. Była też doskonałym pedagogiem. Szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną dzieliła
się z adeptami sztuki bibliotekarskiej, jako wykładowca w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Białymstoku (obecnie Pomaturalnym Studium Zawodowym Zaocznym
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Białymstoku)
w latach 1987 – 2001. Z pasją i zaangażowaniem wykładała bibliotekarstwo, ucząc solidnych
podstaw warsztatu pracy bibliotekarskiej.
Pracę zawodową łączyła z działalnością społeczną. Już w 1985 roku została
przewodniczącą Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek
Publicznych Województwa Podlaskiego. Funkcje tę pełniła praktycznie do końca
pracy zawodowej.
Będąc pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – późniejszej Książnicy
Podlaskiej w Białymstoku – przez cały czas aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Zawsze można było zwrócić się do Niej z prośbą o poradę zawodową.
Jolanta Radziszewska, bibliotekarz z Filii Bibliotecznej w Nowym Aleksandrowie (gm. Dobrzyniewo Duże) tak oto wspomina zmarłą Koleżankę: „Śp. Regina
Witosław w latach 1985 – 1996 pełniła funkcję instruktora Działu Instrukcyjno – Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białymstoku. Nadzór instrukcyjno – metodyczny
w przydzielonych jej placówkach bibliotecznych wypełniała bardzo sumiennie, fachowo, a jednocześnie bardzo życzliwie. Była bardzo oddana swojej pracy. Przeżywała nasze niepowodzenia zawodowe, starała się zawsze pomóc w trudnych sytuacjach życiowych, nasze problemy
stawały się jej problemami. Kłopoty komunikacyjne, nieprzyjazna aura pogodowa nie były dla
Niej żadną przeszkodą w dotarciu do placówki bibliotecznej. Była zawsze z nami. W moim
sercu pozostanie jako osoba pełna życzliwości, gotowości do skutecznego działania dla polepszenia warunków i warsztatu pracy swoich podopiecznych.”
Teresa Kruszewska
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KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie
(Styczeń–Marzec 2008 r.)
7.01.

Warszawa

VI posiedzenie Prezydium Zgromadzenia Delegatów
Związkowych Federacji.

10.01.

Warszawa

Oświadczenie Prezydium Zgromadzenia Delegatów
w sprawie zmian zasad i tabel wynagrodzeń pracowników instytucji kultury w Rozporządzeniu Ministra
Kultury.

10.01.

Warszawa

Spotkania związkowe Przewodniczącego Federacji
w Częstochowie:
– w Bibliotece Publicznej na temat płac w instytucjach
kultury,
– z pracownikami Regionalnego Centrum Kultury
zainteresowanymi powołaniem związku i wstąpieniem
do FZZPKiS.

16.01.

Warszawa

Spotkanie z dyr. Studia Filmowego „Oko” Janem Włodarczykiem oraz Grzegorzem Pieńkowskim w sprawach
dot. instytucji filmowych.
(J. Budkiewicz)

17.01.

Warszawa

Federacja w wystąpieniu do Ministra Bogdana Zdrojewskiego odnosi się do projektu ustawy „o państwowych
instytucjach filmowych”.
(J. Budkiewicz)

22.01.

Warszawa

Wystąpienie do Ministra B. Zdrojewskiego z pytaniem,
kiedy i jakie podwyżki przewidziane są dla nauczycieli
szkół artystycznych.
(J. Budkiewicz)

23.01.

Warszawa

Posiedzenie Komisji ds. Sfery Budżetowej OPZZ. Omówienie sytuacji w zakresie waloryzacji płac. Kierunki
zmian w prawie pracy i ustawie o związkach zawodowych.
(J. Budkiewicz)

24.01.

Warszawa

Wydanie Nr 1 (235) Styczeń – Serwisu Informacyjnego
Federacji.
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29.01.

Warszawa

Prezydium OPZZ. Omówienie propozycji zmian w statucie Fundacji „Porozumienie”. Stanowisko Prezydium
dot. wzrostu wynagrodzeń.
(J. Budkiewicz)

30.01.

Warszawa

Spotkanie Przewodniczącego z b. dyr. Pałacu w Wilanowie W. Fijałkowskim w sprawie „Pałacyku” na ul. Lwowskiej.

31.01.

Warszawa

Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Nowelizacja Ustawy o Radiofonii i Telewizji.
(G. Pieńkowski)

6.02.

Warszawa

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Usług Publicznych Komisji Trójstronnej. Tematem posiedzenia –
sytuacja płacowa i kadrowa oraz reforma w służbach
podległych Ministrowi Finansów.
(M. Molenda)

11.02.

Warszawa

Konferencja Francusko – Niemiecko – Polska poświęcona wydawaniu podręczników dla młodzieży o historii
współczesnej.
(J. Budkiewicz)

14.02.

Warszawa

Odpowiadamy na pytanie Bałuckiego Ośrodka Kultury
w sprawie zagadnień dotyczących tworzenia rad pracowników. (str. 20 Serwisu)
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

18.02.

Warszawa

Wniosek Federacji do Ministra KiDN o podjęcie negocjacji dot. przygotowania ponadzakładowego układu
zbiorowego dla pracowników państwowych instytucji
kultury. (str. 2 Serwisu)
(J. Budkiewicz)

19.02.

Warszawa

Posiedzenie Komisji MKiDN ds. zaopatrzenia emerytalnego.
(M. Molenda)

20.02.

Warszawa

Federacja popiera wniosek NSZZ „Solidarność” Pracowników Muzeów do Marszałka Woj. Mazowieckiego
Adama Struzika w sprawie podwyżek wynagrodzeń.
(J. Budkiewicz)

20.02.

Warszawa

Odpowiadamy na pytanie Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury
w sprawie reprezentatywności organizacji związkowych.
(str. 19 Serwisu)
(A. Wasiljew)
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25.02.

Warszawa

Stanowisko Federacji w sprawie propozycji zmian prawnych, wzmacniających związki zawodowe.
(str. 11. Serwisu).

25.02.

Warszawa

Ustosunkowania się do propozycji Przewodniczącego
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
p. Waldemara Pawlaka w sprawie zawarcia porozumienia w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
(J. Budkiewicz)

26.02.

Warszawa

Posiedzenie Fundacji „Wsparcie” oraz Prezydium
OPZZ. Zmiany prawne zmierzające do wzmocnienia
reprezentatywnych związków zawodowych. Projekt planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność
statutową OPZZ.
(J. Budkiewicz)

29.02.

Kraków

Spotkanie J. Budkiewicza w Muzeum Narodowym
w Krakowie ze związkowcami woj. małopolskiego.
(str. 23 Serwisu).

5.03.

Warszawa

Spotkanie Przewodniczącego i Mec. Moniki Karczewskiej z A. Halberem, W. Strausem w sprawie emerytur
artystów estrady.

10.03.

Warszawa

Pytanie do Min. B. Zdrojewskiego, dlaczego zapomniano o 80-leciu Biblioteki Narodowej?
(J. Budkiewicz)

12.03.

Warszawa

Posiedzenie Komisji: do spraw przyznawania nagród
Dyrektora CEA oraz przyznawania dopłat do czesnego
studiującym nauczycielom szkół artystycznych.
(B. Biernat)

18.03.

Warszawa

Prezydium OPZZ. Przyjęcie sprawozdania z realizacji
preliminarza wydatków za rok 2007 r. oraz projektu
preliminarza na rok 2008. Projekt rządowy o zmianie
ustawy Kodeks pracy i ustawy o PIP.
(J. Budkiewicz)

28–29.03. Warszawa

30

VI posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych
połączone ze szkoleniem.
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