SERWIS
INFORMACYJNY
FEDERACJI
ZWI¥ZKÓW
ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW
KULTURY I SZTUKI

Nr 10 (256)

FZZPKiS — PaŸdziernik 2009 r.

SPIS TREŒCI:
1.
2.
3.
4.

Motto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkolenie przedstawicieli zwi¹zków cz³onkowskich oraz
Zgromadzenie Delegatów Zwi¹zkowych (25–26 X 2009) . . . . . . .
Podziêkowanie dla min. J. Fedak za rzeczow¹ odpowiedŸ w sprawie
Rozporz¹dzeñ p³acowych MKiDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kongres Twórców Kultury Polskiej w Toruniu:
— „Twórcy o …sobie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— „Pok³osie prawne 23 miesiêcy „misji” resortu kultury . . . . . .

5.
6.

. .

1

. .

2–3

. .

4

. .
. .
.

5–6
7–9
10

.

11–15

.

16

.

17

.
.

18–19
20

.

21–22

.
.

23
24

Minister Zdrojewski: Dyrektorzy na kontraktach . . . . . . . . . . .
Uwagi FZZPKiS do za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej oraz
niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Prof. Jacek Wojciechowski negatywnie o pomyœle ³¹czenia bibliotek
publicznych z innymi instytucjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Notatka z posiedzenia Komisji do spraw przyznawania dop³at
do czesnego studiuj¹cym nauczycielom szkó³ artystycznych . . . . . .
9. LABOR LEX:
— Stanowisko w sprawie statusu prawnego Miêdzyzak³adowego
Zw. Zaw. Prac. Kultury Woj. Lubelskiego . . . . . . . . . . . . .
— Ochrona stosunku pracy w Oœrodku Kultury w Chrzanowie . . .
— W sprawie zasad wynagradzania pracowników Teatru Wielkiego
w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. „Mam nadziejê, ¿e jeszcze siê spotkamy” — list
Przewodnicz¹cego Federacji do zwi¹zkowców z Bogatyni . . . . . . .
11. Teatr tm — dziêkuje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dokumenty:
— Reprezentatywnoœæ zak³adowych organizacji zwi¹zkowych
— Mediacje pracownicze
Serwis przeznaczony do u¿ytku zwi¹zków cz³onkowskich Federacji ZZPKiS
Strona internetowa http://www.fzzpkis.pl e-mail: federacja@fzzpkis.pl
Red. prowadz¹cy: Jan Budkiewicz; wspó³praca Urszula Wieczorek
00–660 Warszawa, ul. Lwowska 13
Telefony: centr. 0–22 629 40 81, Przew. 0–22 629 85 80, fax 0–22 628 90 39,
dz. fin. 0–22 621–43–81, dz. org. 0–22 621 80 51,
porady zwi¹zkowe i prawne 0–22 621–43–81 lub przez centralê 0–22 629–40–81
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA XV Oddzia³ Centrum
Nr 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146
Nak³ad 200 egz. Oddano do druku 03.11.2009 r.
Wydawca: FZZPKiS; Druk: Wydawnictwo STARDRUK

„Dzieñ bez pods³uchu,
dniem straconym”.
(J.B.)

INFORMACJA
ZE SZKOLENIA PRZEDSTAWICIELI ZWI¥ZKÓW
CZ£ONKOWSKICH 25–26 PADZIERNIKA 2009
W dniach 25–26 paŸdziernika, w siedzibie Federacji odby³o siê szkolenie
zwi¹zkowe, w którym wyk³adowcami byli:
• Prawnik OPZZ p. Pawe³ Œmigielski, który przypomnia³ zebranym ,,Procedury, sposoby negocjacji, zasady i terminy wypowiadania uk³adów zbiorowych
oraz regulaminów wynagradzania”.
• Doradca ds. zwi¹zkowych p. Anatol Wasiljew, który omówi³ nastêpuj¹ce
tematy:
1. Zwi¹zki reprezentatywne, ich status i uprawnienia w jednym lub kilku zak³adach pracy.
2. Problemy ze sformu³owaniem poprawnych w treœci i formie Regulaminów
zak³adowych.(Regulaminu Organizacyjnego, Pracy, Wynagradzania).
3. Zasady wy³aniania (wyboru) i zg³aszania pracodawcom chronionych zwi¹zków.
W szkoleniu, uczestniczyli cz³onkowie Zgromadzeni Delegatów Zwi¹zkowych oraz zaproszeni przedstawiciele z 16 Zwi¹zków Cz³onkowskich Federacji:
MZZ Prac. Bibl. Pub. Woj. Œl¹skiego — Katowice — Dagmara Ba³ycz; MZZ
Prac. Bibl. Pub. — Koszalin — Gra¿yna Ch³odnicka; MZZ Prac. Kult. Woj.
Lubelskiego — Lublin — Katarzyna Stanek; MZZ Prac. Kult. Woj. Pomorskiego — Gdañsk — Wioletta Mierzwa; MZZ Prac. Bibl. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego — Olsztyn — Joanna Burska; PZZ Prac. Kultury Ziemi Nadnoteckiej — Pi³a — Marzenna Krakowiak i Aurelia Poznaniak; ZZ Prac. Bibl.
Pub. Woj. Podkarpackiego — Wies³awa Kunc-Bembenek; NSZZ Prac. Bibl.
Publ. Przy W. B. P. i Ksi¹¿nicy Kopernikañskiej — Toruñ — Anna Warnel; ZZ
Prac. Inst. Kult. Miasta Turku i powiatu Tureckiego — Turek — Ma³gorzata
Paw³owska; MZZ Prac. Kultury przy M. B. P. — ¯yrardów — Monika Dziergowska i Renata Kaliszuk; NIZ. Prac, Ba³uckiego Oœrodka Kultury — £ódŸ —
Beata Wysokiñska; ZZ Prac. Kultury i Sztuki — Ciechanów — Andrzej Liszewski i Marzanna Sikorka; ZZ Prac. Miejskiego Oœrodka Kult. Sportu
i Rekreacji — Chrzanów — Ma³gorzata Cygan i Stanis³awa Niemczyk; ZZ
Teatru Wielkiego — Poznañ — Krzysztof Kubasik; MZZ Kultura i Media —
Kroœniewice — S³awomir Miko³ajczyk.
Uczestnicy szkolenia obejrzeli spektakl teatralny pt.: „To idzie m³odoœæ”,
oraz uczestniczyli w obradach VIII Zgromadzenia Delegatów Zwi¹zkowych,
które obejmowa³ program szkolenia.
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VIII posiedzenie
Zgromadzenia Delegatów Zwi¹zkowych
zrealizowa³o nastêpuj¹ce punkty
porz¹dku obrad:
• Na przewodnicz¹cego posiedzenia wybrano Grzegorza Pieñkowskiego
z Warszawy, reprezentuj¹cego œrodowisko kinematografii.
• Po przyjêciu porz¹dku obrad, delegaci zaaprobowali treœæ protoko³u z VII
posiedzenia Zgromadzenia Delegatów z dn. 30.03.2009 r. oraz zatwierdzili
sprawozdanie Prezydium ZD (wraz podjêtymi uchwa³ami) za okres
30.03.2009 — 25.10.2009 r.
• Omówiono przebieg Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie oraz Twórców
Kultury Polskiej w Toruniu.
• Przyjêto informacjê z realizacji preliminarza bud¿etowego FZZPKiS za
okres 9 miesiêcy br.
• Omówiono tezy organizacyjne dot. VII Zjazdu Federacji ZZPKiS w 2010
roku
• Podjêto uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ do zakupu lokalu dla biura Federacji.
• Wys³uchano informacji o sytuacji w Klubie — Restauracji „Œwiêtoszek”.
W przerwie posiedzenia ZD obradowa³o Prezydium Zgromadzenia Delegatów, które uchwali³o wykreœlenie z listy cz³onków Federacji:
• Zw. Zaw. Prac Filmoteki Narodowej w Warszawie;
• Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego w Bia³ymstoku.
oprac. J. Furman

z

z
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TWÓRCY O… SOBIE
Toruñ — miasto Kopernika, pierników i wielu inicjatyw kulturalnych. To
w³aœnie tu 11–13 paŸdziernika 2009 odby³ siê Kongres Twórców Kultury Polskiej zorganizowany przez Zwi¹zek Zawodowy Twórców Kultury. Celem tego
spotkania, którego honorowym patronem by³ Prezydent RP Lech Kaczyñski,
by³a debata sytuacji socjalno-bytowej twórców, prawnych (g³ównie autorskich), kondycji kultury polskiej i mediów. Wœród uczestników: przedstawiciele stowarzyszeñ twórczych, tych najstarszych (ZAIKS, ZASP, ZLP) i nowopowsta³ych (SAWP i STAW) odpowiadaj¹cych na wspó³czesne formy przekazu, kreacji i realizacji autorskiej. S¹dzê, ¿e zaproszenie i uczestnictwo tak licznej grupy przedstawicieli stowarzyszeñ, to chêæ integracji twórców i proœba
ochrony ich praw pod opiek¹ Zw. Zaw. Twórców Kultury. Pytanie tylko: czy
ustawa o zw. zaw. pozwala na taka formê zrzeszenia?
Zaskakuj¹ce, i¿ organizatorzy skierowali uwagê g³ównie na ochronê twórców nie dostrzegaj¹c instytucji artystycznych i upowszechniaj¹cych kulturê.
W trakcie obrad jednak, doœæ czêsto mówiono o niew³aœciwym systemie propagowania kultury, niereformowalnoœci kszta³cenia w szko³ach artystycznych
(tak¿e wy¿szych) i ogólnokszta³c¹cych. Trzydniowe obrady to blisko dwadzieœcia wyst¹pieñ (referatów). Czêœæ mówców zdecydowa³a siê na przedstawienie
swoich partykularnych interesów, ale generalnie dominowa³ nurt troski o dobro kultury polskiej, jej odbiorców i uczestników.
Do najciekawszych nale¿a³y wyst¹pienia: prof. Jana B³eszyñskiego
(SAWP) o prawach autorskich; dr Wac³awa Panka (kulturoznawcy i krytyka
muzycznego) ze swad¹ przedstawiaj¹cego miejsce twórców kultury w obecnej
sytuacji spo³eczno-politycznej („…terroryzm administracji kultury? — z terrorystami siê…nie rozmawia!”); Stefana Kruczkowskiego („Porozumienie —
£azienki Królewskie”) porównuj¹cego na podstawie expose kolejnych premierów politykê kulturaln¹ III RP; Marka Wawrzkiewicza (ZLP) mówi¹cego
SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — PADZIERNIK 2009
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o ksi¹¿ce, jako towarze do sprzeda¿y, niezale¿nie od jej treœci i wartoœci artystycznej („Dobra ksi¹¿ka jest jak porz¹dna kobieta — nie sprzedaje siê”);
Jerzego J. Biernata (ZPAP) przedstawiaj¹cego marny status artystów plastyków. Uwagê s³uchaczy skupi³o tak¿e wyst¹pienie Przewodnicz¹cego naszej
Federacji, Jana Budkiewicza. Przypomnia³ on legislatorskie „dokonania”
i niekompetencje kulturowe resortu. Wœród mówców by³ tak¿e prezydencki
doradca prof. Ryszard Bugaj, który ustosunkowa³ siê do planów finansowania
kultury opracowanych przez prof. Hausera. By³a to wypowiedŸ bardzo krytyczna lecz zabrak³o w niej propozycji rozwi¹zañ.
To, ¿e kultura jest spo³ecznym kapita³em, twórcy wiedz¹ od dawna, trwa
dyskusja o œrodkach i sposobie finansowania kultury. Generalnie pojawi³o siê
nie nowe pytanie; czy istnieje polityka kulturalna pañstwa? Nie da siê jej tworzyæ i uruchomiæ bez w³aœciwego finansowania. Basen bez wody nie nadaje siê
do p³ywania.
Mi³e by³y wieczorne „przerywniki” Kongresu. W niedzielê odby³ siê bardzo
sympatyczny koncert Stanis³awa Soyki, a w poniedzia³ek zachwyca³ Jan Peszek w interesuj¹cym monodramie. Ciekawe i wielow¹tkowe dyskusje trwa³y
podczas kolacji i spotkania z Prezydentem Torunia Micha³em Zaleskim.
Atmosfera stworzona przez gospodarzy i zacne mury Dworu Artusa sprzyja³y
merytorycznym rozmowom, wymianie doœwiadczeñ, wiedzy, a tak¿e opowieœciom i anegdotom.
Dzieñ ostatni poœwiêcony by³ g³ównie sprawom mediów.
Kolejne projekty ustaw o TV, ogólny ba³agan organizacyjno-personalny
w naszej telewizji oraz sprawy archiwów zdominowa³y dyskusjê.
Podziw budzi znalezienie sponsorów na ten trzydniowy zjazd twórców.
Kongres wspominam z ¿yczliwoœci¹, choæ obawiam siê, ¿e by³ to kolejny
konwentykiel tych, którzy maj¹ racjê i których nikt nie chce wys³uchaæ.
Jerzy Doliñski
6
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Toruñ, 13.10.2009 r.
Panie Przewodnicz¹cy!
Szanowni Pañstwo!
Swoje wyst¹pienie podzieli³em na trzy czêœci. Pierwsza odnosi siê do „Pok³osia prawnego 23 miesiêcy «misji» Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.
Druga do istniej¹cego szeroko rozumianego stanu zagro¿eñ i koniecznoœci,
wreszcie trzecia, to kilka problemów, które powinniœmy uwzglêdniæ w koñcowym stanowisku Kongresu. (Ich wykaz przekaza³em ju¿ wczoraj organizatorom Kongresu).
Czym zajmowa³o siê MKiDN? Federacja ZZPKiS jako reprezentatywna
organizacja zwi¹zkowa otrzyma³a z resortu do konsultacji 18 projektów, które
pañstwu przedstawiam. Przekazywaliœmy opinie dot.:
1/2. (11.01.08.) Ustawy o nazewnictwie uczelni: Akademii Muzycznej w Warszawie i Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu;
3.
(17.01.08.) Ustawy „o pañstwowych instytucjach filmowych”;
4.
(9.04.08.) Rozporz¹dzenia dot. grupy zawodowej muzealników;
5.
(21.08.08.) Nowelizacji ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”;
6.
(1.09.08.) Ustawy o Instytucie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza;
7.
(4.11.08.) Zastrze¿enia wobec propozycji wprowadzenia do inst. artystycznych zasad tzw. ustawy „kominowej” oraz przeciwko likwidacji przepisów
dot. szkodliwych warunków pracy;
8.
(13.11.08.) Nowelizacji kolejnej wersji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
9.
(28.11.08.) Rozporz¹dzenia „zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w spr. warunków i sposobu oceniania i promowania uczniów i s³uchaczy w publ. szko³ach i placówkach artystycznych;
10.
(2.12.08.) Rozporz¹dzenia „w sprawie zasad i warunków prowadzenia
dzia³alnoœci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko³y i placówki artystyczne”;
11.
(29.12.08.) Rozporz¹dzenia „w sprawie sta¿u adaptacyjnego i testu umiejêtnoœci w toku postêpowania o uznanie kwalifikacji do wytonowania zawodu muzealnika”;
12/13. (2.01.09.) Nowelizacji Rozporz¹dzeñ:
— „w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych
w instytucjach kultury prowadz¹cych w szczególnoœci dzia³alnoœæ
w zakresie upowszechniania kultury”,
— „w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury”;
14.
(3.04.09.) Ustawy „Prawo o postêpowaniu z dokumentacj¹ i o archiwach”;
SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — PADZIERNIK 2009
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(24.07.09.) „Rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego Rozporz¹dzenie w sprawie
ramowych planów nauczania w publicznych szko³ach i placówkach artystycznych”;
16.
(13.08.09.) Rozporz¹dzenia „w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych szkó³ i placówek artystycznych”;
17.
(17.08.09.) „Nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy o audiowizualnych us³ugach medialnych”;
18.
(23.09.09.) „Za³o¿eñ do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.
Przez 23 miesi¹ce 18 projektów ustaw i rozporz¹dzeñ. Niektóre przys³ane
dwukrotnie. To ministerialny urobek — prawie 2-letni.
Jaka by³a waga i jakoœæ resortowych propozycji. W du¿ej czêœci porz¹dkuj¹ca biurokratyczne wymagania. Te, które mia³y znaczenie merytoryczne to
buble prawne. Zw³aszcza projekt nowelizacji prawa autorskiego, o którym
mówi³ prof. B³eszyñski. By³y propozycje niekonstytucyjne. Np. ¿eby wbrew
ustawie „o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej” dyrektorów
instytucji artystycznych wynagradzaæ wg tzw. ustawy „kominowej”.
Wspó³pracê z MKiDN ogranicza³o niedotrzymywanie s³owa przez urzêdników, mijanie siê z prawd¹, zrzucanie odpowiedzialnoœci na innych (np. Ministerstwo Pracy czy Centrum Legislacyjne Rz¹du). No i klasyczna arogancja, na
któr¹ cierpi¹ i inne osobistoœci. Œwiadczy o tym dowodnie potraktowanie
„Memoria³u w sprawie finansowania publicznej radiofonii i telewizji”. Autor
rzetelnie opracowanego „Memoria³u”, obecny na sali p. Stefan Kruczkowski
zaproponowa³ now¹ formê zapewnienia pieniêdzy publicznemu radiu i telewizji. Federacja Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki — jako organizacja do tego
uprawniona — bo reprezentatywna — przekaza³a dokument Prezydentowi
RP, Ministrowi Kultury i Przewodnicz¹cym Klubów Parlamentarnych. Nikt
z wymienionych nie wyrazi³ chêci merytorycznej dyskusji a nawet nie napisa³
„otrzymaliœmy, dziêkujemy”.
15.

Szanowni Pañstwo!
W istniej¹cej sytuacji spo³eczno-politycznej, kultura sprowadzana jest
w Polsce do drugorzêdnej sfery. Coraz mniej wzbogaca, coraz mniej rozwija.
Dewaluuje siê rola i wartoœæ œrodowisk twórczych, pedagogicznych i upowszechniaj¹cych kulturê. Niedostateczny mecenat pañstwa sprawia, ¿e zagro¿ona jest sieæ instytucji kultury, które siê ogranicza lub zamierza ³¹czyæ nie
z racji potrzeb merytorycznych a z uwagi na tzw. kasê.
Tragicznie wygl¹da:
— kultura wspó³¿ycia, w której panoszy siê: brak szacunku wobec innych,
— kultura polityczna w której kwitnie zak³amanie, aspo³ecznoœæ, nietolerancja.
Cierpimy na niedostatek kultury prawnej, ekonomicznej i technicznej, ubogoœæ wra¿liwoœci estetycznej, brak wzorców osobowych przy jednoczeœnie roz8
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wijanym kulcie pieni¹dza, co wp³ywa na emigracje m³odego pokolenia i ogranicza ich ambicje do pe³nej michy, i tzw. dobrego samopoczucia „sytego”.
Rozleg³oœæ zagro¿eñ wymaga energicznego przeciwstawienia siê.
Bo tak jak symboliczni pañstwo Kowalscy musza dbaæ o swoje dzieci, tak
pañstwo polskie powinno dbaæ o swoich obywateli.
Nasze ¿ycie, awans cywilizacyjny kolejnych pokoleñ nie mo¿e sprowadziæ
siê do reprodukcji prostej, równej tworzeniu gatunku emocjonalnych i umys³owych pariasów.
Wobec malej¹cego udzia³u spo³eczeñstwa w kulturze, ograniczanych
nak³adów finansowych pañstwa i postêpuj¹cej komercjalizacji kultury, pilne
jest miêdzy innymi:
1) zapewnienie mecenatu pañstwa i obligatoryjnej ochrony instytucji kultury,
sieci szkolnictwa artystycznego oraz niezale¿nej twórczoœci sztuki;
2) utworzenie funduszu celowego kultury, który bêdzie wspiera³ ochronê
dziedzictwa kulturalnego, zakupy dzie³ sztuki dla muzeów, wydawanie klasyki literackiej i wartoœciowych utworów muzycznych, plastycznych oraz ich
gromadzenie w sieci bibliotek publicznych;
3) zniesienie obci¹¿eñ podatkowych od niekomercyjnych form twórczoœci
i ich upowszechniania realizowanych przez instytucje kultury, fundacje,
stowarzyszenia i towarzystwa kulturalne;
4) popieranie pozabud¿etowych Ÿróde³ finansowania kultury (darowizny,
fundacje, mecenat) poprzez uregulowanie wymiaru podatków tak, aby
w przypadku darowizn istnia³a prawna podstawa do ulgi podatkowej dla
darczyñców;
5) rzeczywist¹ ochronê praw autorskich i pokrewnych oraz instytucji powo³anych do dba³oœci o te prawa;
6) konieczne przygotowanie i uchwalenie przez Sejm regulacji prawnych,
odnosz¹cych siê do instytucji kultury, z zapisami obejmuj¹cymi ich stabilnoœæ organizacyjno-finansow¹ oraz niezale¿noœæ programow¹, a tak¿e ochronê twórczych, wykszta³conych pracowników;
7) zapewnienie w szko³ach podstawowych i œrednich godzin lekcyjnych
z przedmiotów: plastyka, muzyka, kulturoznawstwo, a tym samym
8) tworzenie miejsc pracy dla absolwentów uczelni artystycznych. (M³odzi
utalentowani ludzie nie mog¹ powiêkszaæ szeregów bezrobotnych).
Sk³adaj¹c na Pañstwa rêce kilka propozycji dotycz¹cych naszego istnienia
twórczego i kulturalnego, wyst¹pienie chcia³bym zakoñczyæ stwierdzeniem.
Ka¿demu z nas — spo³eczników — powinno zale¿eæ na twórczej sile, która
tkwi w ludziach. Na sile i œwiadomoœci, ¿e nasze dzieci i wnuki „sroce spod ogona nie wypad³y”.
Jan Budkiewicz
PS.
Wracaj¹c do tytu³u wyst¹pienia, s³owo MISJA w nim u¿yte, jest oczywiœcie
ironiczne. Bardziej pasowa³oby okreœlenie „kiepskie wyrobnictwo”.
SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — PADZIERNIK 2009
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Minister Zdrojewski:
Dyrektorzy na kontraktach
Nowe kontrakty dla dyrektorów wszystkich narodowych instytucji wprowadza od
przysz³ego roku Ministerstwo Kultury.
To realizacja postulatu œrodowisk twórczych. Do tej pory tylko w niektórych instytucjach dyrektorów anga¿owano na okreœlony czas. Nie mieli te¿ gwarancji wieloletniego
finansowania. Min. Zdrojewski chce to zmieniæ. Od przysz³ego roku szefowie narodowych instytutów, teatrów, muzeów, galerii, centrów kultury bêd¹ anga¿owani na kilkuletnie kontrakty. Ich d³ugoœæ zale¿eæ bêdzie od sta¿u: nowicjusze na trzy lata, przed³u¿aj¹cy kadencje — na piêæ. Siedmioletnie kontrakty bêd¹ w muzeach.
Z niektórymi dyrektorami rozstaniemy siê, jeœli rozmowy na temat programu nie
przynios¹ pozytywnego efektu. Nowych szefów wy³onimy raczej w drodze rozmów
z kandydatami ni¿ konkursu — zapowiedzia³ minister. Stanowiska mo¿e byæ pewien
m.in. Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego.
Kontrakty maj¹ byæ zwi¹zane gwarancj¹ wieloletniego finansowania. Ministerstwo
chce wykorzystaæ œrodki Funduszu Promocji Kultury, pochodz¹ce z odpisów od Totolotka i gier liczbowych, które mog¹ byæ przenoszone na nastêpny rok. Dyrektor bêdzie
zna³ bud¿et na trzy lata do przodu. Dot¹d planowane by³y tylko na rok, a pieni¹dze niewykorzystane przepada³y. Min. Zdrojewski na konferencji w Arkadach Kubickiego
Zamku Królewskiego podsumowa³ dwa lata swoich rz¹dów w ministerstwie. Bilans w jego ocenie jest pozytywny: kultura najskuteczniej ze wszystkich resortów siêga po œrodki
europejskie — z puli na lata 2007–2013 wykorzysta³a ju¿ po³owê. W 2009 r. ministerstwo
zakontraktowa³o inwestycje na ³¹czn¹ sumê 2 mld z³.
Do najwa¿niejszych Zdrojewski zaliczy³ remont krakowskich Sukiennic, obiekty
zwi¹zane z Chopinem: Zamek Ostrogskich i Centrum Chopinowskie w Warszawie, now¹ przestrzeñ Muzeum Sztuki w £odzi w pofabrycznych budynkach, CSW w Toruniu
i Operê Krakowsk¹. Za sukces uzna³ przywrócenie wspólnie z Ministerstwem Edukacji
zajêæ z muzyki i plastyki w szko³ach podstawowych.
Wœród niezrealizowanych obietnic jest ustawa o przekszta³ceniu IAM w Instytut
Kultury Polskiej i przyznaniu mu niezale¿nego finansowania z 1 procentu od akcyzy od
papierosów i alkoholu. Projekt blokuje Ministerstwo Finansów. Na decyzjê rz¹du czeka
te¿ program rozwoju bibliotek i domów kultury „Biblioteka+”, który mia³by byæ odpowiednikiem „orlików” w kulturze. Na jego realizacje potrzeba od 250 do 300 mln z³,
ministerstwo w przysz³ym roku przeznaczy na ten cel poni¿ej 20 mln z³.
Min. Zdrojewski skomentowa³ manifest œrodowisk niezale¿nych „Rewolucja kulturalna” i propozycjê, aby demokratyczn¹ w³adzê nad instytucjami kultury oddaæ spo³ecznym radom. — Jestem zwolennikiem konsultacji spo³ecznych, ale nie mogê siê zgodziæ,
aby osoby z zewn¹trz desygnowa³y dyrektora czy decydowa³y o finansach. To nale¿y do
kompetencji administracji pañstwowej i samorz¹dowej — powiedzia³ minister, dodaj¹c,
¿e jest za zrównaniem dostêpu do œrodków publicznych dla NGO-sów i instytucji kultury.
Zdrojewski odniós³ siê tak¿e do kontrowersyjnego projektu ograniczenia wystêpów
aktorów teatralnych w filmie i telewizji. — Nie chcemy zakazywaæ aktorom grania
w telenowelach, ale tylko uregulowaæ to zjawisko. Aktywnoœæ aktorów poza macierzystymi teatrami nie mo¿e burzyæ pracy w zespole.
Roman Paw³owski
„Gazeta Wyborcza”, 29 X 2009 r.
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Notatka z posiedzenia Komisji
do spraw przyznawania dop³at do
czesnego studiuj¹cym nauczycielom szkó³
artystycznych
(Warszawa 21 paŸdziernika 2009 r.)

W roku 2009 na dop³atê do kosztów czesnego w pierwszym semestrze przeznaczono kwotê 410 912 z³. Na dop³aty w drugim semestrze pozosta³a kwota
375 322 z³ dla nauczycieli szkó³ i 2240 z³ dla nauczycieli pracuj¹cych w bursach.
Ogólnie œrodki na ten cel wynosz¹ 1% funduszu p³ac, przy czym 0,6% jest przekazywanych bezpoœrednio do szkó³, a 0,4% pozostaje do rozdzia³u Centrum
Edukacji Artystycznej. Zaproponowano, aby od 2010 r. 0,7% przes³ano do
szkó³, a 0,3% aby pozostawa³o w Centrum.
Rozpatrzono 196 wniosków nauczycieli ubiegaj¹cych siê o dop³aty, z czego127 osób uzupe³niaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze, 56 osób kszta³c¹cych siê na
studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, 3 osoby uzupe³niaj¹ce
przygotowanie pedagogiczne, 4 osoby studiuj¹ce na studiach podyplomowych,
lub ucz¹ce siê na kursach z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹ (zastêpcy dyrektorów
szkó³, kierownicy sekcji, nauczyciele), 9 osób studiuj¹cych na studiach doktoranckich.
Globalny koszt kszta³cenia wyniós³ 541 031 z³. Postanowiono przyznaæ dofinansowanie w wysokoœci 70% kosztów, czyli 377 562 z³, z podzia³em na szko³y
— 375 322 z³ i bursy 2240 z³.
Zwiêkszy³o siê zainteresowanie studiami doktoranckimi, natomiast niepokój budzi fakt zwiêkszenia siê liczby podañ o uznanie zbli¿onoœci kierunku studiów m³odych nauczycieli, którzy powinni uzupe³niæ wykszta³cenie.
W 2010 r. œrodki znajduj¹ce siê do tej pory w rezerwach celowych wejd¹
w p³ace, wiêc œrodki na szkolenie bêd¹ wiêksze kwotowo.
Problem stanowi¹ szko³y niepubliczne, które nie maj¹ limitu przyjêæ uczniów. Ten sam uczeñ jest czêsto zapisany w kilku szko³ach, a zgodnie z prawem
przys³uguj¹ im dotacje w tej samej wysokoœci, co szko³om publicznym.
Nastêpne spotkanie Komisji odbêdzie siê w koñcu lutego 2010 r.
K. Roœciszewska
SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — PADZIERNIK 2009
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W³adze Federacji ZZPKiS
1. Jan Budkiewicz
2. Jerzy Doliñski
3. Ma³gorzata Grodzicka

przewodnicz¹cy œrodowisko Kinematografia (Warszawa)
wiceprzew.
Inst. Art. (Bydgoszcz)
wiceprzew.
Biblioteki (Kielce)

Cz³onkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Barbara Biernat
5. W³adys³aw Dudaczyk
6. Maciej Molenda
7. Grzegorz Pieñkowski
8. Andrzej Salamoñski
9. Danuta Sobolewska

œrodowisko

Szkol. Art. (Kraków)
Biblioteki (Bydgoszcz)
Inst. Art. (Warszawa)
Kinematografia (Warszawa)
Muzea (Kraków)
Domy Kultury (Olsztyn)

Cz³onkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz
11. Bogus³awa Grzybowska
12. Roman Kaczmarek
13. Krystyna Kucharska-Ga³êzowska
14. Grzegorz Kurek
15. Czes³aw Kurka
16. Anna Miszczak
15. Anna Niemczak
16. Leszek Józef Sibila

œrodowisko Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
Inst. Art. (S³upsk)
Biblioteki (Poznañ)
Biblioteki (Wa³brzych)
Muzea (Kielce)
Domy Kultury (Sieradz)
Biblioteki (Che³m)
Domy Kultury (Przemyœl)
Muzea (Kraków)

Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kêdzierski
2. Sylwester Wieczorkowski
3. El¿bieta Kruk
3. Dorota Abramczyk
4. Ma³gorzata Pawlik
5. Bogumi³a W³odarczyk

przewodnicz¹cy œrodowisko
Inst. Art. (Sosnowiec)
wiceprzew.
Biblioteki (Warszawa)
sekretarz
Kinematografia (Warszawa)
cz³onkowie
Domy Kultury (Zgierz)
Muzea (Chêciny)
Szkol. Art. (£ódŸ)

Krajowy Rejestr S¹dowy Nr 0000122711

Uwaga!
Doradca do spraw zwi¹zkowych — Anatol Wasiljew
dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki w godz. 10.00–16.00
Telefony: 0–22 621–43–81 lub 629–40–81

