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ZWIĄZKOWCY KULTURY
MIASTA GDAŃSKA
Do wspólnej pamięci wnoszę poczucie protestu i straty,
jaką jest nienawistne zabójstwo Gospodarza Waszego miasta,
Światłego Europejczyka, Prezydenta Pawła Adamowicza.

Znałem Go, tym większy żal.
Jan Budkiewicz

Warszawa, 15.01.2019 r.
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Drodzy Przyjaciele !
Za Świąteczno – Noworoczne dowody pamięci,
przychylność i życzenia na czas nadchodzący
pięknie dziękujemy.
Życzenia przekazali:
Dorota Abramczyk – Dyrektor MPBP (Zgierz), Zbigniew Anculewicz
(Olsztyn), Iwana Barańska (Sulejówek), Barbara i Jerzy Biernat (Kraków),
Ryszard Bitowt (Mrągowo), Henryk Bułhak (Warszawa), Maria Brodzicka–
Satora (Kraków), Urszula Derendarz – Zw. Zaw. Pracowników Bibliotek
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Jerzy Doliński (Bydgoszcz), Władysław
Dudaczyk (Bydgoszcz), Krystyn Dąbrowa (Warszawa), Dyrekcja i pracownicy
Biura Wystaw Artystycznych (Kielce), Janusz Gołąb – OPZZ (Warszawa),
Roswitha i Horst Romer (Niemcy), Jerzy Jaskiernia Marszałek Stowarzyszenia
Parlamentarzystów Polskich (Warszawa), Grażyna Jaworska (Warszawa),
Teresa Janczyk (Zduńska Wola), Vladimir Kamen – Sekretarz Generalny Rady
Konsultacyjnej Związków Zawodowych Pracowników Kultury (Moskwa),
red. Zdzisław Kazimierczuk (Warszawa), Zenona Kordek (Trzcianka), Paweł
Kordybacha – Międzyzakładowy Zw. Zaw. Prac. Kultury Woj. Lubelskiego,
inż. Jerzy Kotowski (Warszawa), Kierownictwo OPZZ (Warszawa), Marek
Krupiński – Międzyzakładowy Zw. Zaw. Pracowników w Muzeum Narodowym
w Krakowie, Krzysztof Kubasik (Poznań), Agnieszka Lachcik (Kraków), Barbara
Lankamer (Częstochowa), Olgierd Łukaszewicz – b. Prezes Stowarzyszenia
Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (Warszawa), Marzena Małek
– Zw. Zaw. Pracowników Filharmonii Częstochowskiej, Miejski Zw. Zaw. Prac.
Kultury i Sztuki w Zgieruz, Elżbieta Miś (Kutno), Ewa Mickiewicz (Olsztyn),
Regina Połacin (Warszawa), Lidia Potapowicz (Warszawa), Władysław Sobecki
(Warszawa), Andrzej Salamoński (Kraków), Wanda Sajkiewicz (Lublin), Piotr
Szczechowiak (Dąbrowa k. Poznania), Janusz Teczkowski (Warszawa), Jan
Topczewski (Warszawa), Jan Tycner – Zw. Zaw. Prac. Placówek Kulturalnych
Woj. Wielkopolskiego, Sylwester Wieczorkowski – Międzyzakładowy Zw. Zaw.
Pracowników Kultury Województwa Mazowieckiego, prof. Jacek Wojciechowski
(Kraków), Krystyna Wołoch (Gliwice), Barbara Zabel (Kołobrzeg), Zarząd
Główny Związku Zawodowego Aktorów Polskich, Zarząd Zw. Zaw. Pracowników
Bibliotek przy MBP w Radomiu, Związek Zaw. Prac. Państwowego Teatru Lalki
„Tęcza” w Słupsku.
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XVI posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji ZZPKiS (21.01.2019 r.)
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Prezydium: Jan Budkiewicz,
Jerzy Doliński, Agnieszka Lachcik, Dorota Abramczyk, Bogumiła Kruszka, Sławomir
Mikołajczyk, Elżbieta Miś, Romuald Rykiert, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Piotr
Szczechowiak i Sylwester Wieczorkowski oraz doradca Związkowy Anatol Wasiljew.
Sprawy prawne omawiała p. mecenas Barbara Pronobis.
Gościem zebrania była zaproszona p. Urszula Michalska członek Rady Dialogu
Społecznego – Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Omawiano m.in.:
1. Bieżącą działalność Federacji.

(J. Budkiewicz)

2. Propozycje zmian w Statucie Federacji oraz jej związków członkowskich.
(A. Wasiljew)
3. Plan organizacyjno-programowy oraz artystyczny IX Zjazdu i Jubileuszu.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej warunków uczestnictwa Delegatów Związków
Członkowskich w Jubileuszu 100-lecia powstania organizacji związkowych
w instytucjach kultury, oraz IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Związków Członkowskich.
(J. Budkiewicz)
5. Dokumenty rejestrowe, ankiety, składki związków członkowskich.
(D. Świsłowska)
6. Działania i rezultaty prac Rady Dialogu Społecznego.

(U. Michalska)

7. Sprawy bieżące i wniesione.

Prezydium podjęło uchwały dotyczące:
♦ skreślenia z dniem 26.11.2018 r. Ponadzakładowego Związku Zawodowego
Kultury Ziemi Nadnoteckiej w Pile z listy związków członkowskich,
♦ warunków uczestnictwa Delegatów Związków Członkowskich FZZPKiS
w uroczystości Jubileuszu istnienia ruchu związkowego w kulturze i IX
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Federacji (17-19 maja 2019 r.)
w Radziejowicach.
♦ uruchomienia środków z Funduszu operacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie
zobowiązań wobec ZUS.
♦ Korekty w przepisach Statutu Federacji ZZPKiS, dostosowanych do
znowelizowanej „Ustawy o związkach zawodowych”.

v

v

v
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Uchwała Nr. 44/XVII/ Prez. ZDZ/18
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
z dnia 21.01.2019 r.
§1

Na podstawie § 17 ust. 4 i § 19 ust. 3 Statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych postanawia:

§2

1. W uroczystości Jubileuszu 100-lecia powstania organizacji związkowych w instytucjach kultury i sztuki oraz IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Związków
Członkowskich FZZPKiS 17-19 maja 2019 r. mogą uczestniczyć Delegaci związków
członkowskich Federacji, które do dnia 5 kwietnia 2019 r. będą miały złożone w Biurze Federacji następujące dokumenty:
1) Aktualny wypis z KRS dot. ważności Statutu i władz Związku.
2) Związkową ankietę statystyczną zawierającą dane na dzień 31.12.2018 r. podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania związku.
2. Warunkiem uczestnictwa w uroczystości Jubileuszu i IX Zjeździe jest uregulowanie
zobowiązań składkowych na rzecz Federacji włącznie za I kwartał 2019 r. wg danych
zawartych w ankiecie statystycznej na dzień 31.12.2018 r.

§3

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu FZZPKiS Związek Członkowski ma prawo być reprezentowany na Zjeździe przez 2 Delegatów
2. Wybór Delegatów każdy związek członkowski dokonuje uchwałą potwierdzoną protokołem na podstawie obowiązującego Statutu Związku spełniającego warunki określone w § 2 ust. 1 pkt.1.
3. Termin zgłoszenia wybranych Delegatów na druku zatwierdzonym przez Prezydium
ZDZ upływa 5 kwietnia 2019 r.
4. Opłata uczestnictwa za każdego Delegata w wysokości 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) płatna na konto Nr. 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146 powinna być dokonana do 5 kwietnia 2019 r.
5. O dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 decyduje data
stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki lub data przeslania e-maila
/ faxu oraz odpowiednio przekazu lub przelewu.
6. Dokonana przez Prezydium akceptacja uczestnictwa w Zjeździe zostanie przesłana
związkom członkowskim i ich Delegatom do 17 kwietnia 2019 r.
7. Koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia Delegatów pokrywa Federacja.

§4

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.
Za uchwałą			 – 8 głosów
Przeciwko			 – 0 głosów
Wstrzymało się		 – 0 głosów
PRZEWODNICZĄCY FZZPKIS
JAN BUDKIEWICZ
4
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UCHWAŁA Nr. 42/XVI/Prez. ZDZ/19

PREZYDIUM ZGROMADZENIA DELEGATÓW ZWIĄZKOWYCH
z dnia 21.01.2019 r.

W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPISACH STATUTU FEDERACJI ZZPKiS
§1
Prezydium ZDZ działając na podstawie §24 (wstęp) Statutu oraz uwzględniając niżej
wymienione okoliczności, tj:
1) postanowienia art. 1¹ ust. 1 i ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych (Dz. U.
2018 r. poz. 1608) ustanawiając od 1.01.2019 r. nowe warunki członkostwa w polskich
związkach zawodowych,
2) postanowienia art. 18 Ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz. U. z 22.08.2018 r. poz.
1608), zobowiązujące organizacje związkowe do dostosowania swoich statutów do
przepisów powyższej ustawy, w terminie do dnia 01.07.2019 r.,
3) okoliczność, że IX Zjazd Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS, który jest
organem uprawnionym do m.in. uchwalania zmian w jej statucie – odbędzie się
w zaplanowanym terminie 17.05-19.05.2019 r.
§2
Ustanawia się – w warunkach szczególnej konieczności
ANEKS NR 1
do przepisów Statutu Federacji ZZPKiS uchwalonego przez VIII Zjazd Związków
Członkowskich w dniu 25.X.2014 r., zarejestrowanego w dniu 26.01.2015 r.
w Sądzie KRS nr 0000122711
§3
Powyższym aneksem nadaje się nowe brzmienie następującym przepisom Statutu:
1) § 5 ust. 1 – Federacja – na zasadach dobrowolności – zrzesza: zakładowe, międzyzakładowe
oraz terytorialne organizacje związkowe i zawodowe, posiadające osobowość prawną,
działające w instytucjach kultury i sztuki, szkolnictwie artystycznym, mediach
i wydawnictwach, których członkami są osoby fizyczne uprawnione do członkostwa
w związkach zawodowych,
2) § 7 – (wstęp bez zmian)
ust. 1 Reprezentowanie oraz obrona praw i interesów społeczno-zawodowych
i socjalnych członków organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji ZZPKiS”
§4
Niniejsza uchwała (wraz z aneksem) stanowi integralną część Statutu i ma moc
obowiązującą od dnia uchwalenia.
§5
Uchwałę wraz z aneksem należy przedstawić właściwej Komisji IX Zjazdu Związków
Członkowskich w celu odpowiedniego wykorzystania przy projektowaniu zmian
w Statucie Federacji ZZPKiS, które uchwali IX Zjazd w obowiązującym trybie.
§6
W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Prezydium ZDZ, za uchwałą 8 gł., przeciwko
0 gł., wstrzymało się 0 gł.
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Jan Budkiewicz
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 33/2019

Warszawa, 22.01.2019 r.

Szanowna Pani
Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Uwagi do projektu rozporządzenia MKiDN w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednego typu szkół do innych.
Pytanie podstawowe: Dlaczego nie można dotrzeć do treści tego projektu na
stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Do dnia dzisiejszego
(21 stycznia 2019 r.) nie ma treści projektu, jest pusta strona – czy to celowy
„błąd”? A gdyby tak jakaś placówka państwowa miała „problem techniczny” z BIP
to pewnie dyrektor zapłaciłby stanowiskiem za brak nadzoru.
Ad § 2
u Obniżenie wieku przyjmowanych kandydatów do klasy pierwszej cyklu
czteroletniego szkoły muzycznej I stopnia z 16 do 13 lat !
Taka decyzja będzie skutkowała likwidacją tego cyklu w szkołach znajdujących
się w mniejszych miejscowościach. Często taka szkoła jest jedyną placówką w
okolicy prowadzącą kształcenie muzyczne przez profesjonalnie wykształconych
specjalistów.
u Obniżenie wieku przyjmowanych kandydatów do klasy pierwszej
specjalności „instrumentalistyka” szkoły muzycznej II stopnia z 23 do 17 lat
przy jednoczesnym pozostawieniu wieku 23 lat dla kandydatów specjalności
„instrumentalistyka jazzowa” oraz obniżenie wieku z 23 do 21 lat dla
kandydatów specjalności „wokalistyka” przy jednoczesnym pozostawieniu
wieku 23 lat dla kandydatów specjalności „wokalistyka jazzowa”.
W uzasadnieniu do rozporządzenia w § 2 pkt 7 podano tylko informację o obniżeniu wieku kandydatów na specjalność „wokalistyka” z 23 lat do 21 lat (na
wniosek pedagogów). Nie ma żadnej informacji w uzasadnieniu dlaczego obniżono wiek kandydatów na specjalność „instrumentalistyka” do 17 lat. Czyj to
był wniosek?
Jaka jest różnica między kształceniem instrumentalisty „klasycznego”,
a instrumentalisty „jazzowego”? Ponadto w ramowych planach nauczania
istnieje możliwość kształcenia w obu specjalnościach w cyklu sześcioletnim
czyli szkołę II stopnia może ukończyć uczeń w wieku 23 lat (instrumentalistyka)
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i 29 lat (instrumentalistyka jazzowa). Co stoi na przeszkodzie, aby szkołę
II stopnia kończyli uczniowie w tym samym wieku 29 lat?
Taka nierówność w traktowaniu wieku kandydatów będzie skutkowała
ograniczeniem liczby uczniów w szkołach muzycznych II stopnia, które
kształcą tylko w specjalnościach „klasycznych” i nie prowadzą specjalności
„jazzowych” z powodu braku specjalistów.
Szkoły II stopnia znajdują się także w mniejszych miejscowościach odległych
od ośrodków, w których działają uczelnie artystyczne. Absolwenci takich szkół
często zostają w tych miejscowościach i prowadzą profesjonalną działalność
muzyczną.
Ad § 7
Wymagania egzaminacyjne dla kandydatów do szkoły II spowodują
likwidację tego szkolnictwa!
Egzamin wstępny teoretyczny dla wszystkich specjalności: instrumentalistyka,
instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo został
poszerzony o „ogólną wiedzę muzyczną”.
Zakres łącznego egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej
powinien „odpowiadać zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia…
w zakresie szkoły muzycznej I stopnia…”.
Wniosek: do szkoły II stopnia można będzie przyjmować tylko absolwentów szkoły
I stopnia. Jest to nieuzasadnione podwyższenie wymagań z przedmiotów
teoretycznych. Często kandydaci uczą się prywatnie gry na instrumencie i zdają
egzamin wstępny z dobrą lub bardzo dobrą oceną. Na specjalność wokalistyka
nigdy nie wymagano od kandydatów przygotowania muzycznego. Podobnie jest
z kandydatami zdającymi do akademii muzycznych: na wydział wokalny może
zdawać kandydat bez przygotowania. Rolą szkoły jest wyrównanie deficytów
z przedmiotów teoretycznych w pierwszych latach nauki.
Dlaczego do szkoły II stopnia trzeba mieć „podbudowę” szkoły I stopnia,
a zdając na studia w akademii muzycznej nie ma wymogu zrealizowania podstawy
programowej w zakresie szkoły II stopnia? A zatem egzaminy wstępne na uczelnie
muzyczne są łatwiejsze dla kandydatów niż egzaminy wstępne do szkoły II st.?

Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
P.S.
Zdaniem niektórych opiniujących rozporządzenie nauczycieli, celem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest likwidacja
kultury muzycznej w mniejszych miastach i ośrodkach, ograniczenie
dziedzictwa muzycznego do znajomości hymnu narodowego.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 34/2019

Warszawa, 22.01.2019 r.

Sz. P.
Zdzisław Bujanowski
Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
Po konsultacjach z nauczycielami szkół muzycznych I i II stopnia, biorącymi
udział w tegorocznych (rok szkolny 2018/2019) przesłuchaniach CEA,
Federacja ZZPKiS przedstawia kilka zasadnych postulatów dotyczących
przesłuchań.
TERMIN
Do tej pory przesłuchania CEA odbywały się naprzemiennie, co dwa
lata dla każdego typu szkoły (I i II stopnia). W bieżącym roku szkolnym
zmieniono regulamin, zgodnie z którym przesłuchania będą organizowane
corocznie, zarówno dla szkół I jak i II stopnia. Decyzja ta spowodowała
zagęszczenie terminów. Przesłuchania SM I stopnia rozpoczęły się
już 12 listopada 2018 roku. Dwa i pół miesiąca to zdecydowanie za
mało czasu na rzetelne przygotowanie przez ucznia nowego, zgodnego
z wymogami przesłuchań, programu. Można posiłkować się powtarzaniem
prezentowanych utworów, ale nie zawsze sprzyja to rozwojowi dziecka.
Postulujemy przesunięcie terminu organizacji przesłuchań (np. grudzień dla
I stopnia, styczeń dla II stopnia), co pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów
do prezentacji.
UCZESTNICY
Kolejna tegoroczna zmiana dotyczy lat nauki objętych przesłuchaniami. Do
tej pory w przesłuchaniach brali udział uczniowie dwóch roczników, np. 4-tych
i 5-tych klas cyklu sześcioletniego. W tym roku do uczestnictwa zobligowano
uczniów ostatnich klas szkół muzycznych I stopnia oraz przedostatnich w cyklach
kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia. Objęcie przesłuchaniami dwóch
roczników dawało nauczycielowi większą szansę na zaprezentowanie lepszego,
8
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zdolniejszego ucznia. Zredukowanie do jednej klasy powoduje konieczność
przygotowania nieraz bardzo przeciętnego ucznia, co sprzyja wystawieniu
nierzetelnej oceny pracy nauczyciela.
Jeśli w dalszym ciągu zostanie zachowana idea przesłuchań ostatnich klas
SM I stopnia, postulujemy, aby nagrodzić uczniów biorących w nich udział
przyznaniem dodatkowych punktów podczas egzaminów wstępnych do szkół
muzycznych II stopnia.
Młodzi muzycy podejmujący trud przygotowań do przesłuchań oraz
w nich uczestniczący powinni także otrzymywać dyplomy uczestnictwa. Jest
to wymierny ślad ich pracy, niezmiernie ważny nie tylko dla uczniów, ale także
rodzin czynnie uczestniczących w ich kształceniu muzycznym, ponoszących
trudy organizacji tak ważnej w dzisiejszych czasach edukacji kulturalnej.
Podczas tegorocznych przesłuchań niektóre szkoły przygotowały dyplomy,
inne nie. Tym bardziej należy dopilnować, aby wszystkie dzieci otrzymały
świadectwo wzięcia udziału w przesłuchaniach. Postulujemy zamieszczenie
stosownego punktu w regulaminie organizacji przesłuchań: Każdy uczeń
biorący udział w przesłuchaniach otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Istotną kwestią jest również niezmienność zasad w trakcie trwających już
przesłuchań. Wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo. Podczas
przesłuchań klas skrzypiec w Kielcach część uczestników zaprezentowała cały
program, pozostali, zgodnie z decyzją jury, wykonali tylko część przygotowanego
repertuaru ?
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Ò

Ò

Ò
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Federacja Związków Zawodowych

Warszawa, 20.12.2018 r.

Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 294/2018

Sz. Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w sprawie rozporządzenia
„Ministra właściwego do spraw pracy” wydanego na podstawie delegacji zawartej
w art. 11I ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1608).
Jesteśmy żywo zainteresowani rozstrzygnięciami zawartymi w Rozporządzeniu
dotyczącym:
1. Kryteriów warunkujących prawo do wnioskowania o przyznaniu dotacji,
2. Podmiotów spełniających wyżej wymienione kryteria,
3. Procedury składania wniosków, dokumentów stanowiących wymagane
załączniki oraz obowiązujących terminów w tym zakresie.
Będziemy wdzięczni za informację, bowiem Federacja ZZPKiS jest – w rozumieniu
art. 252 ust. 3 ustawy wymienionej na wstępie – reprezentatywną ogólnokrajową
organizacją związkową, która jest wieloletnim członkiem globalnej organizacji
związkowej UNI MEI i na jej rzecz opłaca składki w wymaganych wysokościach EUR
i CHF.
Z życzeniami Świątecznymi
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Stanowisko
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 5 lutego 2019 roku
w sprawie rosnącego niezadowolenia społecznego na tle płacowym
Prezydium OPZZ solidaryzuje się ze wszystkimi osobami i związkami
zawodowymi, które prowadzą negocjacje płacowe w przedsiębiorstwach lub też
protestują z powodu braku wzrostu wynagrodzeń. Popieramy słuszne oczekiwania
płacowe pracowników sektora finansów publicznych, w tym zatrudnionych
w jednostkach sfery budżetowej i samorządowej oraz ich prawo do godnego
wynagrodzenia, ponieważ Polska i pracownicy potrzebują wyższych płac.
Z aprobatą odnosimy się do działań przedsiębiorców, którzy podnoszą wynagrodzenia
i dzielą się wypracowanym zyskiem z pracownikami. Dostrzegamy jednak próby
ograniczania wzrostu płac przez dużą liczbę pracodawców, w tym przez rząd
i samorząd. Przypominamy, że sukces gospodarczy, wzrost produktu krajowego
brutto oraz zyski firm zostały wypracowane dzięki wieloletnim wyrzeczeniom
pracowników i ich wydajnej pracy, która powinna zostać teraz należycie opłacona.
Działania hamujące wzrost płac są sprzeczne z fundamentalną tezą rządowej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o wyjściu z pułapki niskich
wynagrodzeń i wzroście zamożności obywateli. Dlatego najważniejszym celem
polityki państwa w najbliższych latach powinno być tworzenie warunków dla
wzrostu dochodów społeczeństwa, w tym dochodów z pracy zarobkowej.
Polska nie może dłużej konkurować niskimi kosztami pracy i niskimi
wynagrodzeniami. Są to czynniki hamujące rozwój inwestycji, w tym innowacji.
Przez długi czas decydowały one o konkurencyjności polskiej gospodarki
i pozwalały na pozyskiwanie inwestycji zagranicznych, ale obecnie tracą na
znaczeniu na rzecz jakości kapitału ludzkiego. Jest on coraz częściej jednym
z głównych czynników determinujących sukces ekonomiczny państw i firm.
Dlatego martwi tradycyjne, bardzo wąskie podejście wielu przedsiębiorców
w Polsce do kwestii innowacji, nieuwzględniające najważniejszego zasobu, którym
są ludzie. Skutkiem tego jest niska innowacyjność rodzimych przedsiębiorstw,
niewystarczające nakłady na badania i rozwój oraz emigracja zarobkowa
pracowników w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy.
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Prezydium OPZZ uważa, że okres dobrej koniunktury gospodarczej i stabilizacji
budżetowej powinien służyć rozwojowi dialogu społecznego w kwestii
wynagrodzeń oraz zostać należycie wykorzystany przez partnerów społecznych
i rząd, aby nie dopuścić do eskalacji protestów i niekontrolowanego wzrostu
niezadowolenia społecznego, które obserwujemy na przykład we Francji.
W tym celu Prezydium OPZZ uznaje za celowe:
u wprowadzenie nowego mechanizmu wzmacniającego dialog społeczny i rolę
Rady Dialogu Społecznego w zakresie dotyczącym negocjacji płacowych
w sferze gospodarczej. Powinien on zagwarantować poszukiwanie kompromisu
pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawach
płac, co powinno wpływać pozytywnie na minimalizowanie sporów i konfliktów
w zakładach pracy;
u zmianę dotychczasowego modelu kształtowania płac w sektorze finansów
publicznych, w tym w sferze budżetowej i samorządowej oraz wypracowanie
systemowych rozwiązań w tym zakresie;
u modyfikację obowiązującego mechanizmu kwoty wolnej od podatku;
u zwiększenie wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
u waloryzację progów podatkowych w podatku od dochodów osobistych oraz
zwiększenie liczby stawek tego podatku.
Prezydium OPZZ odrzuca wizję państwa, w którym władza odmawia
pracownikom prawa do godziwych wynagrodzeń i dba jedynie o płace własne
i zarządzających przedsiębiorstwami. Sprzeciwiamy się tak rozumianej
solidarności i sprawiedliwości społecznej.
Żądamy sprawiedliwego podziału wypracowanego w przedsiębiorstwach zysku
poprzez przekazanie jego części pracownikom, dlatego wzywamy rządzących
i pracodawców do natychmiastowej zmiany polityki w zakresie płac i podjęcia
negocjacji w tej sprawie w Radzie Dialogu Społecznego.
Prezydium OPZZ zwraca się do pozostałych central związkowych o konstruktywną
współpracę w działaniach na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników. Wzywa
ponadto organizacje członkowskie OPZZ do solidarnościowego poparcia protestów
nauczycieli, pracowników: cywilnych wojska, wymiaru sprawiedliwości, ochrony
zdrowia, domów pomocy społecznej i innych grup zawodowych oraz udzielania
im wszelkiej pomocy w walce o wyższe płace wszystkich pracujących. Polska
i pracownicy potrzebują bowiem wyższych płac.
Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 283/2018

Warszawa, 11.12.2018 r.

Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
Wydział Prawno-Organizacyjny
		 Zgodnie z „życzeniem”, zawartym w piśmie z dnia 5.12.2018r. (bez oznaczenia)
podpisanego „Liwiusz Laska” – przedstawiamy wykaz dokumentów pracowniczych,
których udostępnienie przez pracodawcę (administratora) lub upoważnionego
pracownika (inspektora ochrony danych osobowych), jest dla organizacji związkowej
niezbędne w jej działalności na rzecz pracowników związkowców.
W szczególności:
1. Dokument zawarcia umowy o pracę o treści wymaganej przez art. 29 § 1, § 11
i § 2 Kp.
2. Dokument zawierający dane określone w art. 29 § 3, § 3I, § 32, § 33, § 4, § 5 Kp.
3. Dokument zawierający dane dotyczące zmiany warunków zatrudnienia pracownika
– nie określone w art. 29 § 3 pkt. 1 – 4 lecz odnoszące się do różnych dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego (wraz z uzasadnieniem i datą przyznania) o których
mowa w art. 31 ust. 1, ust. 2 i 3, ust. 4 Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1983).
4. Dokumenty zawierające dane dotyczące nagród i wyróżnień (art. 31 ust. 5 Ustawy
wymienionej w pkt. 3).
5. Dokumenty zawierające dane dotyczące realizacji przez pracodawcę uprawnień
pracowników zawartych w art. 31a ust. 1, ust. 2 Ustawy wymienionej w pkt. 3.
6. Dokumenty zawierające dane dotyczące realizacji uprawnień pracowników
określonych w art. 31b ust. 1, ust. 2, ust. 3 Ustawy wymienionej w pkt. 3.
		 Wyżej wymienione kategorie dokumentów występują w zakresie regulacji
stosunków pracy, typowych dla instytucji kultury, niezbędnych do właściwego
rozstrzygnięcia sprawy zgłoszonej do organizacji związkowej przez zainteresowanych
pracowników lub podjętej przez tę organizację z własnej inicjatywy.
		 Mamy nadzieję, że podane przez nas informacje, będą dla Wydziału prawnego
OPZZ wystarczającym uzasadnieniem konieczności rozstrzygnięcia ważnej i pilnej
sprawy, o której mowa w piśmie Federacji ZZPKiS z dnia 5.12.2018r. (Nr. FED
272/2018).
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS
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Informacja z uczestnictwa w posiedzeniach
Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w 2018 r.
		 W 2018 r. odbyło się 12 posiedzeń Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego
Twórców. Uczestniczyłem w 10 posiedzeniach w następujących terminach:
20.01; 19.02; 19.03; 16.04; 28.05; 21.06;
20.07; 17.09; 22.10; 14.11; 13.12.2018r.
		 W trakcie mojego uczestnictwa Komisja rozpatrzyła łącznie 167 wniosków
następujących „grup zawodowych”:
1. architektów – 11 wniosków
2. artystów		 – 18 wniosków
3. filmowców		 – 4 wnioski
4. fotografików – 4 wnioski
5. literatów 		 – 9 wniosków
6. muzyków 		 – 75 wniosków
7. plastyków 		 – 46 wniosków
		 W trakcie posiedzeń członkowie Komisji omawiali przedłożone przez
twórców dokumenty potwierdzające czas trwania i charakter działalności
twórczej bądź artystycznej.
		 Komisja zatwierdzała je w decyzji uznającej działalność za twórczą
i artystyczną z ustaleniem daty jej rozpoczęcia.
		 Na posiedzeniu w dniu 20.01.2018 r., członkom Komisji zostało
przekazane pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do
Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Piotra Glińskiego z pismem Prezesa ZUS w sprawie opłacania składek
do ZUS przez twórców i artystów, którzy otrzymali decyzję Komisji
ds. zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.
		 Ze względu na niejasności przekazanych pism, 19.02.2018 r. – na kolejnym
posiedzeniu Komisji – przedstawicielka ZUS potwierdziła, że od 1.07.2018 r.
zalegle składki emerytalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, twórcy mogą
opłacać pięć lat wstecz. Spowodowało to zwiększenie liczby wniosków do
rozpatrzenia.
Sylwester Wieczorkowski
Dnia 05.02.2018 r.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 49/2019

Warszawa, 5.02.2019 r.

Zarząd
Międzymuzealnego Związku Pracowników
z siedzibą w Muzeum Narodowym
w Krakowie
W dniu 21.01.2019r. ustalono w rozmowie z kol. Romualdem
Rykiertem – członkiem Prezydium ZDZ, że Zarząd Związku niezwłocznie
poinformuje Federację ZZPKiS o podjęciu decyzji w sprawie Wewnętrznej
Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji opracowanej przez
Kierownictwo Muzeum Narodowego w Krakowie.
Decyzje Zarządu miały odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy Związek na podstawie obowiązujących przepisów zawartych
w Ustawie o związkach zawodowych i Kodeksie Pracy wyraża wolę
organizacyjnego i czynnego włączenia się do działań określonych
w powyższej „Wewnętrznej procedurze…”?
2. Czy Związek na podstawie przepisów wymienionych w pkt. 1 wyraża
wolę samodzielnego, kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu
mobbingu i różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu?
Do dnia dzisiejszego Zarząd Związku nie wypowiedział się w tych sprawach,
co praktycznie uniemożliwia podjęcie przez Federację określonych czynności
opiniodawczo-doradczych na rzecz Waszego Związku.
Oczekujemy na szybką i właściwą reakcję z Waszej strony.
Z upoważnienia
Doradca do spraw związkowych
Anatol Wasiljew
18
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Federacja ZZPKiS
ul. Żelazna 67 lok. 66
00-871 Warszawa

Warszawa, 04.02.2019 r.

Koleżanki, Koledzy!
		 Zwracamy uwagę, że nie otrzymaliśmy od Was Ankiety Statystycznej
datowanej na koniec roku 2018.
Przypominamy:
– informacje podawane w ankiecie służą do aktualizacji wykazu
związków członkowskich w Biuletynie Informacji Publicznej,
– informują o organizacjach zrzeszonych w Federacji i OPZZ
zamieszczonych na stronach elektronicznych,
– są podstawą do ustalenia liczby członków i wielkości składek
płaconych przez Federację do OPZZ.
Brak ankiety nie pozwala na weryfikację liczby członków związku
oraz ustalenie płatności na rzecz OPZZ.
Jeżeli aktualna ankieta nie zostanie przesłana do Federacji to Związek
będzie pozbawiony reprezentatywności.
Oczekujemy pilnie na jej niezwłoczne nadesłanie.
PRZEWODNICZĄCY FZZPKiS
Jan Budkiewicz
Uwaga!
Wg znowelizowanej ustawy „o związkach zawodowych” (Ar.251 pkt. 2:
„Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy
– według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków”),
analogicznie ankietę z liczbą członków, każdy związek zobowiązany jest
przekazać do pracodawcy.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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obok listu profesor joanny muszkowskiej-penson
zamieszczamy ubiegloroczną opinię federacji,
dotycząca nowelizacji ustawy
„o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej”
i sprawowania „rządu dusz” przez mkIdn
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 15.03.2018 r.

Szanowny Pan
Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Dotyczy nowelizacji ustawy
„o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
Przekazane do Federacji związkowe opinie dotyczące zmian w „konstytucji
kultury”, chociaż rozłożone na odrębne artykuły, prowadzą niestety do jednego,
negatywnego wniosku.
Proponowane rozstrzygnięcia zmierzają do tego, aby władze
państwowe (czytaj Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
decydowały o wszystkich prawno-organizacyjnych, programowych,
finansowych i personalnych elementach kultury i jej instytucji. Bez względu
na ich rangę, tradycję i różne obszary funkcjonowania. Prawo ma zapewnić
podporządkowanie się ideologii decydenta, który chce „Rządu dusz”.
Wpływu na myślenie, odczuwanie i postępowanie „poddanych”.
W projekcie zmian nie rozróżnia się specyfiki zawodowej, charakteru
i znaczenia instytucji. A wielkie są różnice w ich skali organizacyjnej, rozmiarach
i zasięgu praktyki. Nie ma odróżnień działalności opery czy wytwórni filmowej
z gminną biblioteką, ośrodkiem kultury czy izbą pamięci. Wszyscy z jedną
intencją doktrynalną.
Decydowanie przez MKiDN kto, za co i ile może otrzymać w dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, jest zamrożeniem inicjatyw i realizacji programów. Swoistym zaborem mienia i ocenzurowaniem kulturalnospołecznej działalności.
W propozycji zmian występuje ogólnikowość zapisów i odsyłanie do
rozporządzeń… których nie ma. A „diabeł tkwi w szczegółach”. Z rozrzewnieniem wspominamy dobre obyczaje parlamentarne, zgodnie z którymi
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

21

projekty ustaw uzupełniały dołączone projekty rozporządzeń. Teraz ich
„obecność” to ogólnikowo zasygnalizowane co ma w nich być, a to nie mówi
co będzie.
Prawa do oficjalnego unieważniania konkursów na dyrektorów instytucji
kultury nasuwa podejrzenia o to, żeby sądy nie miały w tych sprawach nic do
powiedzenia. Dyrektorem i pracodawcą ma być ten, kto zasłużył się w ocenie
partyjnej czy koleżeńskiej.
Do negatywnej oceny prowadzi zamiar włączenia niezależnych
Instytutów w obszar instytucji kultury. Minister chce mieć decydujące słowo
co do osoby kierującej pracami Instytutu. W przypadku Instytutów w Opolu
i Olsztynie ma to szczególne znaczenie, ponieważ przesłaniem i praktyką ich
działania są delikatne sprawy narodowościowe.
W tym miejscu nasuwa się pytanie. Dlaczego vacatio legis ma być
2-tygodniowe? Pośpiech nie jest wskazany w postępowaniach parlamentarnych,
co udowodniło drastycznie znowelizowanie ustawy o IPN.
Świadomie nie przywołując artykułów i ustępów stwierdzamy:
Propozycje zmian w ustawie „o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej” są niewłaściwe. Prowadzą do ograniczenia swobód twórczych,
poddaniu działalności kulturalnej presji ideowej władz. Tym samym są bez
przyszłości jakiej dla kultury i sztuki oczekujemy.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
– Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
– Kierownictwo OPZZ
– UNI MEI
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Deklaracja Wiedeńska UNI Europa
Uczciwy podział godzin pracy.
Czas pracy powinien być podzielony w zależności od okresu życia. Równowaga
między pracą zawodową a życiem osobistym jest sprawą najbliższej
przyszłości.
Związki zawodowe i pracodawcy muszą negocjować właściwe modele czasu
pracy. Polityka UNI Europy powinna być przystosowana do specyfiki każdego
państwa.

UNI Europa wzywa do:
– Bezwarunkowego uczestnictwa związków zawodowych we wdrażaniu
nowych przepisów pracy;
– Wzmocnienia autonomii każdego pracownika przy określaniu godzin pracy,
w oparciu o uzgodnienia układów zbiorowych;
– W skali europejskiej wzmocnienia czasu pracy jako instrumentu godnych
warunków zatrudnienia;
– Nie zwiększania godzin nadliczbowych;
– Prawa zatrudnionych na niepełny czas pracy, do zwiększenia ilości godzin;
– Przestrzegania praw pracowniczych osób zatrudnionych w formach
niestandardowych (do czasu objęcia ich układem zbiorowym);
– Pamiętania o okresie życia i starzenia się pracowników.
UNI Europa wzywa do:
– Prawa dostosowania czasu zatrudnienia do bieżącej sytuacji życiowej
pracownika;
– Dążenia do zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin;
– Korzystania z w/w udogodnień bez strat płacowych;
– Udokumentowanych godzin pracy;
– Ustawicznego kształcenia.
Tłumaczyła Kr. Rościszewska
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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KORESPONDENCJE
Od: Federacja ZZPKiS
Wysłano:7 lutego 2019 r.
Do: kubasik@tlen.pl
Kol. Krzysztof Kubasik,
Gratuluję podpisania porozumienia płacowego z Prezydentem Poznania.
Jan Budkiewicz
---------------------------------------------------Od: kubasik@tlen.pl
Wysłano: 7 lutego 2019
Do: Federacja ZZPKiS
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam z sanatorium.
Krzysztof Kubasik
_______________________________________________________________
Warszawa, 23.01.2019 r.
Sz. Koleżanka
Urszula Michalska
Przewodnicząca
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Z upoważnienia członków Prezydium ZDZ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, dziękuję Koleżance za przybycie
i rzeczowe przedstawienie zasad działalności oraz praktykę wypełniania
praw i obowiązków przez Radę Dialogu Społecznego.
Z szacunkiem
Jan Budkiewicz
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WŁADZE I ORGANY FEDERACJI ZZPKIS
1. Jan Budkiewicz			 – przewodniczący 					 Kinematografia (Warszawa)
2. Jerzy Doliński				 – wiceprzewodniczący 			 Inst. Art. (Bydgoszcz)
3. Agnieszka Lachcik		 – wiceprzewodnicząca				 Szkol. Art. (Kraków)

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dorota Abramczyk															
Bogumiła Kruszka															
Sławomir Mikołajczyk													
Elżbieta Miś																		
Romuald Rykiert																
VACAT																				

Domy Kultury (Zgierz)
Biblioteki (Bydgoszcz)
Kinematografia (Krośniewice)
Szkol. Art. (Kutno)
Muzea (Kraków)
Inst. Art.

Członkowie Zgromadzenia Delegatów
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Urszula Derendarz															
VACAT																			
Anna Miszczak																
Anna Nadwodna																
Anna Niemczak																
VACAT																			
Leszek Włodarkiewicz													

Biblioteki (Piotrków Tryb.)
Biblioteki
Biblioteki (Chełm)
Biblioteki (Ostrołęka)
Domy Kultury (Przemyśl)
Muzea
Inst. Art. (Warszawa)

Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Szczechowiak				 – przewodniczący				
Sylwester Wieczorkowski – wiceprzewodniczący		
Witold Grela																		
Marzena Małek																
Renata Tomkiewicz-Hanusiak										

Domy Kultury (Poznań)
Biblioteki (Warszawa)
Muzea (Kraków)
Inst. Art. (Częstochowa)
Szkol. Art. (Kraków)

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711

UWAGA !
Doradca do spraw związkowych – Anatol Wasiljew –
dyżuruje w poniedziałki w godz. 10.30 – 15.30
Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80
Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl

