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„Mówisz co myślisz, a jak
nie myślisz, to mówisz
głośniej.”
Prof. M. Środa
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APEL
Do liderów partii i stronnictw politycznych;
Do przedstawicieli naczelnych organów i władz państwa
Polskiego

My – związkowcy kultury i sztuki, kolejny raz wzywamy liderów
i członków partii, reprezentantów organów i władz państwa, do porzucenia
uprawiania bazaru politycznego, którego podstawą są insynuacje, kłamstwa,
obelgi, nienawiść.
Powtarzające się, wręcz skandaliczne wypowiedzi i zachowania są
zaprzeczeniem ustrojowych zasad naszego państwa, poszanowania godności
człowieka.
Szkodzą racji stanu i wizerunkowi Polski w świecie.
Porażają młode pokolenie nietolerancją i szowinizmem, czego dobitnym
świadectwem stały się tegoroczne obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Szanowne Panie, Panowie Parlamentarzyści!
Wzywamy Was do przestrzegania kultury zachowań i jej podstawowej
zasady: szacunku dla odmienności poglądów.
Prezydium
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury Sztuki
Warszawa, 12 czerwca 2017 r.
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X posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji ZZPKiS (12.06.2017 r.)
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, Jerzy
Doliński, Agnieszka Lachcik, Bogumiła Kruszka, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta
Miś, Romuald Rykiert oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Szczechowiak i Sylwester Wieczorkowski.
Przedmiotem obrad było:
1. Realizacja postanowień V posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych.
2. Sprawy sądowe i stan realizacji zobowiązań na rzecz Federacji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Strajkowego.
4. Spychotechnika MKiDN w sprawach:
– Zespołu Kultury i Sztuki przy Radzie Dialogu Społecznego.
– Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury,
– Połączenia Filmoteki Narodowej z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
5. Sprawy związkowe: porady, ankiety, składki (wpływy do 31.05. 2017 r.).
– Co dalej z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników
Bibliotek Publicznych Woj. Śląskiego?
6. Regulamin praw i zobowiązań związków członkowskich FZZPKiS.
7. Sprawy bieżące i wniesione.
Prezydium uchwaliło:
v wniosek do Zgromadzenia Delegatów Związkowych o podjęcie uchwały
dopuszczającej przeniesienie z wydzielonego konta Funduszu Strajkowego na
konto operatywne Federacji kwotę konieczną do sfinansowania działalności
statutowej oraz składek ZUS.
v desygnowanie 3 przedstawicieli Federacji do prac powołanego z inicjatywy
Federacji Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Kultury i Mediów: Jana
Budkiewicza, Jerzego Dolińskiego, Sławomira Mikołajczyka.
Prezydium ZDZ podpisało „Apel do liderów partii i stronnictw politycznych,
do przedstawicieli naczelnych organów i władz państwa Polskiego, o porzucenie
uprawiania bazaru politycznego, którego podstawą są insynuacje, kłamstwa, obelgi,
nienawiść”.
Termin następnego posiedzenia Prezydium ZDZ ustalono wstępnie na dzień
18 września 2017 r.

Ë
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Kolejny krok

Po kilkumiesięcznych oczekiwaniach na realizację naszej inicjatywy,
20 czerwca br., w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu „Kultura i Media”.
Federację (i OPZZ) reprezentowali delegowani do Zespołu:
– Jan Budkiewicz (Przewodniczący FZZPKiS)
– Jerzy Doliński (Wiceprzewodniczący FZZPKiS)
– Sławomir Mikołajczyk (członek Prezydium ZDZ FZZPKiS)
W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele central związkowych
„Forum” i „Solidarności”, strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego,
MKiDN, MRPiPS oraz biura RDS.
Przedmiotem
i personalne.

dyskusji

były

sprawy

organizacyjno-regulaminowe

Jednym z trzech współprzewodniczących Zespołu został reprezentant
strony związkowej Jan Budkiewicz (pozostali współprzewodniczący zostaną
zgłoszeni przez pracodawców i MKiDN).
Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu odbędzie się po wakacjach –
we wrześniu. Do tego czasu strony społeczne Zespołu mają zgłosić do MKiDN
propozycje programowe.

ûûûû
4

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 29.06.2017 r.

Sz. P.
Jarosław Sellin
Sekretarz Stanu
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Na mocy upoważnienia OPZZ i jej reprezentantów w Zespole „Kultura
i Media”, potwierdzam zgłoszone na posiedzeniu Zespołu w dniu 20 czerwca br.
najpilniejsze do omówienia i opracowania tematy:
1. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla instytucji kultury, których
organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(Temat był jednym z argumentów powołania Zespołu „Kultura
i Media” przez RDS).
2. Przygotowanie projektu ustawy o instytucjach artystycznych.
3. Ujednolicenie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury
wydanych przez MKiDN, z przepisami prawnymi obowiązującymi
samorządy.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Kierownictwo OPZZ
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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„Rozkwitały pąki białych róż”
Autorzy tekstu: Kazimierz Wroczyński, Jan Lankau (1918 rok)
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Związek zawodowy nie zawsze
ochroni przed zwolnieniem
Artur Radwan
Związek Zawodowy nie chroni
przed
zwolnieniem
pracownika
samorządu, który miał możliwość
przejścia do nowo stworzonego
wydziału.
Kobieta była zatrudniona w szkole
od 1 kwietnia 1992 r. jako główna
księgowa na podstawie umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony
(pracowały tam dwie księgowe). Gdy
w 2012 roku na podstawie uchwały
rady miasta zdecydowano o utworzeniu
biura finansów oświaty, dyrektor
placówki odbyła z nią rozmowę
na temat przekazywania czynności
wchodzących w zakres jej obowiązków
i niezbędnych dokumentów do nowego
wydziału. Była też mowa o możliwości
przejścia do pracy do nowopowstałej
komórki. Po rozmowie kobieta
zapisała się do związku zawodowego,
a w połowie stycznia 2013 r.
organizacja poinformowała dyrektora,
że główna księgowa jest od tej pory
działaczem, który podlega szczególnej
ochronie. Szef placówki w kwietniu
zwrócił się do związku o zgodę na
jej zwolnienie, argumentując, że jej
zadania przejął wydział w urzędzie
miasta. Związkowcy na to się nie
zgodzili.
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Mimo to dyrektor podjął decyzję
o wypowiedzeniu księgowej umowy
z powodu likwidacji stanowiska.
Sprawa trafiła do sądu I instancji,
który orzekł, że pracodawca dopełnił
warunków formalnych w zakresie
wypowiadania umów o pracę na czas
nieokreślony. Sąd podzielił stanowisko
dyrekcji, że korzystanie z ochrony
przed rozwiązaniem stosunku pracy
w związku z pełnieniem funkcji
w organizacji związkowej, w świetle
art. 8 k.p., stanowi nadużycie prawa.
Dodał, że członek związku, w świetle
art. 32 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1881 ze zm.), zawsze jest chroniony
w sposób określony w tym przepisie, nie
wolno mu jednak nadużywać gwarancji
ochrony. W ocenie sądu dyrektor
wykazał, że zachowanie głównej
księgowej polegające na zapisaniu się
do organizacji związkowej dopiero
w grudniu 2012 r. miało na celu obejście
prawa i zapewnienie sobie ochrony
trwałości
stosunku
zatrudnienia.
Zwrócił uwagę, że kobieta była
zatrudniona od 1992 r. i przez 10 lat
nie widziała potrzeby zapisania się do
związku, tym bardziej, że w szkole
działały dwie organizacje, tj. ZNP
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i NSZZ „Solidarność”. Dopiero
w sytuacji zagrożenia, jaką stwarzała
podjęta przez radę miasta uchwała
o utworzeniu Biura Finansów Oświaty
i
w
konsekwencji
przejęcia
obowiązków kobiety oraz rozmów
przeprowadzonych
z
dyrektorem
szkoły na temat likwidacji jej
stanowiska pracy, podjęła decyzję
o wstąpieniu do organizacji. Na tej
podstawie sąd I instancji oddalił jej
żądanie przywrócenia do pracy.
Na jej wniosek sprawą zajął się sąd
II instancji. I orzekł, że pracodawca
złamał przepisy dotyczące ochrony
związkowej pracowników. Nakazał
szkole wypłacenie kobiecie ponad
10 tys. zł odszkodowania i zwrócił
uwagę, że księgowa jako pracownik
samorządowy mogła być w tym
trybie przeniesiona do pracy w innym
wydziale.

Sprawa
trafiła
do
Sądu
Najwyższego. Ten orzekł, że nie
został naruszony art. 22 ustawy
o pracownikach samorządowych (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
Stanowi on bowiem, że pracownika
samorządowego można przenieść
do pracy w innej jednostce na jego
wniosek lub za jego zgodą. Natomiast
z ustaleń wynika, że księgowa, wiedząc
o tej możliwości, nie skorzystała
z niej. Zdaniem SN ochrona
szczególna działacza związkowego
nie ma charakteru bezwzględnego.
Z
całokształtu
okoliczności
faktycznych, a w szczególności
oceny
przyczyn
wypowiedzenia
umowy i braku związku z pełnioną
funkcją związkową może wynikać
dopuszczalność oddalenia roszczenia
o przywrócenie do pracy.

ORZECZENICTWO
Wyrok SN z 19 kwietnia 2017 r.
sygn. akt. I PK 221/16
Dziennik Gazeta Prawna
14-15 czerwca 2017 r. Nr. 114

× × × ×
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 187/2017

Warszawa, 5.06.2017 r.

Sz. P. Małgorzata Szymańska
Przewodnicząca Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kutnie
Odpowiadając na pytania zawarte w piśmie Koleżanki Przewodniczącej,
Federacja ZZPKiS stwierdza:
1. Ponieważ Regulamin Wynagradzania obowiązujący w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kutnie w § 8 nie rozstrzyga procedury przyznawania
nagród z udziałem reprezentacji związkowej, w tej sprawie obowiązują
następujące przepisy Kodeksu pracy:
a) art. 181 § 1 i 2, które stanowią o prawie związków zawodowych działających
w zakładach pracy do reprezentowania i obrony praw i interesów
pracowniczych, przy czym przepisy te odwołują się także do szczegółowych
postanowień ustawy o związkach zawodowych.
b) art. 232 który nawiązując do przepisów wyżej wymienionych, nakłada
na pracodawców obowiązek współdziałania z zakładową organizacją
związkową w indywidualnych sprawach pracowniczych z zakresu szeroko
rozumianych stosunków pracy.
Wg. przepisów obowiązującego prawa, pracodawca ma ustawowy obowiązek
konsultowania wszelkich decyzji dotyczących zatrudnionych pracowników
(w tym) w zakresie przyznawania nagród z reprezentującą pracowników zakładową
organizacją związkową.
W przypadkach nie stosowania się Dyrektora do powołanych przepisów Kodeksu
pracy i ustawy o związkach zawodowych, organizacji Waszej służy prawo interwencji
do organów dla Dyrektora nadrzędnych, a także do Państwowej Inspekcji Pracy,
(wraz z powiadomieniem Federacji ZZPKiS).
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
10
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Międzyzakładowy Zw. Zaw. Pracowników
Kultury Ziemi Kłodzkiej

Kłodzko, 21.06.2017 r.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Uprzejmie informuję że na Walnym zebraniu naszej organizacji w dniu
7.12.2016 r. wybrano nowe władze, co zostało odzwierciedlone w KRS.
Zarząd:
Rafał Greszta – przewodniczący
Joanna Półtoranos, Joanna Mazurkiewicz – v-ce przewodniczące
Jarosław Wrona – skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Joanna Załucka – przewodnicząca
Krzysztof Chilarski, Karolina Sierakowska – v-ce przewodniczący

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 22.06.2017 r.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej

Federacja ZZPKiS informuje.
W oparciu o pisemne dane przekazane do Federacji dot.
a) liczby zakładów pracy objętych działalnością Związku,
b) liczby członków Związku będących pracownikami
objętych działalnością Związku,
c) liczby ogółu zatrudnionych w tych zakładach pracy

zakładów

Federacja stwierdza:
1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi
Kłodzkiej posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem
Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.04.2017r. Sygn.
WR.IX NS-REJ.KRS/7421/17/966/REGON; KRS 0000380040.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi
Kłodzkiej na dzień 20.06.2017r. obejmuje swoją działalnością 4 zakłady
pracy działające w obszarze Powiatu Kłodzkiego.
Są nimi:
– Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku,
– Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju,
– Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku,
– Muzeum Kultury Ludowej Podgórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju.
Stosunek członków Związku ze statusem pracownika do ogółu zatrudnionych
w wymienionych zakładach pracy wynosi 7,4% wobec czego Związek
zgodnie z art. 251 w związku z art. 34 ust. li ust. 2 ustawy o związkach
zawodowych oraz z art. 24125a § l pkt. Kp. posiada status Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi
Kłodzkiej jest związkiem członkowskim zrzeszonym w Federacji ZZPKiS,
która zgodnie z art. 24117 § l pkt. l jest ogólnokrajową reprezentatywną
organizacją związkową.
Wobec spełnienia warunku w pkt. l, 2, 3, 4 Międzyzakładowy Związek
Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej posiada status
Reprezentatywnej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
Wyżej określony status prawny Reprezentatywnej Organizacji
Związkowej uprawnia Związek do czynnego uczestnictwa we wszystkich
sprawach z zakresu objętego zadaniem związków zawodowych, określonych
w przepisach obowiązującego prawa (w szczególności ustawy o związkach
zawodowych i Kodeksu pracy).
Powyższe uprawnienia Związek realizuje wobec wszystkich
pracodawców zakładów pracy objętych jego działalnością oraz
właściwych organów władzy – administracji rządowej i samorządowej.
Wyżej wymienione podmioty mają szczególny obowiązek ścisłego
współdziałania ze związkami zawodowymi i respektowania uprawnień
związków zawodowych m.in. w indywidualnych i zbiorowych sprawach
ze stosunku pracy.
Uwzględniając aktualną liczebność Waszego Związku zgodnie z art. 32 ust.
4 ustawy o związkach zawodowych, Zarząd Związku ma prawo wskazać
pracodawcom 2 osoby objęte ochroną stosunku pracy.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Stanowisko
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie propozycji nowej Konstytucji RP
OPZZ krytycznie ocenia pomysły pisania nowej Konstytucji RP ogłaszane
przez kolejne środowiska polityczne i społeczne.
Przypominamy, że obowiązująca Konstytucja została przyjęta w wyniku
referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za jej ustanowieniem.
Konstytucja z 1997 roku przeszła próbę czasu i dobrze spełniała swoje zadania.
Dzisiaj kluczową sprawą jest jej przestrzeganie. Debatę dotyczącą zmiany aktualnie
obowiązującej Konstytucji odbieramy jako próbę usprawiedliwienia jej łamania.
W Konstytucji jest wiele zapisów ważnych dla środowisk pracowniczych
dotyczących między innymi: dialogu społecznego, ochrony pracy, polityki pełnego
zatrudnienia, roli związków zawodowych, solidaryzmu społecznego. Są to dobre
zapisy i nie widzimy powodu, aby Ustawa Zasadnicza była pisana od nowa.
Inną kwestią jest zwiększenie udziału obywateli w zarządzaniu państwem. Nie
wymaga to zmiany Konstytucji, a woli politycznej rządzących. OPZZ od wielu lat
wspiera referenda jako element dobrze funkcjonującej demokracji. Niestety, wbrew
obietnicom wyborczym, obecna ekipa rządząca, wraz z Panem Prezydentem,
lekceważy głos wielu Polek i Polaków, odrzucając inicjatywy, pod którymi zebrano
setki tysięcy podpisów. Dotyczy to między innymi: reformy edukacji, praw górników
i pracowników medycznych. Wiele wskazuje na to, że zebrane przez nich podpisy
pójdą do niszczarki sejmowej.
Idea referendum w sprawie Konstytucji RP nie pochodzi od obywateli. To
pomysł władzy, która ustali też pytania referendalne. Jest to więc inicjatywa władzy,
która wpisuje się w bieżące interesy polityczne.
W tej sytuacji jesteśmy krytyczni wobec tego pomysłu oraz innych tego typu
działań i apelujemy, aby z nich zrezygnować. Liczymy natomiast na owocny dialog
dotyczący wciąż niezrealizowanych obietnic z kampanii wyborczej oraz postulatów
zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy

Gdańsk, 29 maja 2017 r.

Pracowników Kultury Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

Koleżanki, Koledzy!
Miło mi Państwa poinformować, że 12 maja 2017 r. uczestniczyłam w obchodach
70-lecia Biblioteki Miejskiej w Bytowie, instytucji kierowanej przez Panią Dyrektor
Bożenę Mazur.
Pani Bożena Mazur obchodziła w tym dniu równocześnie jubileusz 40-lecia pracy
w Bibliotece Miejskiej, 20-lecie pracy na stanowisku dyrektora tej biblioteki, a także
40-lecie przynależności do organizacji związkowej.
Uroczystość 70-lecia Biblioteki odbyła się w Sali Wystaw Czasowych Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Jubileusz miał charakter podniosły. Łączył w sobie
kartę zapisaną wydarzeniami minionych 70-ciu lat życia Biblioteki z teraźniejszością.
Był również chwilą zadumy, refleksji i wspomnień.
Jubileusz Biblioteki był okazją do zaprezentowania dorobku instytucji, jej historii,
jak również zwrócenia uwagi na rolę Biblioteki wobec wyzwań i tendencji społeczeństwa
informacyjnego. Muzealna sala wypełniona była po brzegi przyjaciółmi Biblioteki.
W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrektorzy szkół,
przedszkoli, zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń. Emerytowani bibliotekarze,
dyrektorzy bibliotek z regionu pomorskiego, bibliotekarze z powiatu bytowskiego.
Spotkaniu towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera.
Znaczenie wydarzenia podkreśliło wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla kultury
Polskiej”. Odznaki otrzymali Jubilatka – Biblioteka Miejska w Bytowie oraz Bożena
Mazur, dyrektor Biblioteki. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odznaczeń dokonał Jan Treder, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytowie.
Bożena Mazur uhonorowana została także Złotą Odznaką „Zasłużony
Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”. Odznakę wręczyli Janusz Wolicki, członek
Prezydium Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki oraz
Wiesława Janus, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Kultury
w Gdańsku.
Z uznaniem trzeba podkreślić, że Pani Bożena Mazur posiada wyjątkową
umiejętność łączenia funkcji dyrektora z funkcją członka związku, co może być świetnym
przykładem w skali całego kraju.
Po wręczaniu odznaczeń nadszedł czas składania życzeń, podziękowań i słów
uznania dla działalności i osiągnięć książnicy w Bytowie na przestrzeni minionych
70-ciu lat.
Wiesława Janus
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 234/2017

Warszawa, 5.07.2017 r.

Członkowie
Związku Zawodowego Pracowników
Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie

Koleżanki, Koledzy!
Przykro, że Zarządu Związku nie było stać aby odpowiedzieć na list,
zachęcający do wstąpienia w szeregi Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki.
Bez względu na decyzję, gdzie i z kim współpracować nie została
uszanowana jedna z zasad kultury bycia „NA LISTY ODPOWIADAĆ”.
Najpewniej zabrakło argumentów a przede wszystkim odwagi, która powinna
cechować organizacje związkowe z prawdziwego zdarzenia.
Wypominając „chowanie głowy w piasek” życzymy Wam zrozumienia
w Radzie OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I przestrzegania zasad
grzeczności, która powinna cechować pracowników kultury i sztuki.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Prezydium OPZZ
– P. Janusz Kijowski
Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
– Związki Członkowskie FZZPKiS

20

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

21

22

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

Plan pracy UNI Europa na 2017 r.
W Europie, jak i na całym świecie rośnie grupa profesjonalistów i menadżerów. Aby w pełni
wykorzystać ten potencjał UNI Europa potrzebuje jasnego i widocznego profilu, który zaangażuje
związki członkowskie, oraz potencjalne związki członkowskie. Nasz plan pracy skoncentruje się na
kluczowych tematach – w jaki sposób technologie cyfrowe i nowe formy zatrudnienia wpływają na
pracowników wykwalifikowanych i menadżerów we wszystkich dziedzinach.
Przewiduje się, że sztuczna inteligencja (AI), robotyzacja i automatyzacja usuną pewne
miejsca pracy. Wywrze to największy wpływ na miejsca pracy oparte na rutynie, zarówno manualnej,
jak percepcyjnej – jak rachunkowość, zawody związane z bankowością i ubezpieczeniem, radiologią,
sprzedażą, usługami i telemarketingiem. Mniejszy wpływ odczują percepcyjne nie oparte na rutynie
prace wykonywane przez lekarzy, prawników, artystów twórczych i dziennikarzy. Przyszły świat
będzie obejmował ludzi z wykształceniem w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii lub
matematyki, ale również grupa P&M utrzyma zatrudnienie pod warunkiem ciągłego dokształcania
się, lub zmiany kwalifikacji.
Istotna jest dostępność podwyższania kwalifikacji bez względu na wiek, płeć, miejsce
zamieszkania, czy sytuację finansową. Obecnie wśród studentów na kierunkach ścisłych kobiety
stanowią tylko 24%.
Powstają nowe modele biznesowe – gospodarka platformowa. Należy doszacować
następujące zmiany rynku pracy:
* Zmieniająca się rola P&M w miejscu pracy
* Zmieniająca się rola związków zawodowych w budowaniu partnerstwa z M&P
* Równowaga między pracą z życiem osobistym
* Wzrastająca indywidualizacja pracy
* Globalizacja współzawodnictwa pracy
* Kompetencje - równe prawa i dostęp do podwyższania kwalifikacji dla wszystkich M&P
* Monitorowanie, przechowywanie, używanie i ochrona danych pracownika
* Równość płci.
Cel UNI Europa: sformułowanie polityki widocznej dla wszystkich szczebli polityki
wewnątrz i na zewnątrz.
Rola UNI Europa:
* Stworzenie grupy ekspertów
* Zwiększenie widzialności specyficznych problemów P&M
* Lobbing odpowiednich instytucji krajowych i europejskich.
Zadania UNI Europa w 2017 r:
1. Podnoszenie świadomości dotyczącej zastępowania pracowników przez maszyny, pracowników
na platformach, zmian w układach zbiorowych odzwierciedlających nową rzeczywistość
cyfrową, tematyki pracy i równowagi między pracą a życiem osobistym, ważnej roli kwalifikacji
i wykształcenia.
2. Porównywanie z analizą badań.
3. Lobbowanie zmiany w prawodawstwie UE z użyciem danych P&M.
4. Ścisła współpraca z euro kadrami.
5. Sięganie do związków członkowskich i potencjalnych związków członkowskich.

Tłumaczyła Krystyna Rościszewska
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Wysłano: 29.06.2017
Do związków członkowskich UNI Europa TAW
Temat: Ponadnarodowa Konferencja

Drodzy Koledzy,

przesyłam zaproszenie na Konferencję „Zjednoczeni i razem silniejsi: ponadnarodowe uczestnictwo pracowników - budowanie silniejszych związków”, która odbędzie się 6-8 września 2017
w Berlinie. Koszty podróży i opłaty zostaną pokryte tylko dla potwierdzonych uczestników ze
związków członkowskich UNI Europa lub industriAll. Proszę potwierdzić przybycie na adres onur.
yaris@trimetall.de najpóźniej do 14 lipca.
Pozdrowienia
dr Christina J. Colclough
PORZĄDEK DZIENNY:
Środa 6 września
12:30-14:00 - przyjazd i lunch
14:00 - sesja otwierająca z najlepszymi przykładami praktycznymi
16:15 - dyskusje na temat polityki dotyczącej tematów pracy: Europa Wschodnia i stan związków
zawodowych - stosunki branżowe, rozwój prawny, polityka związkowa i potrzeba organizowania
się
Myśl przewodnia: Ildike Kren, Praca i Życie
Panel: Wolfgang Lemb, IG Metall; Luc Triangle, IndustriALL Europe; Plamen Dimitrov, CITUB;
NN, FES; Oliver Roethig, UNI Europa
18:30 - Obiad i muzyka na żywo.
Czwartek 7 września
08:30 - wprowadzenie do warsztatów
09:15-16:00 - dyskusje na temat ponadnarodowych działań związkowych:
Ponadnarodowe organizowanie się - przykłady TPI, COZZ, BOA, T-Mobile
- Praktyczne warsztaty i ćwiczenia:
1) Wstęp: Podstawy modelu organizacyjnego
2) Odgrywanie roli 1 na 1 /wizyty domowe, sytuacje docierania do pracowników / kolegów
3) Znaj swoich kolegów
4) Strategiczne badania korporacyjne
5) Planowanie kampanii
6) Zwalczanie antyzwiązkowych praktyk pracodawcy
7) Przekształcanie aktywności w członkostwo
17:00-18:00 - Dyskusje polityczne na temat pracowników:
Trump, pracownicy i jego atak na związki, Lekcje dla Europy.
Myśl przewodnia: Carsten Hubner, Transatlantic Labor Institute (USA)
Oanel: wolfgang Lemb, IG Metall, Christy Hoffman, Uni Global Union, Carl Leinonen, SEIU
(USA), NN, requested UAW (USA)
19:15 – obiad
piątek 8 września
08:30 – warsztaty praktyczne
		 – dyskusje na temat ponadnarodowych działań związkowych:
Uczestnictwo pracownika w kontekście ponadnarodowym: Europejskie rady pracy,
siatki ponadnarodowe, porozumienia ramowe i współpraca ponad granicami.
12:00 – zakończenie: lunch i odjazd.
Przedstawicielem Federacji ZZPKiS na Konferencji będzie
Romuald Rykiert – członek Prezydium ZDZ.
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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																
Janusz Wolicki																	

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

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
Telefony: 22 629 85 80 lub 22 621 80 51
Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl

