
SERWIS
INFORMACYJNY

FEDERACJI
ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW
KULTURY I SZTUKI

Nr 10 (352)

FZZPKiS  listopad 2017 r.



SPIS TREŚCI  !
1.  „Człowiek na poziomie powinien trzymać się w pionie” ................................ str.  1 

2.  XI posiedzenie Prezydium ZDZ ...............................................................…. str.  2

3.  Józef Tejchma – fragmenty rozmowy ........................................................... str.  3-7

4.		 Zgłoszenie	bez	ministerialnej	odpowiedzi	....................................................	 str.		8

5.		 Przewodniczący	Federacji	„dziękuje	za	propozycję”	Prof.	Glińskiemu	...	 str.		9

6.		 Uwagi	do	projektu	Rozporządzenia	MKiDN	dot.	wymagań	wobec	osób
	 	 na	stanowiskach	kierowniczych	w	szkołach	artystycznych	........................	 str.		10

7.		 Związkowa	interwencja	bez	związkowego	echa	..........................................	 str.	 11

8.		 100	lat	Stowarzyszenia	Biblotekarzy	Polskich	............................................	 str.	 12-14

9.		 Uniki	władz	Kujawsko-Pomorskich.	Bibliotekarskie	płace	bez	zmian	–

	 	 wciąż	niskie	.....................................................................................................	 str.	 15-17

10.	 Bibliotekarze			Województwa				Lubelskiego				wybierają				związkowych	
	 	 liderów	.............................................................................................................	 str.	 18-20

11.	 Zebranie	Sprawozdawczo-Wyborcze	MZZ		Kultura	i	Media”	.................	 str.	 21-22

12.	 Notatka	z	posiedzeń	Komisji	ds.	zaopatrzenia	emerytalnego	twórców	....	 str.	 23

13.	Walne	Zgromadzenie	UNI	MEI	–	sprawozdanie	Agnieszki	Lachcik	........	 str.	 24

Dokumenty	i	publikacje

–	 Rozmowa	z	Prezesem	ZASP:

	 „Czy	najnowsze	propozycje	rządu	przełożą	się	na	większy	dochód	dla	aktorów?”

–	 Minister	Gliński	wchodzi	do	kina	(G. W. – 5.10.2017 r.)

–	 Stary	Teatr	w	agonii	(G. W. – 14.11.2017 r.)

Serwis przeznaczony do użytku wewnętrznego związków członkowskich Federacji ZZPKiS
Strona	internetowa		http://www.fzzpkis.pl				e-mail:	federacja@fzzpkis.pl
Red.	prowadzący:	Jan	Budkiewicz;	Urszula	Wieczorek	
00-871	Warszawa,	ul.	Żelazna	67	lok.	66
Telefony:	Przew.	22	629	85	80,	fax		22	628	90	39,		
dz.	fin.	22	621	43	81,		dz.	org.	22	621	80	51,	
Prawne	i	związkowe	porady	22	621	80	51	lub	22	629-85-80
Konto	bankowe:	PKO	Bank	Polski	SA	XV	Oddział	Centrum
Nr	34	1020	1156	0000	7102	0060	1146	
Nakład	130	egz.	Oddano	do	druku	20.11.2017	r.
Wydawca:	FZZPKiS;	Przygotowanie	i	druk:	PP-W	„Graf”.



SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             „CZŁOWIEK 
            NA POZIOMIE  
             POWINIEN  
           SIĘ TRZYMAĆ 
             W PIONIE.” 
 
        Andrzej Mleczko  
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XI posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Federacji ZZPKiS (18.09.2017 r.)

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, 
Jerzy Doliński, Agnieszka Lachcik, Dorota Abramczyk, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta 
Miś, Romuald Rykiert, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szczechowiak oraz 
doradca związkowy Anatol Wasiljew. 

Gościem posiedzenia był Józef Tejchma b. Minister Kultury i Sztuki.

Omawiano min.:

v Wydarzenia bieżące:

– Zespół Kultura i Media (w tym uzupełnienie składu strony OPZZ – 
Federacja).

– Konferencje krajowe i zagraniczne (Warszawa, Wrocław, Berlin).

v Sprawy organizacyjno – związkowe.

v Informację finansową za 7 miesięcy realizacji preliminarza budżetowego.

v Regulamin praw i zobowiązań związków członkowskich (ew. fundusz 
gwarancyjny).

v Sprawy bieżące i wniesione. 

Prezydium uchwaliło: 

– Aneks do Uchwały Nr. 31 Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych  
z dnia 12.06.2017 r. dot. desygnowania do Zespołu Branżowego Kultura i Media 
przy MKiDN 4 przedstawiciela strony związkowej OPZZ – FZZPKiS Kol. 
Olgierda Łukaszewicza Prezesa ZASP.

û û û
Na mocy uchwały Prezydium, Przewodniczący Federacji Jan Budkiewicz wręczył 

P. Józefowi Tejchmie Medal – Plakietkę „Zasłużony dla Związku”, tradycyjny 
symbol honorowania przez Federację ZZPKiS osobowości zasłużonych dla kultury. 

Wyrazem uznania był również wręczony bukiet biało-czerwonych goździków, 
który poprzedził ponad godzinną rozmowę z uhonorowanym gościem. 
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Józef Tejchma - fragmenty rozmowy
na posiedzeniu Prezydium ZDZ Federacji

(18 września 207 r.)

Przewodniczący Federacji J. Budkiewicz powitał b. Ministra 
Kultury i Sztuki Józefa Tejchmę i podziękował za wieloletnią działalność 
na rzecz polskiej kultury i sztuki, za współpracę ze środowiskami twórczymi  
i związkowymi. Jako wyraz uznania wręczył przyznany przez Prezydium  
ZDZ 

 „Medal Plakietkę – Zasłużony dla Związku”.

û û û

Józef Tejchma – chciałem podziękować za zaproszenie i uhonorowanie. 
To dzisiejsze spotkanie po 90-ce (14 lipca 2017 r. Józef Tejchma skończył 90 
lat) jest sympatycznym zamykaniem biografii. Jak każdy, miałem w życiu różne 
etapy, sprawy i przeżycia. 

– Na pierwszym miejscu stawiam liceum w Łańcucie. Szkołę, która 
wypuściła mnie w świat. Jeśli miałbym jeszcze coś napisać, to tytuł mam 
„Z Markowej do Polski”. O drodze z wsi rodzinnej do życia społecznego, 
narodowego.

– Drugi etap – Nowa Huta, kilkuletni pobyt w Nowej Hucie w latach 1951-
54. Pytają mnie czasem czy nie wstydzę się tego okresu? Nie, nie wstydziłem 
się nigdy. Gdy pytano mnie po powstaniu filmu „Człowiek z marmuru” czy nie 
czuję się dotknięty krytycyzmem, to muszę powiedzieć, że współpracowałem 
z Wajdą w trakcie powstawania filmu, żeby ukazał prawdę i znalazł się na 
ekranach kin.

– Trzeci etap – Związek Młodzieży Wiejskiej, 6 lat prezesowania w latach 
57-64, okres dla mnie b. ważny.

– Potem KC PZPR – szczyty przy Gomułce i Jego odejście przy moim 
udziale. I przyjście Gierka, też przy moim udziale. To nie był ciekawy dla mnie 
okres. Po 5 latach gierkowskich przyszedł kryzys personalny. I pierwsza, 
złożona na ręce Gierka dymisja. Nie odszedłem z niczym. Miałem do wyboru 
stanowisko ministra kultury, ministra ds. wyznań, ministra oświaty. Wybrałem 
stanowisko ministra kultury. W Komitecie Centralnym to stanowisko nie 
było wysoko oceniane. Ale zostawałem jeszcze członkiem Biura Politycznego  
i wicepremierem. Miałem więc coś do powiedzenia. Ten czas uważam za 
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najbardziej udany okres mojej biografii. A dzisiaj jest jej bardzo dobre 
zwieńczenie.

Ze stanowiska ministra kultury zrezygnowałem na skutek stanu wojennego. 
Nie protestowałem przeciwko stanowi wojennemu, ale byłem przeciwny temu, 
co musiałem robić: likwidować związek literatów, związek kompozytorów, 
związek filmowców. Zgadzałem się, że stan wojenny był nieunikniony, ale nie 
chciałem tego robić. Więc druga dymisja, po której znalazłem się w Szwajcarii 
a potem w Atenach jako ambasador. Najbardziej zadowolona była z tego 
moja żona. Po 3 latach gdy zachorowała, wróciła do kraju i zmarła. Wtedy 
zrezygnowałem z funkcji ambasadora i przeszedłem na emeryturę. 

Starałem się nie dramatyzować sytuacji. Szczytem kariery był członek 
Biura Politycznego, od emerytury nic niżej nie ma. Ważne jest dlatego 
pozostanie w kontaktach z bliskimi ludźmi. Cenię sobie Janku Twoją przyjaźń. 
Pragnę też wyrazić uznanie dla Ciebie i dla związkowej Federacji. Ty jesteś 
symbolem ciągłości w dziedzinie kultury. To rzadko się zdarza. Nie dlatego, 
że takie okoliczności zaistniały ale dlatego, że miałeś serce do działania, 
do pracy. Załatwiania nawet drobnych spraw, ale załatwiania, a nie krzyk, 
protesty i żądania. To jest praca organiczna. Byłeś i jesteś przedstawicielem 
pracy organicznej w dziedzinie kultury. Tobie się należy z mojej strony uznanie 
i pamięć. Stwierdziłeś, że uważasz mnie za najlepszego ministra kultury.  
Z ostrożnością przyjmuję takie opinie. Byłem ministrem, za którego kadencji 
nastąpiło w polskiej kulturze wiele wydarzeń. 

Kilka lat temu w Londynie, na konferencji, którą zorganizował Instytut 
Kultury Polskiej pytano mnie: jak to się stało, że była ostra cenzura, a było 
tylu wybitnych twórców: Wajda, Penderecki, Konieczny i wielu, wielu innych. 
Powiedziałem: to jest tajemnica polskiego socjalizmu, było źle i było dobrze. 
Byli wybitni twórcy i ja – minister – nie mogłem być dyktatorem. Musiałem 
uwzględniać ich rolę, ich opinię, ich pozycję. To była ta tajemnica, że cenzura 
nie wszystko mogła utrącić. Jeśli coś zepchnęła na półki to był jeszcze drugi 
obieg. Wtedy nie można było o tym mówić, dzisiaj to jest znane. Powstawały 
druki półlegalne. Władza wiedziała o tym, ale to był wentyl bezpieczeństwa. 
Zakazana literatura emigracyjna powstawała poza Polską, ale w KC, w małej 
bibliotece na 5 piętrze, zawsze był egzemplarz Kultury Paryskiej. Często 
przesiadywałem tam, czytałem. Egzemplarze pochodziły z resortu Moczara, 
który był ministrem spraw wewnętrznych. Na granicy łapał to, co wieźli ludzie 
nielegalnie do Polski i gromadził u siebie. Można powiedzieć, że Moczar miał 
zasługi dla kultury, bo dzięki niemu czytałem Kulturę Paryską. Nie wiem czy  
Moczar też czytał, ja czytałem. Polska nie była takim krajem jak Rumunia  
czy Czechosłowacja. Polska była innym światem. Jak wyjeżdżałem za granicę, 
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a jeździłem bardzo dużo na wschód i na zachód, nie czułem się skrępowany, że 
przyjeżdżam z jakiegoś dziwnego kraju. Czułem się dumny, że jestem Polakiem. 

– Nie wiem czy napiszę jeszcze po „Buncie starości” następną książkę. 
Jeśli tak, to w ostatnim rozdziale będzie zanotowane dzisiejsze spotkanie jako 
szczególne wyróżnienie. Dziękuję.

û û û

Sławomir Mikołajczyk – Czy kiedy Pan piastował stanowisko ministra 
był w Muzeum w Krośniewicach?

Józef Tejchma – Nie pamiętam. Nie pamiętam nawet tego, co Janek 
przypomniał o spotkaniu w Radzie Ministrów, gdy omawialiśmy ważne 
problemy: wolności i spraw socjalnych pracowników kultury. Nie pamiętałem, 
że było to 12 grudnia 1981 r. Nie wiedziałem, że za chwile będzie stan wojenny. 
W nocy przyjechał oficer z informacją abym się stawił do URM. Tam urzędował 
Rakowski, powiedział, że o 6 rano Jaruzelski ogłosi stan wojenny. Druga rzecz 
to Kongres Kultury. Samodzielne działanie Komitetu Twórczych Środowisk. 
Kongres odbywał się 12-go grudnia – co zapisałem sobie w dziennikach. Na 
Kongresie siedziałem z Rakowskim, koło mnie Jerzy Waldorff, który powinien 
czuć się winny, bo działał tak, że ludziom w głowach się pomieszało. Nawet 
Lutosławski – światowy twórca, miał dziwne przemówienie, które mnie 
zdezorientowało. A był to człowiek wrażliwy. Ludzie byli tacy, a potem stawali 
się inni. Kongres został przerwany. 13 grudnia ktoś z ministerstwa poszedł i 
na drzwiach Sali obrad wywiesił ręcznie napisaną informację „Kongresu 
nie będzie”. Pomyślałem o ludziach, którzy przeżyją to ciężko, pomyślałem 
o Lutosławskim, ale zadzwonić nie mogłem, bo telefony były wyłączone. 
Wsiadłem w samochód, sam prowadziłam, śnieg był duży, mróz. Pojechałem 
do Lutosławskiego do jego willi. Zapukałem. Długo nikt się nie odzywał. 
Otwiera wreszcie Lutosławski. Cofnął się w drzwiach, przed progiem stoję,  
a on zdziwiony mówi: pan minister? Proszę. Odbyła się dłuższa rozmowa  
o tym co się z Polską dzieje. Dlaczego się dzieje to co się dzieje i co będzie 
później. Żałuję, że nie odnotowałem tego.

Jan Budkiewicz – Dlaczego zapamiętałem tę datę? Od 1957 roku 
zachowuję kalendarze w których notowałem i notuję ważniejsze informacje. 
W kalendarzu znalazłem notatkę o posiedzeniu związkowo – rządowym  
w URM-ie 12 grudnia 1981 r. Mam też dokument związkowy przygotowany 
na rozmowy z wicepremierem Tejchmą w sprawach najbardziej istotnych dla 
kultury i jej pracowników. 
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Jerzy Doliński – Panie Ministrze! Miał pan swoje uczestnictwo 
w tworzeniu Polski, którą niektórzy nazywają PRL czyli jak się można 
dowiedzieć, „nie Polską”. Chodzi mi o zasady pewnych idei, myśli związanych 
z twórczością, budowaniem po wojnie czegoś nowego. Jak to jest, że wtedy 
w tak trudnych czasach powojennych, w specyficznej konfiguracji politycznej 
można było coś zbudować, stworzyć. Dzisiaj, gdy patrzę na młodych ludzi, 
zastanawiam się czy będą mogli pamiętać, że coś budowali?

Józef Tejchma – Socjalizm teraz wyklęty, w którym jedne rzeczy były złe, 
inne dobre, miał w swojej podstawie społeczeństwo materialnie rozwinięte z 
wysoką kulturą. Różnie ta kultura była rozumiana. Przez jednych – jak dzisiaj 
- że państwo musi w swoich łapach wszystko trzymać, inni rozumieli to inaczej. 
Jeśli „zdjąć” wszystko co przeszkadzało wolności, a to jest główny problem 
kultury i sztuki, to zasada, że kultura jest rzeczą ważną, nie podlegała dyskusji. 
Jan Paweł II (ja papieży rzadko cytuję), chciał uczynić z Polski inny kraj niż 
zachód. My byliśmy krajem innym niż wschód, Papież chciał uczynić nas innym 
krajem niż zachód. Chodziło mu o to, żeby o obliczu systemu decydowały duchowe 
sprawy. Co to oznacza duchowe? Dzisiaj to oznacza, żeby chodzić do kościoła 
i zamówić telewizję, która pokaże jak się żegnają prezydent i prezydentowa. 
Mnie to nie denerwuje i nie emocjonuje. Chodziłem i chodzę do kościoła, aby 
żegnać ludzi na pogrzebach. Dowodów, że Bóg jest się nie znajdzie, że go nie 
ma też nie. Kiedyś w gronie przyjaciół powiedziałem, że jestem ani wierzący, 
ani ateista tylko agnostyk. To jest podstawa do tego, aby mieć dobry kontakt 
zarówno z tymi co wierzą, jak i z tymi co nie wierzą. Jeśli wierzysz twoja 
sprawa, jeśli nie wierzysz – nie twoja sprawa. To jest moja postawa do dzisiaj. 
Wracając do PRL byliśmy najciekawszym krajem socjalizmu, a w kapitalizmie 
jesteśmy najmniej ciekawym krajem kapitalistycznym. Napisałem kiedyś, że 
w Polsce Ludowej były „trzy siły polityczne”, które miały znaczenie: Gierek, 
Wyszyński, Iwaszkiewicz. Jeśli Iwaszkiewicz poszedł do Gierka, wszyscy się 
bali, co on tam załatwi, bo mógł załatwić więcej niż biuro polityczne.

Piotr Szczechowiak – Czy w przeddzień stanu wojennego do urzędników 
nie docierała żadna informacja dot. stanu wojennego?

Józef Tejchma – Wiedziałem, że przygotowuje się „wariant” działania 
na wypadek kryzysu całkowitego. Tym wariantem okazał się stan wojenny. To 
była dziwna sprawa, bo w Konstytucji nie było pojęcia „stan wojenny” tylko 
stan wyjątkowy. Stan wojenny był, ale na inną okazję, jak sama nazwa wskazuje 
na okazję wojny. W nocy z 12 na 13 grudnia dowiedziałem się, że ten „wariant” 
będzie związany z wojskiem.
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Agnieszka Lachcik – Przewodniczący Federacji podkreślał rolę Pana 
Ministra w doprowadzeniu do podpisania ponadzakładowych, branżowych 
układów zbiorowych. Historia zatacza koło, chcemy doprowadzić do podpisania 
nowych układów. Jestem ciekawa Pana spojrzenia jak to od drugiej, rządowej 
strony wygląda. Jakie ważne aspekty podkreślić, jakich argumentów użyć? 

Józef Tejchma – Nie wiem jakim byłem ministrem. Miałem własne 
hasło - więcej wolności, więcej pieniędzy. Wtedy była cenzura i wiadomo było 
kto zatrzymał książkę, kto nie puścił filmu. Dzisiaj wolność jest dziwna, nie 
wiadomo kto cenzuruje, a przecież cenzura jest. Nie wszystkich np. dopuszcza 
się do publicznej telewizji. Ten jest dobry, kto powie źle o komunistach, 
pomodli się i zwróci do Pana Boga. Z ministrem Glińskim osobiście się nie 
zetknąłem. W telewizji, którą rzadko oglądam, minister Gliński chwalił się, że 
jest ministrem i wicepremierem, a był tylko jeden przypadek w historii, kiedy 
Tejchma był wicepremierem i ministrem. Pan Gliński ma dziś lepszą „pozycję”, 
bo jest I wicepremierem. W tamtych czasach pogłowie wicepremierów było 
wyższe, było ich 9-ciu, a teraz jest 3. Dla mnie znaczenie miał fakt, że mogłem 
coś zrobić dla ludzi. Teraz jest atmosfera, przeciwna wszelkim układom 
zbiorowym. Nie ma szacunku dla tych co ciężko pracują, co tworzą. Podczas 
Konkursu Wieniawskiego rozmawiałem ze skrzypaczką, wybitnym pedagogiem 
Ireną Dubiską. Powiedziałem jej, że dopiero z bliska zobaczyłem jak ciężko 
pracują palce na klawiszach fortepianu, na strunach skrzypiec. Ona na to: 
„Mówi się, że górnicy ciężko pracują, muzyk zanim wyjdzie na scenę równie 
ciężko pracuje. Jak górnik.”

Na zakończenie spotkania Józef Tejchma podziękował jeszcze 
raz za zaproszenie, życzliwe przyjęcie i uhonorowanie związkowym 
odznaczeniem. 

û û û
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Federacja Związków Zawodowych                                   Warszawa, 18.10.2017 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki

Sz. P. Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Uwagi do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.
§ 8 ust. 1 wymienia następujące stanowiska w:
  – publicznej szkole artystycznej
  – publicznej placówce artystycznej
  – zespołach publicznych szkół lub placówek artystycznych tj.
 a) dyrektor
 b) inne stanowiska kierownicze
§ 8 ust. 2 wymienia „inne stanowiska kierownicze niż wymienione w ust. 1”.
Jakie mogą być stanowiska „inne niż wymienione w ust. 1” skoro ust. 1 wymienia „inne 
stanowiska kierownicze”.
Uwaga:
1. Stanowiska wymienione w ust. 1 i ust. 2 objęte są postanowieniami Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1436 i z 2011 r.  
poz. 1526 ale wszystkie te przepisy dotyczą kwalifikacji a nie zasad określających czas 
stosunku pracy.

 W sprawie czasu trwania stosunku pracy, przepisy odnoszą się tylko do okresu 
obowiązywania wymogów kwalifikacyjnych, który jest uzależniony od okresu trwania 
stosunku pracy określonego w umowie o pracę lub w akcie powołania albo powierzenia.
a) Jeżeli stosunek pracy został zawarty na czas określony – to wymogi kwalifikacyjne 

obowiązują do końca tego okresu.
b) Jeżeli stosunek pracy został zawarty na czas nieokreślony lub na czas dłuższy  

od 5 lat
– to wymogi kwalifikacyjne będą obowiązywały przez okres 5 lat od daty wejścia w życie 

przepisów projektowanego Rozporządzenia. 
c) Uwarunkowania określone w pkt. a i b uzależnione są ponadto od tego czy dana osoba 

spełnia lub nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych.
2. Autorzy projektu stwierdzają, że dotychczas obowiązujące przepisy nie rozstrzygają 

o okresach trwania stosunku pracy, określanych przy zawieraniu umowy o pracę lub  
w akcie powołania albo powierzenia, dopuszczając w tym zakresie do swobody zawartej 
między stronami (art. 353I Kc). 
W związku z powyższym opinia Federacji dotycząca projektu Rozporządzenia  

odnosi się do:
a) konieczności rozstrzygnięcia warunków określenia czasu trwania stosunku pracy  

w zależności od kwalifikacji, funkcji i zakresu odpowiedzialności,
b) skandalicznie krótkiego okresu vacatio legis. 

Z poważaniem

Jan Budkiewicz 
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych                         Warszawa, 25.09.2017 r.
Pracowników Kultury i Sztuki 
L. dz. 363/2017

Kol. Jan Guz
Przewodniczący OPZZ

Szanowny Kolego Przewodniczący!

Z inicjatywy Federacji ZZPKiS i OPZZ Rada Dialogu Społecznego w dniu 
19 stycznia 2017 r. podjęła Uchwałę 23 – „Wniosek strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego, w sprawie powołania zespołu dla 
prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów.”

Od czasu podjęcia uchwały minęło 9 miesięcy. W tym czasie odbyły się w MKiDN 
dwa spotkania Zespołu (20 czerwca i 6 września br.), podczas których omówiono kilka 
problemów uzasadniających podjęcie działań Zespołu, (m. innymi potrzeby opracowania 
ponadzakładowego układu zbiorowego dla instytucji kultury, których organizatorem jest 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ustawy o Instytucjach Artystycznych.)

Strona związkowa i ministerialna zgłosiły współprzewodniczących Zespołu:  
Jana Budkiewicza i Jarosława Sellina. Niestety, do dzisiaj nie zrobiła tego Strona 
pracodawców. Ponieważ nie otrzymaliśmy warunków powołujących Zespół  
(w trybie art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 24.07.2015 r. o RDS) oraz ew. obowiązujących 
Strony terminów, niewątpliwie określonych przez Minister Elżbietę Rafalską  
w dokumencie zawiadamiającym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
o powołaniu Zespołu, zwracam się o ujawnienie formalnego dokumentu powołania 
oraz zwrócenie do Strony pracodawców, o wypełnienie zobowiązania zgłoszenia 
osoby współprzewodniczącego.

Czas biegnie szybko, spraw do rozstrzygnięcia przybywa a dotychczasowe 
poczynania Zespołu mają charakter pozorowany.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Jarosław Sellin 
 Sekretarz Stanu w MKiDN
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Notatka 
z posiedzeń Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego  

Twórców

W dniach 19.05.; 20.06.; 03.08.; 20.09.; 20.10.2017 r. odbyło się  
5 kolejnych posiedzeń Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestniczyłem w 4 posiedzeniach Komisji, która rozpatrzyła  
28 wniosków następujących grup „zawodowych”:

1. architektów –   0 wniosków

2. artystów   –   9 wniosków

3. filmowców  –   0 wniosków

4. fotografików –   2 wnioski

5. literatów  –   1 wniosek

6. muzyków  – 11 wniosków

7. plastyków  –   6 wniosków
  
Członkowie Komisji omawiali przedłożone przez twórców dokumenty 

potwierdzające czas rozpoczęcia działalności twórczej bądź artystycznej.

Odroczone wnioski postanowiono ponownie rozpatrywać po uzupełnieniu 
dokumentów na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Sylwester Wieczorkowski

Warszawa, dnia 09.11.2017 r.
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SPRAWOZDANIE

W dniach 14 i 15 października 2017r. uczestniczyłam w walnym 
zgromadzeniu UNI MEI w Brukseli.

Podczas zjazdu sekretarz generalny UNI MEI Johannes Studinger złożył 
sprawozdanie z działalności za okres 2013 – 2017, w którym omówił rezultaty 
podjętych projektów. Jednym z nich było Organizowanie i reprezentowanie 
nietypowych pracowników w sektorach mediów i wykonań na żywo. W trakcie 
realizacji przedsięwzięcia podkreślano dwa główne założenia: respektowanie 
prawa do stowarzyszeń bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz zorganizowanie 
nietypowych pracowników. Szeroko omawiano sytuację na zmieniającym się 
nieustannie rynku pracy i związane z tym nowe formy zatrudnienia. Analizowano 
podjęcie działań propagujących członkostwo w związkach zawodowych, 
stosowanie benefitów przyciągających nowych członków – ulg podatkowych, 
układów zbiorowych. Niejednokrotnie zwracano uwagę na potrzebę 
przynależności do międzynarodowych organizacji, co umożliwia współpracę  
z różnymi związkami zawodowymi z innych krajów, osiąganie wspólnych celów 
na poziomie europejskim, wspieranie narodowych organizacji związkowych. 
Zdefiniowano także główne oczekiwania pracowników w stosunku do związków 
zawodowych. Bez względu na narodowość są to: wynagrodzenia, czas pracy, 
ochrona zdrowia i przywileje socjalne.

Dyskusje obejmowały również temat mediów międzynarodowych. 
Stwierdzono, że generalnie zagrożona jest wolność mediów. Pracownicy pracują 
pod presją, mają ograniczaną wolność wypowiedzi, wyciągane są w stosunku 
do nich konsekwencje włącznie z utratą pracy. Siła mediów wykorzystywana jest  
w celach politycznych. Obowiązkiem związków zawodowych jest podejmowanie 
starań mających na celu poprawę sytuacji. Trzeba naciskać pracodawców  
i cierpliwie doprowadzać do osiągnięcia celów, wzorce europejskie wdrażać na 
poziomie narodowym. Wielkim problemem jest jakości informacji.

W trakcie realizacji pozostaje projekt dotyczący podnoszenia kwalifikacji. 
Dominującą zmianą na rynku pracy jest cyfryzacja. W obliczu zmian rękojmią 
utrzymania zatrudnienia jest rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
Rolą związków zawodowych powinna byc pomoc w wykorzystaniu wszystkich 
możliwości umożliwiajacych uczestniczenie w szkoleniach i kursach.

Na zakończenie obrad dokonano wyboru członków komitetu 
kierowniczego na następną kadencję. Jako reprezentantka FZZPKiS zostałam 
wybrana do władz na okres 2017 – 2021.

Agnieszka Lachcik



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.  Dorota Abramczyk               Domy Kultury (Zgierz)
5.  Bogumiła Kruszka               Biblioteki (Bydgoszcz)
6.  Sławomir Mikołajczyk             Kinematografia (Krośniewice)
7.  Elżbieta Miś                  Szkol. Art. (Kutno)
8.  Romuald Rykiert                Muzea (Kraków)
9.  Janusz Wolicki                 Inst. Art. (Słupsk)

Członkowie Zgromadzenia Delegatów

10.  Urszula Derendarz               Biblioteki (Piotrków Tryb.)
11.  VACAT                   Biblioteki
12.  Anna Miszczak                Biblioteki (Chełm)
13.  Anna Nadwodna                Biblioteki (Ostrołęka)
14.  Anna Niemczak                Domy Kultury (Przemyśl)
15.  VACAT                   Muzea
16.  Leszek Włodarkiewicz             Inst. Art. (Warszawa)

Komisja Rewizyjna

1.  Piotr Szczechowiak    – przewodniczący    Domy Kultury (Poznań)
2.  Sylwester Wieczorkowski – wiceprzewodniczący  Biblioteki (Warszawa)
3.  Witold Grela                  Muzea (Kraków)
4.  Marzena Małek                Inst. Art. (Częstochowa)
5.  Renata Tomkiewicz-Hanusiak          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


