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Na to Boże Narodzenie!

„...Coby wom nicego nie chybiało
Z roku na rok przybywało
A do reśty – cobyście byli scęśliwi i weseli
Jako w niebie janieli, haj!”

(Fragment kolędy podhalańskiej)
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100 lat temu kobiety wywalczyły
prawa wyborcze!

Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija 100 lat od odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 100 lat od kiedy Polki uzyskały 
prawa wyborcze. 

Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już w XVIII 
wieku. W Polsce kobiety uzyskały je po odzyskaniu suwerenności, 
potwierdzone 28 listopada 1918 roku, dekretem Tymczasowego 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Dekret dotyczący 
praw wyborczych zapoczątkował zmiany, które teraz wydają się 
oczywiste, ale wtedy przemeblowywały całe życie społeczne. 

W dokumencie z 28 listopada 1918 roku czytamy: 

„Art. 1.  Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez 
różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 
21 lat.” 

oraz 

„Art. 7.  Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa, 
posiadający czynne prawo wyborcze, od miejsca 
zamieszkania, jak również wojskowi.” 
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W efekcie dekretu, w Sejmie Ustawodawczym II RP zasiadło 
osiem posłanek. Były to Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, 
Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, 
Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa.

W tym dniu nie możemy zapominać, że nie stało się tak, 
ponieważ Daszyński czy Piłsudski wpadli na pomysł zrównania 
praw kobiet i mężczyzn. Prawa wyborcze nie były darem, były 
sukcesem długiego, zapoczątkowanego już w połowie XIX wieku, 
procesu emancypacji kobiet. Był on okupiony pracą Polek na rzecz 
równouprawnienia i działaniami ruchów kobiecych, które wpłynęły 
na decyzję rządu i zapoczątkowały wiele społecznych zmian.  
To dzięki niezłomności polskich aktywistek żyjemy w zupełnie 
innej rzeczywistości, a ich walka wtedy zaowocowała lepszym 
dziś dla nas wszystkich. 

100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom jest 
również dobrą okazją, by oddać hołd naszym prababkom, 
które nie bały się rewolucji i przypomnieć, że nic nie jest dane 
raz na zawsze. Dlatego tak ważne jest byśmy wspólnie dbali 
o naszą rzeczywistość, zwracali uwagę na to jak ważne jest 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma 
szansę czuć się doceniany i potrzebny. 

                       AS 

Listopad, 2018
opzz, aktualności, porozumienia, wydarzenia
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XVI posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Federacji ZZPKiS (19.11.2018 r.)

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Prezydium:  
Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Dorota Abramczyk, Bogumiła Kruszka, 
Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta Miś, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Sylwester Wieczorkowski oraz doradca Związkowy Anatol Wasiljew. 
Sprawy finansowe oraz związkowe (ankiety, dokumenty rejestrowe, składki) 
referowała księgowa Biura Federacji Danuta Świsłowska. 

Na zaproszenie Przewodniczącego Federacji w posiedzeniu uczestniczyli 
także członkowie Zgromadzenia Delegatów Związkowych w osobach:  
Anna Miszczak i Anna Niemczak. 

Omawiano m.in.:

1. Bieżące sprawy merytoryczne z udziałem Federacji.
(J. Budkiewicz)

2. Powyborcze zmiany wśród samorządowych organizatorów instytucji 
kultury. 

 (Ref. uczestnicy posiedzenia Prezydium). 

3. Konieczne korekty w Statucie Federacji i statutach organizacji 
członkowskich wynikające z nowelizacji ustawy „o związkach 
zawodowych”, wchodzącej w życie 1 stycznia 2019r.

(A. Wasiljew)

4. Obchody Jubileuszowe i IX Zjazd Delegatów Związkowych 
w Radziejowicach. Propozycje organizacyjno-programowe. 

 (J. Budkiewicz oraz członkowie Prezydium)

5. Następne posiedzenie Prezydium ZDZ ustalone na 21 stycznia 2019 r. 

v    v v
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Federacja Związków Zawodowych                      Warszawa, 26.11.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 

     Sz. Pan
     Artur Szklener
     Dyrektor
     Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 

Nawiązując do treści pisma Federacji ZZPKiS z dnia 24 maja br.  
(Nr. 182/2018), na które niestety żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy (!) 
ponownie zwracam się z prośbą o poinformowanie „jakie rezultaty 
i przesłania” przyniosły sympozja i konferencje organizowanie pod Pana 
kierownictwem przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Mając na względzie ich znaczenie dla przyszłości instytucji kultury  
oraz twórców i pracowników, jesteśmy zobowiązani do poinformowania 
organizacji członkowskich o wnioskach wynikających z szeroko zakrojonej 
„rozmowy” na temat polskiej kultury. 

Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
– UNI MEI
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Federacja Związków Zawodowych                        Warszawa, 5.12.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki

Sz. Kol. Jan Guz
Przewodniczący OPZZ

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zwraca 
się z prośbą o wyjaśnienie i rozstrzygnięcie w Radzie Dialogu Społecznego 
kwestii: realizacji przepisów art. 28 pkt. 1- 4 i ust. 2 znowelizowanej Ustawy 
o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1608) w kontekście przepisów 
art. ar. 3,4,5,6 Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1669).

Sprawa jest ważna i pilna, bowiem Pracodawcy i działy kadr 
odmawiają okazywania dokumentów pracowniczych, które są niezbędne 
dla skutecznie realizowanej działalności związkowej. 

Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

Sz. Kolega
Maciej Manicki 
Przewodniczący Rady 
Fundacji Porozumienie 

Nawiązując do naszego pisma z 8 listopada br., w imieniu Zgromadzenia 
Delegatów Związkowych i organizacji członkowskich Federacji ZZPKiS, 
zwracam się o pomoc w kolejnym, 35 roku istnienia związkowego periodyku. 

Pomoc o którą prosimy ma tym większe znaczenie, że w roku 2019 
obchodzić będziemy 100-lecie istnienia Ruchu Związkowego w Kulturze.

Z okazji tej rocznicy, niezależnie od ukazujących się systematycznie 
Serwisów, pragniemy wydać publikację poświęconą 100-leciu naszego 
związkowego istnienia w sferze kultury i sztuki. 

Rozumiejąc istniejące trudności prosimy, aby podczas rozpatrywania 
możliwych dofinasowań, uwzględnić wsparcie naszych historyczno-
programowych powinności. 

Z upoważnienia Prezydium ZDZ 

Jan Budkiewicz

Warszawa, 3.12.2018 r. 
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Federacja Związków Zawodowych                              Warszawa, 15.11.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki

Zarząd Związku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki
przy Centrum Kultury w Przemyślu
Grupa Związkowa – Ustrzyki Dolne

Odpowiadając na pismo Waszej Grupy Związkowej z dn. 9.11.2018 r., 
Federacja ZZPKiS przedstawia swoje stanowisko i jego uzasadnienie:

1. Zamiar Burmistrza Ustrzyk Dolnych aby z działalności instytucji 
kultury, którą jest Ustrzycki Dom Kultury, wyłączyć jego 
zintegrowane jednostki organizacyjne tj. wydziały księgowości 
oraz kadr i połączyć je z tworzonym Centrum Usług Wspólnych, 
w poważnym stopniu narusza niżej wymienione obowiązujące 
przepisy Ustawy z dn. 25.10.1991r, o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (jednolity tekst zawiera załącznik do 
Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP, opublikowany w Dz.U. 
z dn. 5.04.2017r poz. 862).

2. Art. 2 powyższej Ustawy wymienia formy organizacyjne działalności 
kulturalnej, którymi są takie instytucje kultury jak: teatry, opery, operetki, 
filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy 
kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badań i dokumentacji 
w różnych dziedzinach kultury oraz wymienione w art. 11 tej ustawy 
instytucje kultury posiadające status instytucji artystycznych.
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 Nie są instytucjami kultury ani instytucjami artystycznymi: szkoły 
podstawowe, zespoły basenów, zakłady gospodarki mieszkaniowej, 
centra informacji i promocji, a także inne nie wymienione z nazwy 
jednostki podległe Urzędowi Gminy, które mają być obsługiwane przez 
Centrum Usług Wspólnych (m.in. przez wyłączone z Ustrzyckiego 
Domu Kultury wydział księgowości i kadr, z oczywistą szkodą dla tej 
instytucji kultury).

3. Art. Art. 18, 19, 20, 21 i 21a wymienionej Ustawy, przewidują różne 
formy łączenia działalności, ale dotyczą one wyłącznie instytucji 
kultury. Określają też obowiązujące w tym zakresie procedury 
i uprawnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Stwierdzając powyższe Federacja radzi aby w przypadku 
konieczności skorzystać z prawa odwołania się do organów 
i instytucji nadrzędnych wobec Urzędu Gminy i Burmistrza  
(z Ministrem ds. Kultury Dziedzictwa Narodowego – włącznie).

Prosimy o informację o dalszym przebiegu sprawy.

Opracował: 
Anatol Wasiljew
doradca ds. związkowych 

Jan Budkiewicz

Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne
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Federacja Związków Zawodowych                                Warszawa, 3.12.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 

Sz. P. Jerzy Doliński
Przewodniczący 
Związku Zaw. Prac.
Opery Nova w Bydgoszczy

Przesyłamy propozycje zapisów w Statucie Związku Zawodowego 
Pracowników „Opery Nova”; Państwowej Opery w Bydgoszczy, uwzgledniające 
zmiany ustanowione znowelizowaną Ustawą o związkach zawodowych  
(Dz. U. z 2018r. poz. 1608).
Art. 1
ust.1.  (po słowach „organizacją związkową”): działającą w Państwowej 

Operze „Opera Nova” w Bydgoszczy.
Uwaga:  Rozstrzygnięcie zasad członkostwa powinno nastąpić nie w art. 1 lecz 

w art. 7 Statutu – zgodnie z wymogami: porządku legislacyjnego.
Art. 7
ust. 1. (po słowach „mogą być”): pracownicy oraz inne osoby fizyczne, 

wykonujące – w różnych formach i na różnych podstawach prawnych 
– pracę na rzecz powyższej, artystycznej instytucji kultury.

ust. 1a. (dodatkowy): W poszczególnych przepisach niniejszego Statutu 
w których występują określenia odnoszące się do „pracowników” 
należy przez to rozumieć wszystkie, inne osoby fizyczne wymienione 
w ust. 1.

Uwaga:  Powyższa propozycja uwalnia od konieczności wymieniania 
w przepisach Statutu, w których użyto pojęcia „pracownik” – wszystkich 
osób  uprawnionych do członkostwa w związkach zawodowych. 

Z upoważnienia Przewodniczącego FZZPKiS

Anatol Wasiljew
Doradca ds. związkowych FZZPKiS
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Wysłano: 13.11.2018
Temat:  Priorytety UNI Europa
    i strategiczne ramy na lata 2017 – 2020.

Drodzy Koledzy!
Komitet Wykonawczy UNI Europa zaopatrzył dokument w kluczowe priorytety 
na 2019 r. Dołączone są także ramy strategiczne 2017-2020 przyjęte w 2016 r.  
Wskazują one jak UNI EUROPA będzie prowadziła walkę w interesie 
europejskich pracowników usług do 2020 r. 
– Wzrost miejsc pracy o wysokiej jakości
– Wzrost naszej siły negocjacyjnej wobec UE
– Wzrost naszej siły negocjacyjnej wobec pracodawców
– Wzrost związków zawodowych
Wymienione priorytety będą naczelnym wskazaniem UNI Europy jako całości, 
oraz jej sektorów i grup interprofesjonalnych. Będą one także podstawą 
programową przygotowywaniu naszej konferencji (13-15 października 2020).
Praca UNI Europy jest oparta na wizji „Przełamania” budującej uczciwą socjalną 
Europę z bezpiecznym zatrudnieniem, szacunkiem dla praw pracowników  
i roli związków zawodowych. Z wysokim poziomem negocjacji zbiorowych  
i liczebności związków.
Naszą misję stanowi prowadzenie walki w interesie pracowników usług – 
większości siły roboczej - na szczeblu europejskim tak widocznie – jak to czynią 
związki członkowskie na terenie kraju w relacjach politycznych i branżowych.
UNI Europa projektuje siłę związków w oparciu o solidarność między 
związkami. Warunkiem wstępnym jest aktywność członków uczestniczących 
w działaniach europejskich. Związki mogą uczynić wspólnie jako UNI Europa.
Komitet Wykonawczy uzgodnił zorganizowanie konferencji w obronie opartych 
na solidarności systemów ochrony socjalnej. (Sekretariat ma przygotować 
szczegółowo propozycję i przedstawić ją Komitetowi Wykonawczemu w lutym 
2019 r.)

/-/ Sonja Trekels

û    û    û
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Wysłano: 24 listopada 2018 r. 
Temat:  Priorytety UNI Europa i ramy strategiczne - 2017-2019.

Budowanie na europejskim Filarze Praw Socjalnych i zachęcanie do programu akcji 
socjalnej UE, obejmuje prawodawstwo, mechanizmy polityczne i źródła finansowe. Celem 
jest wzmocnienie praw pracowniczych i związkowych, a szczególnie negocjacje zbiorowe 
na poziomie krajowym. Kluczowym elementem będzie praca przez Europejski Sojusz 
Kompetencji Cyfrowych. Cel stanowi rozszerzenie włączenia partnerów społecznych  
z sektora telekomunikacji do innych sektorów, oraz rozwijanie prawodawstwa ochrony 
skutecznego zatrudnienia pracowników samozatrudnionych i nietypowych. Rozwijanie 
strategii mającej na celu wiodące spółki wielonarodowe na szczeblu narodowym, 
zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej (dla otrzymania dofinansowania z UE). 
Celem jest zaangażowanie ich w negocjacje zbiorowe. „Ponadnarodowe negocjacje 
dotyczące cyfrowej transformacji pracy w wielonarodowych spółkach sektorów 
usługowych”. Kluczowym elementem jest wzmocnienie sojuszów związkowych poprzez 
organizację 17 spotkań. Jest to związane z nowym projektem „Kształtowanie przyszłości 
pracy w oparciu o doświadczenie pracy UNI Europy nad czasem pracy w 2018 roku”.

Rozwijanie COZZ (Środkowoeuropejski Ośrodek Organizacyjny). Działania  
w Polsce są rozwinięte. Prace przygotowawcze w Czechach rozpoczęły się. Na Węgrzech 
i na Słowacji toczą się dyskusje. Wspieramy związki rumuńskie w utworzeniu negocjacji 
zbiorowych w finansach, handlu. UNI Europa rozwinie COZZ celem kształcenia 
organizatorów, aktywistów i urzędników związkowych, zarządzania działaniami 
organizacyjnymi, oraz przygotowania modelu wspólnego finansowania i organizowania 
działań w regionie przez związki z Europy (najpierw w Polsce i w Czeskiej Republice).

UNI Europa będzie wspierać związki członkowskie w działaniach organizacyjnych, 
Kluczowymi aspektami będzie udostępnianie ekspertyz, oraz ułatwianie wymiany 
doświadczeń organizacyjnych i rekrutacyjnych między związkami, zwłaszcza odnośnie 
młodzieży i kobiet. 

Pozdrowienia
/-/ Sonja Trekels

û    û    û
Wysłano: 25.11.2018 r.
Temat:  Nominacja Luca Visentini na drugą kadencję funkcji 
    Sekretarza Generalnego ETUC.

Drodzy Koledzy!
Po telefonicznej konferencji członków Prezydium UNI Europa 13.11.2018 r. mianowano 
obecnego Sekretarza Generalnego ETUC na kolejną kadencję.

Pozdrowienia
/-/ Oliver Roethig
Sekretarz Regionu

Tłumaczyła: Krystyna Rościszewska
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Szanowny Pan 
Roman Szełemej 
Prezydent 
Miasta Wałbrzycha

Szanowny Panie Prezydencie!

Według potwierdzonych już informacji wiem, że w wyborach 
na Urząd Prezydenta miasta, uzyskał Pan najwyższe w kraju 
poparcie mieszkańców Wałbrzycha

Podziwiam i gratuluję. Wyrażam też nadzieję na dalszą, 
życzliwą współpracę. Ponad wszelkie „negacje” dzisiaj nas tak 
trapiące. 

Z poważaniem

Jan Budkiewicz
 

Warszawa, 25 października 2018 r.

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz
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Pani 
Lidia Szukszyna 

Z uszanowaniem i sympatią składam Pani Jubileuszowe życzenia.

W imieniu własnym i milionów widzów, którzy mieli możliwość 
poznać Pani osobowość i aktorski kunszt. Zobaczyć także w realizacjach 
polskich twórców. W szczególności pamiętnej roli Matki serialu 
„Ballada o Januszku” reż. Henryka Bielskiego.

Dokonania 80 lat życia to wartość trwała. 

Wspominając nasze spotkania w Moskwie i Warszawie życzę 
i proszę o dalsze wpisy do annałów aktorskiej sztuki filmowej. Dla 
satysfakcji osobistej i radości nas – widzów.

Z wyrazami pamięci

Jan Budkiewicz

Warszawa, 25.09.2018 r. 

Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz



SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS16

Jania Rzędkowska
(7.11.1929 - 22.11.2018)

 Janeczka!
 Jakim człowiekiem i społecznikiem była, niech zaświadczy 
list wręczony Jej przez olsztyńskie bibliotekarki, gdy odchodziła na 
związkową emeryturę:

„Pani
Janina Rzędkowska
Przewodnicząca MZZPB
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Droga Pani Nino,

Nie da się opisać Pani zaangażowania i wkładu w działalność 
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a nasza wdzięczność, chociaż 
ogromna, na pewno nie sięga Pani zasług.

Dziękujemy zwyczajnie za poświecenie i trud włożony w działania 
naszej organizacji. Za te wszystkie lata, za wszystkie rozmowy i spotkania, 
za pasję, z którą walczyła Pani o sprawy pracowników bibliotek 
publicznych województwa.

Kierujemy do Pani te słowa, aby w uznaniu zasług dla naszej 
organizacji zechciała Pani przyjąć tytuł

Honorowej Przewodniczącej MZZPB
Pani aktywność jest dla nas bezcenna i niezależnie od Pani woli  

i wyborów osobistych, które uszanujemy, nie wyobrażamy sobie dalszej 
działalności bez Pani.

      
Członkowie MZZPB

Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, 3 kwietnia 2014 r.”

Janeczko!
Prosimy, wspieraj nas nadal swoim przykładem.

Jan Budkiewicz
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                 Dnia 23 listopada 2018 r. zmarła

                                    Ś. P.

 

                               JANINA 
                     KOKORA

           Długoletni pracownik  Zarządu  Głównego 
       Związku  Kultury  i  Sztuki, oraz  Federacji 
       ZZPKiS. Przez 51 lat (1949 - 2000) służyła
                twórcom i pracownikom kultury. 



SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS18

Dyrektor i Pracownicy
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 40-lecia
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego 

w Krośniewicach

w dniu 4 grudnia 2018r. , godz. 11:00,
plac Wolności 1 w Krośniewicach

û    û    û

Podczas Jubileuszowego spotkania mąż zaufania Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego „Kultura i Media” – członek władz FZZPKiS –  
Sławomir Mikołajczyk został uhonorowany przez Przewodniczącego Federacji

Złotą Odznaką
„Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”. 
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KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 

(październik – listopad – grudzień 2018 r.)

25.10. Warszawa Gratulacje dla p. Romana Szełemeja związane z ponownym 
objęciem urzędu Prezydenta Wałbrzycha i uzyskaniem w I turze  
85, 11 % głosów wyborców.                                 (J. Budkiewicz)

25.10. Warszawa Porada przekazana p. Lucynie Marzec-Pałach z Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie dot. założenia związku i przystąpienia 
do Federacji.                                                          (J. Budkiewicz)

29.10. Warszawa Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem Zarządu Związku 
Zawodowego Pracowników Filmoteki Narodowej w sprawie 
prawidłowości dokumentacji Związku.                    (A. Wasiljew)

5.11. Warszawa Na prośbę Zarządu Związku Zw. Prac. Instytucji Kultury Miasta 
Turku i Powiatu Tureckiego konsultacja poprawności projektu 
uchwały, dotyczącej wskazania członków związku objętych 
ustawową ochroną stosunku pracy.                         (A. Wasiljew)

7.11. Warszawa Uroczyste posiedzenie Rady OPZZ poświęcone działalności 
związków zawodowych w rocznicę 100-lecia Niepodległej 
Polski.                                                                    (J. Budkiewicz)

14.11. Warszawa Posiedzenie Komisji MKiDN ds. zaopatrzenia emerytalnego 
twórców.                                                           (S. Wieczorkowski)

15.11. Warszawa Poparcie wniosku Urzędu Miasta Wałbrzycha dot. powołania 
pani Alicji Młodeckiej na stanowisko dyrektora Wałbrzyskiej 
Galerii sztuki – Biura Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu do 
końca 2020 r.                                                         (J. Budkiewicz)

15.11. Warszawa Stanowisko Federacji odnośnie obiekcji Zarządu Zw. Zaw. 
Pracowników Kultury i Sztuki przy Centrum Kultury  
w Przemyślu dotyczących zamiaru Burmistrza, aby z działalności 
Ustrzyckiego Domu Kultury wyłączyć zintegrowane jednostki 
organizacyjne.                                  (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

19.11. Warszawa Posiedzenie Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

26.11. Warszawa Ponowne wystąpienie do dyrektora Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina o informację dot. wniosków z konferencji 
organizowanych przez Instytut.                             (J. Budkiewicz)

26.11. Warszawa Opinia w sprawie wynagrodzenia bibliotekarki – członka 
Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek przy MBP  
w Radomiu.                                                               (A. Wasiljew)
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28.11. Olsztyn Pogrzeb Janiny Rzędkowskiej – wieloletniej działaczki 
Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Woj. Warmińsko-
Mazurskiego.                                                       (J. Budkiewicz)

3.12. Warszawa Wystąpienie do Macieja Manickiego Przewodniczącego 
Rady Fundacji Porozumienie o wsparcie finansowe publikacji 
poświęconej 100-leciu ruchu związkowego w kulturze oraz 
wydawaniu Serwisów Informacyjnych w roku 2019. 

 (J. Budkiewicz)
3.12. Warszawa Ze względu na krótki czas konsultacji nie zgłaszamy uwag 

do projektu Rozporządzenia MKiDN „w sprawie dotacji dla 
publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego, przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych 
szkół artystycznych”.                                              (J. Budkiewicz)

3.12. Warszawa Propozycje zmian w Statucie Związku Zaw. Prac. Opery Nova  
w Bydgoszczy.                                                        (A. Wasiljew)

3.12. Warszawa Szczegółowa analiza dokumentów przekazanych przez Zw. Zaw. 
Pracowników Teatru Polskiego w Warszawie dot. wprowadzonych 
zmian w Układzie Zbiorowym przez pracodawcę.

(A. Wasiljew)
3.12. Warszawa Konsultacja z przedstawicielem Związku Zaw. Prac. Teatru Lalka 

„Tęcza” w Słupsku na temat działalności Związku.  
(A. Wasiljew)

4.12. Krośnie-
wice

Jubileusz 40-lecia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  
w Krośniewicach.                                                 (J. Budkiewicz)

5.12. Warszawa Wystąpienie do Jana Guza Przewodniczącego OPZZ o analizę  
w Radzie Dialogu Społecznego zapisów w znowelizowanej 
ustawie o związkach zawodowych w kontekście przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
12.12. Warszawa Posiedzenie Rady OPZZ. Omówienie stanu aktualnego 

funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.       (J. Budkiewicz)
13.12. Warszawa Posiedzenie Komisji MKDiN do spraw zaopatrzenia 

emerytalnego twórców.                                   (S. Wieczorkowski)
13.12. Warszawa Wydanie Nr. 11-12 (364-365) Serwisu Informacyjnego Federacji.
20-31. 

12.
Warszawa Federacyjne Życzenia Świąteczne – Noworoczne do Związków 

Członkowskich i osób współpracujących.            (J. Budkiewicz)

v v v



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.  VACAT                    Inst. Art.

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


