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- Aby po Wielkiej Nocy
nastąpiły Wielkie Dni. „Kto przyjaciel, ten niech zaraz
stanie tutaj pośród nas,
i kto wielką miłość znalazł,
ten niech z nami dzieli czas.”
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Oda do Radości
Hymn Europy
O Radości, iskro bogów,					
kwiecie elizejskich cór,						
święta, na twym świętym progu		
staje nasz natchniony chór.				

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
na Radości złoty ślad.

Jasność twoja wszystko zaćmi,			
złączy, co rozdzielił los.					
Wszyscy ludzie będą braćmi				
tam, gdzie twój przemówi głos.		

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
z niej – najwyższy niebios krąg.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz		
stanie tutaj pośród nas,					
i kto wielką miłość znalazł,				
ten niech z nami dzieli czas.			

Bracie, miłość niezmierzona
mieszka pod namiotem z gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona
i ucałuj jeszcze raz.

Z nami ten kto choćby jedną				
duszę rozpłomienić mógł.					
Ale kto miłości nie zna,					
niech nie wchodzi tu na próg.			

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie
miłość, miłość mieszka tam.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem
biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca i bohaterbiegnij, bracie tak i ty.
											 Słowa – Fryderyk Schiller,
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przekład – Konstanty Ildefons Gałczyński,
muzyka – Ludwig van Beethoven (finał IX Symfonii).
Tekst za: Konstanty Ildefons Gałczyński, „Dzieła
zebrane”, tom V (przekład), Czytelnik 1979
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NASZE SPRAWY
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji ZZPKiS
19 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej FZZPKiS.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz udzielający wyjaśnień
Przewodniczący Federacji Jan Budkiewicz i księgowa Danuta Świsłowska.
Na posiedzeniu oceniono:
– działalność organów Federacji w okresie sprawozdawczym
(14.III.2016 – 19.III.2017 r.)
– stan organizacyjno-prawny, realizacje uchwał i zaleceń.
– gospodarkę finansową w 2016 r. tj. wykonanie preliminarza budżetowego i wyniki bilansowe.
– projekt Preliminarza Budżetowego na rok 2017.
V posiedzenie
Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji ZZPKiS
20 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych. Uczestniczyło 10 członków ZDZ oraz Przewodniczący i 2 członków
Komisji Rewizyjnej. Obecny był również doradca związkowy Anatol Wasiljew.
Gośćmi Zgromadzenia byli przedstawiciele Związku Zawodowego
Pracowników Filmoteki Narodowej Michał Grabowski i Mariusz Reyman.
Przedmiotem obrad było w szczególności:
– Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydium Zgromadzenia Delegatów od 2.11.2016 do 19.03. 2017 r.
– Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2016.
– Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego
i bilansu Federacji za rok 2016.
– Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek
zysków i strat za 2016 r.
– Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2017 r.
– Ocena podstawowych założeń wstępnego projektu nowej struktury OPZZ.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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– Stan prawny, ankiety, składki związków członkowskich FZZPKiS.
– Problemy Filmoteki Narodowej.
Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwaliło:
– przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego za 2016 r.
– pokrycie straty za rok 2016 r. z kapitałów własnych Federacji.
– przyjęcie preliminarza budżetowego na 2017 r.

ûûû
Podczas posiedzenia Piotr Szczechowiak, w imieniu Komisji Rewizyjnej
przypomniał i uzasadnił konieczność terminowego przesyłania ankiet członkowskich oraz systematycznego opłacania składek. Od przesyłania ankiet z liczbą
członków w organizacjach związkowych zależy naliczanie wysokości składek,
a te mają istotny wpływ na pokrywanie bieżących zobowiązań finansowych
Federacji. Na ich podstawie Federacja opłaca także składki do OPZZ i UNI
MEI.
Przewodniczący Związku Zawodowego Filmoteki Narodowej Michał
Grabowski przedstawił trudną sytuację Filmoteki Narodowej. Poinformował,
że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza połączyć Filmotekę
z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Sprawa zdaje się być przesądzona. Obie instytucje nie są zadowolone z takiego obrotu sprawy. Zwłaszcza,
że nie ma żadnej informacji, jak będzie przebiegać połączenie i jaka ma być
przyszła struktura nowej instytucji. Obawiają się zwolnień, zmiany warunków
pracy płacy.
Zgromadzenie Delegatów Związkowych akceptowało propozycję, aby
Związek Filmoteki wystąpił do Federacji z uzasadnionym wnioskiem o interwencję: do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydium Sejmowej
i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Prezydium Rady Dialogu
Społecznego oraz międzynarodowej organizacji UNI MEI.

ûûû
Ustalono termin najbliższego posiedzenia Prezydium ZDZ na dzień
5 czerwca 2017 r.

vvvv
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 118/2017

Warszawa, 28.03.2017 r.

Sz. P. Prof.
Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przekazano alarmujące pytania, związane z zamierzonym przez MKIDN przekształceniem Filmoteki Narodowej.
Polska Filmoteka Narodowa to instytucja o szczególnym charakterze
i znaczeniu. Pisał o tym w 2003 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej i najważniejszych
podmiotów decyzyjnych w Polsce, ówczesny przewodniczący UNI Euro MEI Marc Kerki.
„Od roku 1955 Filmoteka gromadzi, opracowuje naukowo i upowszechnia dzieła polskiej i europejskiej kinematografii. Filmoteka jest współzałożycielką Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych, stojąc u podstaw jej międzynarodowego znaczenia, w tworzeniu europejskiej i światowej świadomości
kulturalnej.
Związki członkowie EURO-MEI we wszystkich państwach europejskich
pragną zachęcić Pana do zagwarantowania, że Polska Filmoteka będzie nadal
odgrywała tę ważną rolę dla kultury polskiej i europejskiej.”
Słowa międzynarodowego uznania sprzed kilkunastu lat, znalazły odzwierciedlenie w obowiązujących zapisach 4 rozdziału „Ustawy o kinematografii” (Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej).
Obowiązującego prawa, którego Federacja ZZPKiS dzięki życzliwości posłów
PSL była współtwórcą.
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Przypominając o obowiązku konsultacji projektów zmian aktów
prawnych z reprezentatywnymi związkami zawodowymi stwierdzamy:
– Dotychczas, na żadnym etapie podejmowania decyzji o przekształceniu
Filmoteki Narodowej, Federacja ZZPKiS nie była przez MKiDN
powiadamiana.
– Z otrzymanych od Związku Zawodowego Pracowników Filmoteki
Narodowej informacji jednoznacznie wynika, że Ministerstwo rozwiązania prawno-organizacyjne zamierza tworzyć dopiero po przekształceniu instytucji (!)
– Do dzisiaj nie podano do wiadomości załogi Filmoteki, elementów
wynikających z przekształcenia. Takich jak: struktura instytucji, grafik
zależności, regulaminy pracy, zatrudnienia i wynagradzania. Miejsce
i obowiązki nowej instytucji w organizacjach międzynarodowych, itd.
Świadczy to o tworzeniu faktów dokonanych bez wiedzy co potem.
– Potwierdza to pismo Dyrektora Filmoteki z dnia 27.01.2017 r. do
Związku, dotyczące ew. zmian zapisów zawartych w regulaminie
zatrudnienia i wynagradzania. To znaczy, że przekształcenie może
zostać wykorzystane instrumentalnie do wprowadzenia rozwiązań
mniej korzystnych dla pracowników.
– Dowodem spotkanie pełnomocnika MKiDN z przedstawicielami
Związków Zawodowych działających w Filmotece w dniu 31 stycznia
2017 r., które było zaprzeczeniem traktowania strony społecznej jako
partnerów.
Postępowanie Ministerstwa tworzy sytuację zagrożenia i niepewności.
Stawia pod znakiem zapytania kontynuację działalności Filmoteki, na
zasadach określonych w Ustawie o Kinematografii i w statucie Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych.
Międzynarodowa ważność Polskiej Narodowej Filmoteki, jej merytoryczna działalność oraz sprawy pracowników chroniących dorobek światowy kinematografii zasługują na szacunek, o który się dopominamy.
Protestujemy, aby tworzone na prędce zarządzenia decydujące o losie
instytucji i jej pracowników, były narzucone zainteresowanym bez konsultacji
z organizacjami do tego uprawnionymi.
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Reasumując: domagamy się od Urzędu P. Ministra przeprowadzenia obowiązującej konsultacji, poprzedzonej merytoryczno-prawnym
uzasadnieniem przekształcenia Filmoteki Narodowej wraz z jednoznacznym oświadczeniem czy i jakie zmiany kodeksowe dotkną pracowników
tej zasłużonej instytucji.
Oczekujemy niezwłocznie odpowiedzi uwzgledniającej związkowe
zastrzeżenia i postulaty.
Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
–
–
–
–
–
–

Prezydium Sejmowej Komisji Kultury
Prezydium Senackiej Komisji Kultury
Prezydium Rady Dialogu Społecznego
Kierownictwo OPZZ
UNI Global Union
Związki Członkowskie FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 111/2017

Warszawa, 22.03.2017 r.

Szanowny Pan
Sławomir Broniarz
Przewodniczący Zespołu Problemowego
ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego
Informuję, że w dniu 21 marca br. otrzymałem z MKiDN protokół
ze spotkania w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Niestety, pomimo generalnej aprobaty dla związkowej inicjatywy,
wyrażonej przez uczestników spotkania, swojego stanowiska nie wyraził
Minister prof. Piotr Gliński, który jest uprawniony do wszczęcia i uzgodnienia
trybu prac nad Układem (Stanowisko Ministra mieliśmy otrzymać razem
z protokołem do połowy stycznia br.).
Pozdrawiam
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Kierownictwo OPZZ
– Związki członkowskie FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 228/2017

Warszawa, 3.04.2017 r.

Olgierd Łukaszewicz
Prezes Zarządu Głównego
ZASP

Szanowny Kolego Prezesie!
Zgodnie z treścią naszej rozmowy w dniu 30 marca 2017 r., Federacja
Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki jest wielce zainteresowana inicjatywą powołania przedstawicielstwa samorządowych organizatorów
instytucji artystycznych, która byłaby zaczątkiem reprezentacji samorządowej
d/s wszystkich komunalnych instytucji kultury.
Potrzebne jest prawnie usytuowane przedstawicielstwo, upoważnione
do podejmowania z organizacjami związkowymi rozstrzygnięć, o które dopominamy się bezskutecznie od Urzędu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Rady Dialogu Społecznego, w której przedstawicielstwa samorządowego nie ma.
Wspierając propozycję ZASP zgłaszamy chęć aktywnego uczestniczenia w realizacji celów, które inicjatywa ta ma spełnić.
Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 117/2017

Warszawa, 27.03.2017 r.

Ponadzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Kultury Ziemi Nadnoteckiej
z siedzibą w Pile
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki po zapoznaniu się z przesłaną przez Wasz Związek dokumentacją, w sprawach zabezpieczenia finansowego działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Pantaleona Szumana w 2017 r. przez władze i organy samorządowe miasta Piła
i powiatu pilskiego – przedstawia następujące stanowisko.
Federacja solidaryzuje się i podziela zasadność postulatów wyrażonych
przez działające w Bibliotece organizacje związkowe i społeczno-zawodowe
wobec organów miasta Piły i powiatu pilskiego – w sprawach:
– zapewnienia w 2017 r. środków na statutową działalność biblioteczną,
– zapewnienia w 2017 r. środków na wynagrodzenia i podwyżki płac pracowników.
Przyjmując powyższe stanowisko, Federacja uwzględniła następujące okoliczności:
1. Stosownie do Umowy Nr.114/OKS/2007 zawartej 13.04.2007 r. zarówno „organizator” tj. Zarząd Powiatu w Pile jak i „współorganizator” tj. Rada Miasta Piła
zostali (§ 3) zobowiązani, do zapewnienia dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności,
zgodnie z zadaniami określonymi w statucie (§ 4 ust. 5).
2. Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w §§ 7, 8, 13 określa szeroki zakres zadań Biblioteki, składających się na realizowanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców i szeroko rozumianą działalność upowszechniania kultury.
3. Zobowiązania władz i organów samorządu terytorialnego do zapewniania samorządowym instytucjom kultury (m.in. bibliotekom) niezbędnych środków do prowadzenia działalności i realizowania statutowych zadań, zawierają przepisy:

12

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

4.

5.

6.

7.

a) Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w art. 21 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 zobowiązuje do zabezpieczenia finansowego działalności instytucji kultury, wspólnej dla kilku podmiotów (samorządowych władz i organów).
b) Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 829) w art.
9 i art. 20a ust. 2 zobowiązuje organizatora i współorganizatora samorządowej
biblioteki publicznej do zapewniania wspólnej instytucji kultury, warunków
działalności i rozwoju odpowiadających jej statutowym zadaniom.
c) Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
446, 1579) w rozdz. 2 art. 7 ust. 1 pkt. 9; obliguje władze Gminy do zaspokajania potrzeb w zakresie zadań własnych m.in. w dziedzinie kultury, w tym
bibliotek,
d) Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814) w rozdz. 2 art. 4 ust. 1 pkt. 7; stanowi o obowiązku wykonywania
przez władze Powiatu zadań publicznych m.in. w zakresie kultury.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.09.2016 r. (Dz. U. z dnia 13.09.2016 r. poz.
1456) ustanawia minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. w kwocie 2000 zł
miesięcznie co stanowi 8% wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia
w 2016 r. Powyższą decyzje Rząd RP powziął, uwzględniając m.in. wzrost kosztów utrzymania oraz konieczność ich rekompensowania odpowiednim zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Federacja ZZPKiS posiada udokumentowane informacje o dokonanych podwyżkach wynagrodzeń pracowników samorządowych instytucji kultury w wymiarze 5% od 1.01.2017 r. m.in. w bibliotekach w: Bydgoszczy, Chełmie, Gdańsku,
Kutnie, Legnicy, Lublinie, Ostrołęce, Wałbrzychu, Żninie. W szeregu samorządowych instytucjach kultury trwają negocjacje i uzgodnienia pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla pracowników w 2017 r.
W protokole ze spotkania reprezentantów władz Powiatu Pilskiego i władz
Gminy – miasta Piły z reprezentantami organizacji związkowych i społecznozawodowych działających w Powiatowej i Miejskich Bibliotece Publicznej
w Pile, oraz przedstawicielami Regionalnych i Miejskich władz NSZZ „Solidarność” w dniu 15.02.2017 r., Starosta Pilski p. Eligiusz Komarowski wskazując
na godne uznania zasługi Biblioteki w rozwoju czytelnictwa na terenie miasta
i powiatu uznał za zasadne przyznanie 5% podwyżkę wynagrodzeń jej pracownikom z budżetu Powiatu Pilskiego.
W piśmie z dnia 28.02.2017 r. skierowanym do przewodniczącej Ponadzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury Ziemi Nadnoteckiej, Starosta Pilski p. Eligiusz Komarowski nawiązując do spotkania w dniu 15.02.2017 r.
– podtrzymał stanowisko w przedmiocie przyznania 5% podwyżek wynagrodzeń
dla pracowników Biblioteki.
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Reasumując, Federacja ZZPKiS stwierdza, że wyżej wymienione okoliczności
jednoznacznie wskazują na racje strony społeczno-związkowej w sprawach:
– realizacji ustawowych zobowiązań władz samorządowych do zabezpieczenia
środków na statutową działalność Biblioteki w zakresie merytoryczno – programowym, która u prominentnych przedstawicieli organów samorządowych posiada wysoką i godną uznania ocenę.
– zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz podwyżki płac pracowników w 2017 r., których specjalistyczne kwalifikacje i wysoka jakość pracy
stanowią oczywistą przyczynę osiągnieć ich macierzystego zakładu pracy, tym
bardziej, że pracownicy Biblioteki nie byli objęci podwyżkami wynagrodzeń od
2009 r.
Wyrażamy pogląd, że różnice zdań pomiędzy Powiatowym „Organizatorem”
a Gminno-Miejskim „Współorganizatorem” – nie mogą powodować negatywnych
skutków dla wspólnej instytucji kultury – Biblioteki i jej pracowników – a do tej
pory takie są niestety rezultaty sporów kompetencyjnych.
Federacja apeluje do samorządowych władz o podjęcie przedsięwzięć, których
celem będą działania pozbawione konfliktów, przynoszące pozytywne skutki dla
wspólnej instytucji kultury, zgodnych z racjonalnymi regułami kolegialnego zarządzania i właściwie realizowanymi zasadami współżycia społecznego.
Federacja ZZPKiS wyraża satysfakcję i uznanie dla organizacji związkowych
i społeczno-zawodowych funkcjonujących w Bibliotece, za łączne działania wobec
pracodawcy oraz władz i organów samorządowych.
Prosimy przedstawicieli Ponadzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury Ziemi Nadnoteckiej – delegowanych na spotkanie w dniu 29 marca br.
- o zapoznanie uczestników spotkania z treścią naszego wsparcia, a Zarząd Związku
o informację dot. osiągniętych rezultatów.
Za Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Otrzymują:
– P. Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
– Rada Powiatu Pilskiego
– Rada Gminy Miasta Piły
– Związki Członkowskie
Federacji ZZPKiS
14
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 104/2017

Warszawa, 17.03.2017 r.

Zarząd
Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Bibliotek
Publicznych Woj. Śląskiego
Szanowne Koleżanki!
Z podziękowaniem potwierdzamy wpłatę Związku w kwocie 5.328, –
z tytułu zaległych składek członkowskich na rzecz za 1, 2, 3 kwartał 2016 r.
Wyrażamy przekonanie, że po uregulowaniu kwoty pozostałej za ostatni
kwartał 2016 r., wpłaty za pierwszy i następne okresy będą opłacane we właściwych terminach. Piszemy o tym, bowiem podstawowym źródłem finansowania
działalności Federacji są składki wpłacane przez związki członkowskie (4 zł od
pracującego członka związku).
Systematyczne opłacanie składek stanowi czynnik warunkujący możliwości działań Federacji, podejmowanych w wielorakich sprawach dotyczących
ustawowych praw i interesów organizacji członkowskich oraz członków tych
związków.
I sprawa druga. Z codziennej praktyki wiemy, że wady i nieprawidłowości w dokumentacji związkowej, są często wykorzystywane przez organy
administracji, na niekorzyść organizacji związkowych. Związek bez właściwego udokumentowania swego statusu organizacyjno – osobowego ma ograniczone szanse w obronie członków związku poszkodowanych tendencyjnymi decyzjami pracodawców.
Dlatego chcielibyśmy wyjaśnić skąd, wynikają różnice między przesłanym do Federacji 18 czerwca 2014 r. składem Zarządu (w zał.) a niezmienionym (od 2010 roku) składem organów Związku jaki podaje KRS.
16

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS

Organizacyjne i formalno-prawne braki statusu związku stanowią przeszkodę w działaniach interwencyjnych, podejmowanych przez Federację
w sprawach organizacji członkowskiej.
W związku z tym istnieje racjonalnie uzasadniony wymóg domagania się
– w interesie związków członkowskich – przekazywania Federacji aktualnej dokumentacji.
Takiej jak:
1. Obowiązujący statut wraz z informacją:
– organu który statut uchwalił, datą uchwalenia oraz sygnaturą rejestracji przez właściwy Sąd Rejestracyjny,
2. Ostatni protokół z wyboru władz związku (ze wskazaniem personaliów, funkcji związkowych oraz trybu i wyników głosowań – wybranych członków):
– Zarządu
– Komisji Rewizyjnej.
3. Aktualny dokument rejestrowy KRS zawierający dane personalne
i funkcje związkowe członków organów związku wymienionych
w pkt. 2.
4. Aktualną (na koniec każdego półrocza) ankietę statystyczną.
W przypadku międzyzakładowej organizacji związkowej – jak
Wasza – niezbędne są także:
– wykaz z adresami i nazwami zakładów pracy objętych działalnością
związku
– liczbą pracujących członków związku (w każdym z w/w zakładów
pracy)
– liczbą niepracujących „ ( „ )
– liczbą ogółu pracowników zatrudnionych ( „ )
Z powodów istotnych w sytuacjach konfliktowych np. z pracodawcą,
(które mogą się zdarzyć w każdej chwili) należy aby do Federacji były także
przysłane:
– regulaminy pracy
– regulaminy wynagradzania
– regulaminy nagród i premiowania
– regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
– uchwały Zarządu w sprawach ochrony członków związku wynikającej
z art. 32 Ustawy o zw. zaw.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Szanowne Koleżanki!
Prosimy o pilne przysłanie do Federacji wymienionych dokumentów.
W przypadku dostrzeżonych mankamentów powiadomimy Zarząd co i jak
poprawić. Warto dołożyć starań, aby wszystko było wzorcowe.
Pozdrawiamy
Piotr Szczechowiak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Federacji ZZPKiS

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji
ZZPKiS

P.S.
Nie rozumiemy dlaczego na zaproszenie do udziału
w posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów Związkowych
i propozycję wejścia w skład Zgromadzenia (pismo
z 21.12.2016 r.) nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi.
„Bylibyśmy wspólnie o krok do przodu”.
Otrzymują:
1. Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Bibliotek Woj. Śląskiego
2. Grupy Związkowe w :
– Miejskiej i Powiatowej BP w Będzinie
– Miejskiej BP w Bytomiu
– Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
– Książnicy Cieszyńskiej
– Miejskiej BP w Czeladzi
– Miejskiej BP w Jastrzębie Zdroju
– Miejskiej BP w Miłkowie
– Miejskiej BP w Siemianowicach Śląskich
– Miejskiej BP w Chrzanowie
– BP Miasta i Gminy w Łazach
– Gminnej BP w Mierzęcicach
– Miejskiej BP w Tychach
– Muzeum Miejskim w Żywcu
3. a/a

18
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 101/2017

Warszawa, 15.03.2017 r.

Sz. P.
Robert Skraburski
Wójt Gminy Rewal

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki nie jest
prawnie zobowiązana do opiniowania zamierzonej likwidacji instytucji kultury.
A jednak!
W poczuciu moralnego obowiązku, zgodnego z celami Federacji, odnosimy się do uchwały podjętej przez Radę Gminy Rewal negatywnie.
Niweczy ona decyzję podjętą przed 8 laty, której zasadność społecznokulturalną potwierdziło życie.
Przez te kilka lat, w miarę posiadanych możliwości (dalekich od chęci
i ambicji pracowników) świetlice w Rewalu, Pustkowiu i Śliwinie służyły nie
tylko mieszkańcom, ale też wypoczywającym oraz zwiedzającym te zakątki
turystom z Polski i zagranicy.
Jak wywodzimy z treści uzasadnienia uchwały, Rada Gminy kierowała się
jedynie względami finansowymi, zadawalając pozostawieniem tylko jednego –
Muzeum Rybołówstwa – z pięciu dotychczasowych członów ośrodka kultury.
Smutny to przykład prymatu pieniądza, który nie uwzględnia wartości
najmniejszych cząstek naszego bytu społeczno-kulturalnego.
Podane w uzasadnieniu wyliczenia dofinansowań skwitowane zostało
oryginalnym stwierdzeniem: „…likwidacja instytucji prowadzonej w dotychczasowej formie może sprzyjać rozwojowi tej działalności i aktywności
lokalnej…”!!!
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Odchodząc od moralnej i społecznej oceny zamiaru likwidacji posiadanej przez Gminę Rewal instytucji kultury, pragniemy zwrócić uwagę na merytoryczno-prawne uchybienia podjętej decyzji.
Uchwała powołująca GOK z 14 listopada 2008 r. (potwierdza to statut
GOK) stworzyła instytucję złożoną z 5 członów:
1. Muzeum Rybołówstwa z siedzibą w Niechorzu przy Al. Bursztynowej 28.
2. Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie przy ul. Lipowej 16.
3. Świetlicy Wiejskiej w Pustkowiu przy ul. Słonecznej 3.
4. Świetlicy Wiejskiej w Rewalu przy ul. Szkolnej 1.
5. Amfiteatru w Rewalu przy ul. Parkowej 2.
Uchwała o zamiarze likwidacji GOK nie określa co stanie się z Amfiteatrem.
Czy ulegnie on także likwidacji? Brakuje też opinii sołectw, w których znajdują
się świetlice, oraz sposobu zagospodarowania lokali, w których obecnie świetlice się mieszczą.
Zdaniem Federacji stawia to pod znakiem zapytania właściwość i legalność podjętej uchwały.
Zwracamy się do Rady Gminy o znalezienie motywacji dla dalszego
istnienia Gminnego Ośrodka Kultury.
Mając powyższe na względzie, nasz głos kierujemy także do samorządowych organizacji, właściwych do sprawowania merytoryczno-prawnego
nadzoru.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Rada Powiatu Gryfickiego
– Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
– Związki Członkowskie FZZPKiS

20
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Warszawa, 21.03.2017 r.

Philip Jennings – General Secretary
UNI global union

Odnosząc się do wdrażania reguły 40% liczby kobiet w związkowych
gremiach decyzyjnych, z satysfakcją informujemy:
1. W Zgromadzeniu Delegatów Związkowych Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki (najważniejszego, statutowego organu między Zjazdami) jest 57,14% kobiet a w Prezydium
Zgromadzenia Delegatów – 44,44%
Podobne proporcje zachowujemy od lat, co wpływa bardzo korzystnie na
merytoryczne działania Federacji.
Pragniemy dodać, że na pełną liczbę zrzeszonych w Federacji Związków
64,04% przewodniczących to kobiety!!!
Z poważaniem
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Jan Budkiewicz
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Drogi Czytelniku!
Zwracamy się do Ciebie w naszym i Twoim
interesie: redaguj „SERWIS” razem z nami.

Nie chcemy:
– aby nasz skromy biuletyn był przekazem tylko
w „jedną” stronę,
– aby nie spotkał się z jakąkolwiek reakcją,
– aby był nudny i niepotrzebny.

Pragniemy:
– poprawiać się z numeru na numer,
– spotykać się z oddźwiękiem – choćby burzliwym,
– przekazywać sprawy Twojego środowiska innym.

Do tego wszystkiego potrzebny jest
Twój udział, Twój list, Twój artykuł,
Twoje spostrzeżenia.
Napisz i przyślij. Czekamy!!!
Redakcja
24
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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
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

