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„Przyszłości się nie
poznaje, przyszłość się
tworzy”.
M. Twain
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Federacja
Od:						
Wysłano: 				
Do:						
Temat:

Jan Tycner <jan.tycner@wbp.poznan.pl>
8 maja 2017 13:41
Federacja
Re: Życzenia dla Bibliotekarzy

W imieniu Koleżanek i Kolegów - uprzejmie dziękuję za nadesłane życzenia.
Serdecznie pozdrawiam :)))
Jan Tycner
Federacja
Od:
Wysłano: 				
Do:						
Temat:

Małgorzata Pawłowska <regionalny@mipbp.turek.net.pl>
9 maja 2017 13:23
Federacja
Re: [SPAM] Życzenia dla Bibliotekarzy

Witam serdecznie,
W imieniu Koleżanek i Kolegów dziękuję za życzenia.
Małgorzata Pawłowska

Federacja
Od:
Wysłano: 				
Do:						
Temat:

Anna Nadwodna <anadwodna@mbpostroleka.pl>
12 maja 2017 08:24
Federacja
Re: Życzenia dla Bibliotekarzy

Dzień dobry
Panie Janku, drogi nasz Przyjacielu!
W imieniu wszystkich bibliotekarzy z Ostrołęki serdecznie dziękuję za życzenia
i za pamięć o nas.
Pozdrawiam i już pragnę zaprosić.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza
przełożyła na cieplejszy (miejmy nadzieję) czas, tzn. 8 czerwca 2017 r. (czwartek)
Zaproszenie oficjalne będzie wysłane wkrótce.
Z wyrazami szacunku:
Anna Nadwodna
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Federacja Związków Zawodowych			

Warszawa, 22.05.2017 r.

Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 177/2017

Sz. P. Prof.
Piotr Gliński
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Ustosunkowując się do treści wyjaśnień Pana Ministra, w sprawie połączenia Filmoteki Narodowej z Instytutem Audiowizualnym, uwzględniając rzeczowe opinie wyrażone przez załogi tych instytucji, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki stwierdza:
1. Projekt połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego winień być jeszcze raz wnikliwie przeanalizowany i uzgodniony z odpowiedzialnymi stronami. Arbitralnie podejmowane decyzje kulturze i sztuce nie
służą.
2. Filmoteka Narodowa powołana została, aby przede wszystkim dbać o zachowanie
i najwyższą jakość wszelkich nośników dorobku kinematografii polskiej i mimo
ograniczonych środków finansowych od wielu lat z dbałością chroni, digitalizuje
i rekonstruuje zbierane zasoby.
3. Dorobek i prestiż wypracowany przez 62 lata działalności Filmoteki Narodowej
i 12 lat działalności Narodowego Instytutu Audiowizualnego powinien
skutkować ścisłą współpracą tych instytucji, z jednoczesnym zachowaniem ich
odrębności.
4. Nieprzemyślane połączenie instytucji może zdewaluować ich aktualną rangę
w Polsce i na świecie, a także utrudnić realizację dobrze pomyślanych i wykonywanych zadań statutowych.
5. Nie do zrozumienia jest fakt, że kształt połączonych instytucji, decyzje kadrowe
i płacowe mają się urodzić dopiero po 1 czerwca, czyli post factum. Czy propozycje
w tych sprawach nie mogły być wcześniej opracowane i konsultowane?
(Także przy udziale Federacji).
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Zgodnie z intencją pracowników Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu
Audiowizualnego, raz jeszcze powtarzamy: projekt połączenia Filmoteki Narodowej
i Narodowego Instytutu Audiowizualnego winien być wnikliwie przeanalizowany
i uzgodniony z odpowiedzialnymi stronami.
Z poważaniem
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Prezydium Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
– Prezydium Senackiej Komisji Kultury i środków Przekazu
– Prezydium Rady Dialogu Społecznego
– Kierownictwo OPZZ
– Stowarzyszenie Filmowców Polskich
– UNI Global Union
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Połączenie z Filmoteką Narodową
List otwarty Rady NInA
Warszawa, 20 kwietnia 2017 r.
Pan
prof. dr hab. Piotr Gliński
i Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Premierze,
Pełniąc obowiązki Rady Programowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego z niepokojem obserwujemy fakt postępującego procesu łączenia dwóch, niezależnych Instytucji: Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA) i Filmoteki Narodowej. Zwracamy się do Pana Premiera o ponowne rozważenie planu połączenia Filmoteki Narodowej
i NInA, który uważamy za niekorzystny dla polskiej kultury.
Rozwój NInA obserwujemy z ogromnym uznaniem od początku działalności Instytutu,
a od 2014 roku formalnie, jako członkowie Rady NInA, zaprzysiężeni przez MKiDN.
Pełniąc funkcję doradczą dla zespołu i dyrekcji Instytutu, na bieżąco konsultowaliśmy
wdrażane zmiany i strategie powiązane m.in. z otwarciem siedziby NInA dla publiczności, ale też imponujący rozwój wydawanych przez NInA portali, docenianych na międzynarodowych forach eksperckich.
Bazując na naszych doświadczeniach zawodowych możemy z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić, że model NInA jako instytucji łączącej misję archiwum, producenta i kuratora treści audiowizualnych związanych z różnorodnymi gałęziami kultury jest wzorcowym przykładem funkcjonowania archiwum audiowizualnego XXI wieku. NInA, tworzona na wzór francuskiego Instytutu Audiowizualnego (INA), szybko odnalazła własną,
ścieżkę rozwoju, kreując nowoczesny model Instytucji wychodzący naprzeciw zmianom
zachodzącym we współczesnej kulturze cyfrowej i audiowizualnej. Bazując na naszej
wiedzy, doświadczeniu i wieloletniej międzynarodowej współpracy, pragniemy podkreślić, że wiodącym, sprawdzonym modelem publicznego zarządzania dziedzictwem audiowizualnym jest rozdzielność archiwum audiowizualnego od kultury filmowej, wystarczy podać przykłady z reprezentowanych przez Radę systemów: Holenderski Instytut Sound and Vision i Centrum Eye z siedzibą w Amsterdamie, Francuski Instytut Audiowizualny i Cinémathèque Française.
Instytucje powołane w celu opieki nad archiwami audiowizualnymi stoją współcześnie
przed wielkim wyzwaniem pełnienia misji zarówno zabezpieczania i opracowywania
dziedzictwa, ale również udostępniania go kolejnym pokoleniom posługującym się biegle nowymi technologiami. Dynamika działań NInA, jak rzadko której Instytucji o profilu archiwalnym dysponującej w przeważającej mierze zasobami cyfrowymi, pozwala na
efektywne działanie, wypełniając obie funkcje.
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Wyróżnikiem Instytutu było od zawsze kierowanie swoich działań w stronę widza
i odbiorcy. Mądre i świadome upowszechnianie zbiorów i opowiadających im kontekstów jest kluczem do zaangażowania publiczności. Uzupełnieniem internetowej
oferty Instytutu stał się otwarty dla publiczności budynek zaprojektowany tak, by
zapewnić Instytutowi pełną samodzielność w przygotowaniu programu opartego na
cyfrowym dziedzictwie. Kameralne, wyposażone w najwyższej jakości sprzęty pracownie digitalizacji NInA zostały stworzone z myślą o realizacji autorskich założeń programowych w zamkniętym obiegu w siedzibie, od skanowania taśmy, przez rekonstrukcję cyfrową materiału wideo, do jego pokazu w sali audiowizualnej wyposażonej w najnowocześniejsze systemy projekcyjne i dźwiękowe. Mimo założenia samowystarczalności, NInA od zawsze współpracowała z partnerami zewnętrznymi. Programowane działania digitalizacyjne wynikały z badania bieżących potrzeb środowiska. Dzięki temu uratowane zostały archiwa wideo Muzeum Literatury. NInA nawiązał
też współpracę z Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Gotowość do podejmowania
działań zgodnych z interesem publicznym, ale także konsekwentny klucz kuratorski
w działaniach programowych NInA jest wyjątkowym znakiem jakości tej Instytucji.
Trudno wyobrazić sobie ich utrzymanie w momencie konfrontacji studyjnego potencjału
NInA z ogromnymi potrzebami Filmoteki Narodowej, której analogowe zbiory wymagają podjęcia działań w rytmie masowej produkcji.
Tempo zmian w zakresie zastosowań nowych technologii dla tworzenia i udostępniania treści wymaga uważnej obserwacji, wsparcia wartościowych kierunków i odpowiedzialnego
spojrzenia na nowe zjawiska kultury audiowizualnej i cyfrowej, które wykraczają daleko
poza zabezpieczenie kopii filmowej. Badanie kierunków rozwoju kultury oraz zachowań jej
odbiorców od zawsze mieściło się w misji NInA postrzeganej jako instytut teraźniejszości,
a pomysł połączenia misji Instytutu z zadaniami Filmoteki Narodowej – posiadającej
ogromny potencjał archiwalny, ale także balast organizacyjny związany z koniecznością
bieżącej cyfryzacji kilometrów analogowych taśm, jest dużym zagrożeniem dla podejmowanych przez NInA działań.
Obie instytucje wielokrotnie działały razem na rzecz dobra publicznego, mają też wspólne
plany rozwoju na przyszłość. Rozwoju, który bazuje na poszanowaniu niezależności profilu
programowego każdej z nich. Właśnie ta odrębność i indywidualny charakter organizacyjny
i merytoryczny pozwalają na wymianę doświadczeń, wiedzy eksperckiej i wzajemne inspiracje. Uważamy, że planowana fuzja będzie redukcją potencjału NInA i FN i utrudni
publiczny dostęp do zasobów obu Instytucji. Odrębne strategie zarządzania archiwum:
cyfrowym w przypadku NInA i analogowym w przypadku Filmoteki nie będą ze sobą
kompatybilne, co przyniesie szkodę dorobkowi audiowizualnemu kultury polskiej.
Jako Rada Instytutu, apelujemy do Pana Ministra o ponowne przemyślenie swojego zamiaru.
Z poważaniem,
W imieniu Rady NInA:
Agnieszka Holland, Przewodnicząca
Jan Müller
Edward Miszczak
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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OGÓLNOPOLSKIE
POROZUMIENIE
ZWIAZKÓW
ZAWODOWYCH
NIP: 526-025-13-39

Regon: 001133016

								

KRS: 0000033976

Warszawa, dnia 8 maja 2017 roku

OPZZ/AR/PŚ/288/2017
Pan
prof. Piotr Gliński
Wicepremier
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Szanowny Panie Premierze,
W imieniu organizacji członkowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań, zmierzających do wszczęcia prac nad założeniami Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury.
Dla pracowników instytucji kultury, jak i dla samych pracodawców, posiadanie
jednolitego, powszechnego i spójnego źródła prawa pracy będzie oznaczało wiele korzyści
i ułatwień, a także zapewni poczucie stabilności prawa.
W chwili obecnej regulaminy i inne akty prawne, które obowiązują w instytucjach
państwowych i samorządowych są często sprzeczne ze sobą, powodując wiele problemów w stosowaniu prawa. Prowadzi to do różnorodności norm prawnych obowiązujących w branży, czego efektem jest np. dyskryminacja płacowa poszczególnych grup
pracowników.
Wyrażam zatem przekonanie, iż kierując się zasadami dialogu społecznego oraz
mając na uwadze deklaracje partnerów społecznych, złożone w szczególności na spotkaniu w dniu 23 listopada 2016 roku, przyczyni się Pan Premier do niezwłocznego
rozpoczęcia merytorycznych prac nad przedmiotowym układem.
Z poważaniem
Wiceprzewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski
Do wiadomości:
– Sławomir Broniarz – przewodniczący Zespołu Problemowego
ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego
– Jan Budkiewicz – przewodniczący Federacji ZZPKiS
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REFERENDUM SZKOLNE
Złożyliśmy ponad 910 tys. podpisów w Sejmie! Dziękujemy!
W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. pełnomocnik Komitetu Referendalnego Sławomir
Broniarz oraz zastępca pełnomocnika Dorota Łoboda wraz z przedstawicielami
Komitetu Referendalnego złożyli w Sejmie podpisy obywateli popierających wniosek
o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie
reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla
Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.
Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: „Czy jest Pani/Pan
przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.
– W bardzo krótkim czasie w ciągu dwóch zimowych miesięcy zebraliśmy ponad
900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego –
powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
W styczniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zainicjował obywatelski ruch na rzecz
przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli ws. reformy systemu oświaty.
31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny w składzie:
ZNP, Rodzice przeciwko reformie edukacji, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”,
PO, Nowoczesna, Razem, PSL, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne
Towarzystwo Oświatowe, Kongres Kobiet, OPZZ, Krajowe Porozumienie Rodziców
i Rad Rodziców, Inicjatywa Polska.
Od 1 lutego br. trwała zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum.
W zbiórkę zaangażowali się przedstawiciele ZNP, ugrupowań parlamentarnych
i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji
samorządowych i innych podmiotów - krytycznie oceniających reformę oświaty.
– Dziękujemy za zaangażowanie! Dziękujemy osobom, które – nie tracąc nadziei
na lepszą edukację – złożyły swój podpis pod wnioskiem o referendum. Dziękuję
wszystkim, którzy organizowali zbiórki podpisów – dodał szef ZNP.
– To jest obywatelska inicjatywa – mówiła Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice przeciwko
reformie edukacji”.
– Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które poparły referendum oraz
organizacjom, które aktywnie włączyły się w zbiórkę podpisów – powiedział prezes
ZNP.
Najwięcej podpisów zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego ponad 550 tysięcy,
a następnie PO – 209 tys. oraz Nowoczesna – ponad 70 tys.
W Sejmie była z nami Odile Cordelier z francuskiego związku zawodowego nauczycieli
SNES FSU.

ûûû
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 172/2017

Warszawa, 17.05.2017 r.

P. Krzysztof Kubasik
Związek Zawodowy Pracowników
Teatru Wielkiego w Poznaniu

Opinia prawna
w sprawach zgłoszonych w piśmie Przewodniczącego Związku Zawodowego
Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu z dnia 12.05. 2017 r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
1. Odnośnie propozycji zawartych w pkt. 1 lit. a, b, c, d – dotyczących
nagród jubileuszowych za pracę artystyczną w balecie, w przedziałach:
od 10 do ponad 25 latach pracy i odpowiednio – nagród w wysokości od
100% do 300% miesięcznego wynagrodzenia – stwierdza się ich zgodność
z przepisami art. 31b ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
2. Odnośnie propozycji zawartych w pkt. 2 lit. a, b, c, d – dotyczących
nagród jubileuszowych za pracę w charakterze solisty wokalisty, muzyka
grającego na instrumentach dętych oraz artystów chóru, w przedziałach:
od 15 do ponad 35 latach pracy i odpowiednio – nagród w wysokości od 10%
do 300% miesięcznego wynagrodzenia – stwierdza się ich zgodność przepisami
art. 31b ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
3. Odnośnie propozycji zawartych w pkt. 3 lit. a, b, c, d – dotyczących
nagród jubileuszowych pozostałych pracowników w przedziałach:
od 20 do ponad 35 latach pracy i odpowiednio – nagród w wysokości od 100%
do 300% miesięcznego wynagrodzenia – stwierdza się, że odbiegają one od
regulacji zawartych w art. 31b ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Realizacja propozycji zgłoszonych przez Związek jest możliwa w rezultacie
porozumienia osiągniętego pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym w trybie
art. 772 § 1, § 4, § 5 oraz art. 24113 § 1 Kp. to jest przez ustanowienie korzystniejszych
dla pracowników warunków wynagrodzeń w Regulaminie Wynagradzania.
Z upoważnienia
Przewodniczącego Federacji ZZPKiS
Anatol Wasiljew
doradca ds. związkowych
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 9.05.2017 r.

P. Marzena Czulak
Związek Zawodowy Pracowników Działu
Społeczno-Kulturalnego LWSM „Morena”
w Gdańsku

Uprzejmie informujemy o czynnościach, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami należy wykonać w celu sądowego zarejestrowania tworzonego Związku Zawodowego.
A. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).
1. Art. 12 ust. 1
Uchwała o utworzeniu związku zawodowego
a) co najmniej 10 osób
b) dane personalne (dowód osob., PESEL, adres)
c) czytelne podpisy pod uchwałą członków Komitetu Założycielskiego.
2. Art. 12 ust. 2
Uchwała o wyborze członków Komitetu Założycielskiego upoważnionych do
przeprowadzenia rejestracji Związku
a) co najmniej 3 osoby
b) dane personalne (dowód osob., PESEL, adres)
c) czytelne podpisy członków Komitetu Założycielskiego.
3. Art.12 ust. 2
Uchwała o ustanowieniu statutu Związku
a) protokół z podpisami członków uchwalających statut.
b) egzemplarz statutu Związku.

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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4. Art. 13 ust. 8 i 9
Wybór organów statutowych może nastąpić na warunkach określonych w statucie,
co potwierdza protokół z wyborów (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
5. Art. 14 ust. 1 i 2
Wymienione dokumenty należy w 2 egzemplarzach złożyć za pokwitowaniem we
właściwym terytorialnie Sądzie Rejestrowym, w nieprzekraczalnym terminie do
30 dni od daty podjęcia uchwał wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
6. Art. 32 ust. 3 i 7
Uchwała Komitetu Założycielskiego o ochronie stosunku pracy z art. 32 Ustawy
o zw. zaw.
a) wskazać imiennie 3 osoby wymienione w pkt. 2
b) czytelne podpisy członków Komitetu Założycielskiego.
7. Art. 32 ust. 3
Wystąpienie do pracodawcy z informacją o utworzeniu związku zawodowego, powołaniu Komitetu Założycielskiego i złożeniu dokumentów w Sądzie Rejestrowym.
a) czytelne podpisy członków Komitetu Założycielskiego wymienionych w pkt. 2.
Uwaga!
Dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7 doręczyć pracodawcy, za pokwitowaniem po
otrzymaniu pokwitowania złożonej dokumentacji w Sądzie Rejestrowym.
Uchwała o woli przystąpienia do Federacji powinna być podjęta przez Walne Zebranie
głosami co najmniej 50% + 1.
Pozdrawiam i cieszę się,
że chcecie być z nami
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Opracował:
Anatol Wasiljew
doradca ds. związkowych
Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa,
19.04.2017 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 142/2017
Kol. Małgorzata Szymańska
Przewodnicząca NSZZ Pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kutnie
W związku z zapowiedzią opracowania i wprowadzenia w życie nowych regulaminów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie, przypominamy o obowiązujących
uprawnieniach zakładowych organizacji związkowych w tym zakresie.
Przypominamy również rodzaje aktów normatywnych oraz przepisy z zakresu
organizacji i zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury, które zostały
wymienione w sprawozdaniu z audytu „Polityka wynagrodzeń w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kutnie” przeprowadzonego na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta Kutno z dnia 12.07.2016 r.
1. Aktualnie obowiązujący przepis w sprawie wynagradzania pracowników
instytucji kultury. Rozporządzenie MKiDN z dnia 22.10.2015 (Dz. U. z dnia
4.11.2015 póz. 1798).
2. Regulamin Organizacyjny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kutnie.
Regulamin wymaga opinii organizacji związkowej
– Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. póz. 1020); art. 13 ust. 3.
3. Regulamin pracy.
Regulamin pracy wymaga uzgodnienia z organizacją związkową
– Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r.
póz. 1881) art. 30 ust. 3,4,5.
– Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 20,15 r. póz. 1066,
1220, 1224, 1268) art. 1042 §1
4. Regulamin wynagradzania.
Regulamin wymaga uzgodnienia z organizacją związkową
– Ustawa z dnia 23.05.1991 o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r.
póz. 1881) art. 30 ust. 5.
– Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. póz. 1066,
1220, 1224, 1268) art. 772 § 4.
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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5. Definicja instytucji kultury.
– Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2016 póz. 1020) art. 2 w zw. z art. 10 ust. 2, art. 11
ust. 1,2.
6. Regulamin nagród.
Regulamin nagród wymaga uzgodnienia z organizacją związkową
– Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r.
póz. 1881) art. 27 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 2.
7. Regulamin premiowania.
Regulamin premiowania wymaga uzgodnienia z organizacją związkową
– Ustawa z dnia 23.05.1991 o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 póz.
1881) art. 27 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 2.
Do wymienionych w póz. 3, 4, 6, 7 wewnątrzzakładowych aktów normatywnych
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, stanowiących w ogólnym rozumieniu uprawnienia z zakresu stosunków pracy, mają ponadto zastosowanie następujące przepisy:
– Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2015 r. póz. 1066, 1220, 1224,
1269) art. 9 § l który stanowi o prawomocności układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki
stron stosunku pracy – zawartych w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa.
art. 24113 § Iw zw. z art. 772 § 5, który stanowi o prawomocności korzystniejszych dla pracowników postanowień określonych w aktach prawnych wymienionych w art. 9 § l zawartych w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa.
Warunki ustanowione w wyżej określonym trybie, z dniem ich wejścia w życie
zastępują z mocy prawa dotychczasowe przepisy.
Przekazując powyższe przypomnienia Federacja ZZPKiS rekomenduje ich właściwe wykorzystanie przez Związek, w procesie stanowienia regulaminowych przepisów
dotyczących warunków pracy i wynagradzania pracowników Biblioteki.
W razie konieczności deklarujemy niezbędną, merytoryczną i instruktażową
pomoc.
Z poważaniem

Do wiadomości:
– Zbigniew Burzyński
Prezydent Miasta Kutno
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Protokół z Walnego Zebrania
Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych
Regionu Częstochowskiego z dnia 10.04. 2017 r.
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godz. 10.05, powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku zebrania (zebranie prawomocne: na 27 członków obecnych 17),
– odczytanie regulaminu wyborów
– wybór przewodniczącego zebrania – H. Moryń
– wybór protokolanta – Barbara Radecka.
3. Sprawozdanie z działalności w poprzedniej kadencji omówiła przewodnicząca
H. Moryń.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego sporządzonego przez Komisję Rewizyjną
– odczytała D. Kostecka.
5. Postawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, głosowanie
– wniosek zaakceptowany jednogłośnie.
6. Wybór kandydatów do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Skład obu Komisji wyglądał następująco:
Komisja Skrutacyjna – Jadwiga Zakonek (otrz. 15 głosów)
									 – Zofia Dobosz (otrz. 15 głosów)
Komisja Mandatowa
			 						

– Hanna Wąsak (otrz. 15 głosów)
– Barbara Jędryszczak (otrz. 15 głosów)

Zrezygnowano z Komisji Uchwał i wniosków.
7. Jednogłośnie zrezygnowano z tajności wyborów wybierając głosowanie przez
podniesienie ręki.
8. Przedstawienie kandydatów na przewodniczącą związku (2 kandydatury: Karolina
Ficenes i Barbara Radecka) – głosowanie
Przewodnicząca – Karolina Ficenes (otrz. 16 głosów), (B. Radecka otrz. 1 głos).
9. Przedstawienie kandydatów do Zarządu (5 kandydatów: B. Radecka, M. Kaczorowska, E. Romanowska, L. Mikulska, Z. Dobosz).
10. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej (3 kandydatury: J. Rak,
J. Zakonek, H. Wąsak).
11.		 Wyniki wyborów:
Przewodnicząca – Karolina Ficenes (kierownik Filii 14)
Zarząd Związku:
		 						
		 						
			 					
			 					
			 					

(wszystkie osoby otrzymały po 16 głosów)
Barbara Radecka – z-ca przewodniczącej (Dz. Gromadzenia)
Edyta Romanowska – sekretarz (Filia 14)
Małgorzata Kaczorowska – członek (Filia 2 i 4)
Lidia Mikulska – członek (Filia 6)
Zofia Dobosz – członek (Introligatornia)
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Komisja Rewizyjna: (wszystkie osoby otrzymały po 16 głosów)
									

Jadwiga Zakonek – przewodnicząca (Centr. Prac. Obsługi)

									

Jadwiga Rak – członek (Filia 6 i 24)

									

Hanna Wąsak – członek (Filia 9 Prac. obsługi)

12. Nowo powołany Zarząd podjął uchwałę o dysponowaniu kontem bankowym przez
p. Karolinę Ficenes, Barbarę Radecką i Edytę Romanowską.
13. Zakończenie zebrania godz. 10.40.
Protokołowała: Barbara Radecka

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 12.04.2017 r.

Zarząd
Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych Regionu Częstochowskiego

Dziękuję za informację o Waszym Zebraniu. Gratuluję wybranym do władz Związku i proszę o współpracę.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę:
Wszystkiego Dobrego.
Nie tylko w Dni Świąteczne ale też w dni powszednie.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
P.S.
Po rejestracji w KRS zmian w organach Związku
oczekujemy na przysłanie do Federacji sądowego
dokumentu.
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Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 162/2017

Warszawa, 9,05.2017 r.

Zarząd
Związku Zawodowego Pracowników
Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Koleżanki! Koledzy!
Otrzymaliśmy od Kierownictwa OPZZ wiadomość (i dokumentację), że Związek
Wasz wyraził chęć przystąpienia do Rady Warmińsko-Mazurskiej OPZZ.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki skupiająca
w swoich szeregach kilkadziesiąt związków działających w instytucjach kultury
(także w filharmoniach, operach i teatrach), jest współtwórcą i członkiem
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przewodniczący FZZPKiS
członkiem Prezydium Rady OPZZ.
Zwracając na to uwagę, chcielibyśmy namówić Was do bycia w gronie ludzi
bliskich zawodowo, z doświadczeniem i praktyką nie tylko na podwórku własnym, ale
też na scenie ogólnopolskiej, na której współpracujemy z Radą Dialogu Społecznego,
Kierownictwem OPZZ, ZASPEM, SBP, międzynarodową organizacją UNI MEI
(w grupie wykonawców tzw. „żywego słowa”, czyli teatrów i oper).
Współpracujemy w oparciu o profesjonalne doradztwo prawne, co jest szczególnie
ważne przy opiniowaniu resortowych projektów legislacyjnych, „gotowanych” dla
instytucji kultury i sztuki.
Spójrzcie na stronę internetową Federacji (www.fzzpkis.pl), przeglądnijcie
wydawany co miesiąc Serwis Informacyjny, a przekonacie się, że bycie wśród
związkowców Federacji ma sens (tak uważają Wasi sąsiedzi ze Związku w Bibliotece
Wojewódzkiej przy ul. 1 Maja 5).
Dzięki temu federacyjna rodzina kultury byłaby mocniejsza, a Wasza organizacja
miała wsparcie innych związków kultury i sztuki z całego kraju. Przynależność do
Federacji to również możliwość kandydowania i wyboru do jej organów stanowiących.
(Najbliższy IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy przewidziany jest w drugiej połowie
2018 r.).
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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Trudno wymieniać codzienne reakcje i starania, o które zwracają się do Federacji
Koleżanki i Koledzy z różnych stron Polski. Wykonujemy je z przekonaniem.
Nie zachwalanie „swojej grządki” jest istotą naszej propozycji.
Zapraszamy do bycia razem w Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Kultury i Sztuki. Jeśli jednak pozostaniecie przy dotychczasowej decyzji, życzyć będziemy „na nowej drodze życia” wszystkiego najlepszego.
Z pozdrowieniami

Do wiadomości:
– Kierownictwo OPZZ
– Związki Członkowskie FZZPKiS

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

ûûûûû
Prace nad zmianami ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego.
We wrześniu br. miną 2 lata od wprowadzenia w życie nowych zasad dialogu społecznego w Polsce. Partnerzy społeczni przyjęli zobowiązanie, iż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (dalej: ustawa), Rada Dialogu Społecznego dokona oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej rekomendacje zmian w zakresie zwiększenia samodzielności organizacyjnej Rady.
W tym celu powołany został zespół ekspertów ds. opracowania nowelizacji ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
W czasie ostatnich dwóch miesięcy odbyło się kilka spotkań zespołu. Wynikiem
wielogodzinnych prac, analiz i dyskusji są propozycje nowych rozwiązań w zakresie:
• opiniowania przez RDS projektów poselskich, senackich, prezydenckich oraz obywatelskich,
• występowania do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej,
• wprowadzenia ryczałtów dla poszczególnych kategorii osób, wykonujących pracę w
Ramach RDS,
• uszczegółowienia zasad głosowania korespondencyjnego,
• doprecyzowania zadań przewodniczącego RDS,
• uregulowania zasad funkcjonowania i finansowania CPS Dialog,
• wzmocnienia uprawnień wojewódzkich rad dialogu społecznego,
• zapewnienia odpowiednich środków finansowych na działalność wojewódzkich rad
dialogu społecznego.
W najbliższych dniach zespół przedstawi swe propozycje Prezydium RDS.
22
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Zaopatrzenie Emerytalne Twórców
Przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, której zadaniem jest uznawanie działalności za twórczą lub
artystyczną i ustalanie daty jej rozpoczęcia.
Komisja wydaje decyzje w sprawie uznania działalności za twórczą lub artystyczną
i ustalenia daty jej rozpoczęcia na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie:
• umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogów z wystaw,
recenzji, przyznanych nagród i wyróżnień
oraz
• dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej
na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej
albo wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów
zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.
Zainteresowani przesyłają do Komisji wypełniony formularz wniosku oraz
dokumenty potwierdzające czas i charakter wykonywanej działalności.
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
KOMISJA DO SPRAW ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO TWÓRCÓW
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
telefon kontaktowy – (22) 42 10 286
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z posiedzeń
Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców

		 W dniach 20.01.2017 r.; 20.02.2017 r.; 20.03.2017 r.; 04 i 27.04.2017 r. odbyły
się kolejne posiedzenia Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Komisja rozpatrzyła łącznie 44 wnioski następujących grup „zawodowych”:
1. architektów		 – 1 wniosek
2. artystów			 – 7 wniosków
3. filmowców		 – 2 wnioski
4. fotografików ̶ 0 wniosków
5. literatów			 ̶ 5 wniosków
6. muzyków		 ̶ 28 wniosków
7. plastyków		 ̶ 1 wniosek
		 Członkowie Komisji omawiali zatwierdzając lub odraczając przedłożone przez
twórców dokumenty potwierdzające czas trwania i charakter działalności twórczej bądź
artystycznej.
Odroczone wnioski postanowiono ponownie rozpatrywać po uzupełnieniu dokumentów
na najbliższym posiedzeniu Komisji.
Dnia, 11.05.2017 r.

Sylwester Wieczorkowski
SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS
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KRONIKA ZWIĄZKOWA

Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie
(kwiecień – maj 2017 r.)
27.03.

Warszawa Apel do władz samorządowych Piły o podwyżkę wynagrodzeń
dla pracowników biblioteki im. Pantaleona Szumana w Pile.
(J. Budkiewicz)

28.03.

Warszawa Wystąpienie do Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z protestem przeciwko zamierzeniom przekształcenia Filmoteki Narodowej.
(J. Budkiewicz)

3.04.

Warszawa Pismo do Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza z poparciem
propozycji dot. powołania reprezentacji samorządowych
organizatorów instytucji artystycznych.
(J. Budkiewicz)

10.04.

Warszawa Rekomendacja dla Związku Zaw. Prac. Kultury Ziemi
Nadnoteckiej w Pile dot. propozycji zawarcia porozumienia
o współdziałaniu Związku i NSZZ „Solidarność” w kwestii
podwyżek wynagrodzeń w pilskiej bibliotece.
(A. Wasiljew)

11.04.

Warszawa Posiedzenie Rady Fundacji „Wsparcie”. Rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji
i sprawozdania finansowego za 2016 r.
(J. Budkiewicz)

11.04.

Warszawa Obrady Prezydium OPZZ. M.in. informacja o pracach nad
projektem ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych
i zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
(J. Budkiewicz)

12.04.

Warszawa Gratulacje dla nowo wybranych władz Związku Zawodowego
Pracowników Bibliotek Regionu Częstochowskiego.
(J. Budkiewicz)

14.04.

Warszawa Wydanie Nr. 4 (346) kwiecień 2017 r. Serwisu Informacyjnego.

19.04.

Warszawa Pismo do Przewodniczącej NSZZ Pracowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kutnie z przypomnieniem uprawnień
zakładowych organizacji związkowych w procesie stanowienia
przepisów regulaminowych dot. warunków pracy i wynagradzania.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

20.04.

Warszawa Posiedzenie Komisji ds. zaopatrzenia emerytalnego twórców
przy MKiDN.
(S. Wieczorkowski)
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26.04.

Warszawa Pismo popierające wątpliwości i zastrzeżenia OPZZ dot. projektu
ustawy „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
(J. Budkiewicz)

26-27
.04.

Warszawa Opinia dla Przewodniczącej MZZ Pracowników Kultury i Sztuki
w Słupsku w sprawie korespondencji związkowej.
(J. Budkiewicz)

27.04.

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

28.04.

Warszawa Konferencja naukowa: „Węzłowe współczesne problemy
Konstytucji” organizowana przez Europejską Wyższą Szkołę
Prawa i Administracji w dwudziestą rocznicę uchwalenia
Konstytucji RP.
(J. Budkiewicz)

8.05.

Warszawa E-maile z okazji Dnia Bibliotekarza z wyrazami szacunku
i sympatii dla pracowników bibliotek.
(J. Budkiewicz)

9.05.

Warszawa Prośba do Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku o zgodę na wyjazd dwóch przedstawicielek
Międzyz. Zw. Zaw. Prac. Kultury Woj. Pomorskiego na Jubileusz
70-lecia Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

9.05.

Warszawa Informacja o czynnościach, które muszą być wykonane żeby
zarejestrować Zw. Zaw. Prac. Działu Społeczno-Kulturalnego
LWSM „Morena” w Gdańsku.
(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

9.05.

Warszawa List do Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Teatru im.
Stefana Jaracza w Olsztynie z zaproszeniem do wstąpienia do
federacyjnej rodziny kultury.
(J. Budkiewicz)

12.05.

17.05.

Bytów

Jubileusz 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Wręczenie
Bożenie Mazur dyrektorowi biblioteki i wieloletniemu
działaczowi związkowemu – Złotej Honorowej Odznaki
Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki przez
Janusza Wolickiego członka Prezydium ZDZ i Wiesławę Janus
Przewodniczącą Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Kultury Województwa Pomorskiego.

Warszawa Opinia prawna w sprawach zgłoszonych przez Związek Zaw.
Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu dot. przyznawania
nagród jubileuszowych.
(A. Wasiljew)
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19.05.

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

22.05.

Warszawa Arbitralnie podejmowane decyzje kulturze i sztuce nie służą!
Ustosunkowanie się do pisma prof. Piotra Glińskiego – Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawie połączenia
Filmoteki Narodowej z Instytutem Audiowizualnym.
(J. Budkiewicz)

22.05.

Warszawa Podziękowanie za zaproszenie i życzenia z okazji obchodzonego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej – Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
(J. Budkiewicz)

23.05.

Warszawa Posiedzenie Prezydium OPZZ.
Projekt uchwały w spr. zwołania IX Kongresu OPZZ; Omówienie
stanu prac nad rządową prognozą wielkości makroekonomicznych
stanowiących podstawę nad projektem ustawy budżetowej na
2018 r. zakresie:
– wzrostu wynagrodzeń, w gospodarce narodowej, w tym
w państwowej sferze budżetowej,
– minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Informacja o pracach nad projektem ustawy o rozwiazywaniu
sporów zbiorowych i zatrudnianiu pracowników tymczasowych
oraz zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego; Stosowanie
Regulaminu w spr. zasad i trybu postępowania dot. nabywania
i utraty członkostwa OPZZ.
(J. Budkiewicz)

maj

Myślenice Posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do wyboru
Nowy Targ dyrektora PSM w Myślenicach, Nowym Targu, Krakowie.
Kraków
(M. Brodzicka-Satora, S. Michaldo – Zw. Zaw. Pracowników
Kultury i Sztuki przy Zespole Szkół Muzycznych w Krakowie)

30.05.

Warszawa Federacja. Rozmowa z Dyrektorem Instytutu Chopinowskiego
dr. Arturem Szklenerem poświęcona inicjatywom i postulatom
związkowym, ważnym dla kultury i sztuki.
(J. Budkiewicz)

31.05.

Warszawa Wydanie Nr. 5 (347) maj - Serwisu Informacyjnego FZZPKiS.
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WŁADZE I ORGANY FEDERACJI ZZPKIS
1. Jan Budkiewicz
2. Jerzy Doliński
3. Agnieszka Lachcik

– przewodniczący
– wiceprzewodniczący
– wiceprzewodnicząca

Kinematografia (Warszawa)
Inst. Art. (Bydgoszcz)
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: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80
Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego
jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl
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