PROTOKÓŁ UCHWAŁ I USTALEŃ

III posiedzenia Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
w dniu 7 lutego 2020r.

W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów
Związkowych oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.
Lista obecności w załączeniu.

I.

Porządek posiedzenia.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z II posiedzenia Prezydium ZDZ.
3. a) Realizacja priorytetów programowo – organizacyjnych Federacji na lata

4.
5.
6.
7.

2019 – 2023 oraz bieżąca działalność Przewodniczącego i Biura FZZPKiS,
b) stan personalny i organizacyjno-finansowy.
Szkolenie związkowe (termin, uczestnicy).
Uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Związkowych i przyjęcia
bilansu za rok 2019r. oraz uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2020-.
Informacje związkowe i organizacyjne, ankiety, składki.
Sprawy wniesione.

Realizując porządek obrad III posiedzenia Prezydium Zgromadzenia Delegatów
Związkowych FZZPKiS przyjęto następujące Uchwały i ustalenia.

II.

Ad. 1-2.
Prezydium przyjęło bez uwag porządek obrad oraz Protokół z II posiedzenia
Prezydium ZDZ.
Ad. 3.

Zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącego Jana Budkiewicza
z wykonania zobowiązań dot. m.in.: rejestracji w KRS zmian w organach Federacji,
odbytych spotkań, rozmów, konsultacji związkowych, wydanych Serwisów
i stanu wydatków. Realizacji priorytetów programowo - organizacyjnych na lata 2019
- 2023 w szczególności dot. bibliotek. Niestety Minister Piotr Gliński na inicjatywy
przekazane do Ministerstwa KiDN 21 listopada 2019r. do dnia 3 lutego br. nie raczył
odpowiedzieć.
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Prezydium odnosząc się do zadziwiającego braku odpowiedzi Ministra na
propozycje i postulaty Federacji, postanowiło wystosować do: Sejmowej i Senackiej
Komisji Kultury, Rady Dialogu Społecznego i związków członkowskich protest
przeciwko lekceważeniu inicjatyw społecznych.
W związku z realizacją priorytetów programowo - organizacyjnych ustalono,
że konieczne jest zainicjowanie prac nad „ustawą o wykonawcach i instytucjach
artystycznych”. Mają swoje ustawy biblioteki, muzea, kinematografia szkolnictwo
artystyczne, a jedynie teatry, filharmonie, opery, zespoły pieśni i tańca funkcjonują
w ogólnoprawnej ustawie „o działalności kulturalnej”. Jan Budkiewicz zwrócił się do
osób kompetentnych, posiadających twórczy dorobek o udział w spotkaniu, które
określiłoby drogę dla proponowanej inicjatywy. Większość z osób do których
Przewodniczący się zwrócił, zadeklarowało chęć włączenia się. Spotkanie odbędzie
się w siedzibie Federacji 24 lutego br.
Ad. 4.

Prezydium ustaliło, że Federacja przeprowadzi szkolenie związkowe dla
nowych przewodniczących organizacji członkowskich oraz członków Zgromadzenia
Delegatów Związkowych. Szkolenie odbędzie się 15 marca br. w siedzibie Federacji.
Liczba osób ok. 20. Koszty szkolenia pokryje Federacja. (Uczestnicy pokryją jedynie
koszty podróży). Na szkoleniu omawiane będą problemy ustawowo-statutowe, które
liderzy związkowi znać powinni. Szkolenie prowadzić będzie dr nauk prawnych
Malgorzata Pundyk-Giet z Ogólnopolskiej Szkoły Prawa w Gliwicach.
Ad. 5.

Prezydium podjęło jednogłośnie Uchwały w sprawach:

♦ Zwołania III posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych w dniu 16 marca
2020 r. w siedzibie Federacji w Warszawie o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad ZDZ:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu ustaleń II posiedzenia ZDZ.
5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji, za okres 1.10.2019r. 15.03.2020r.
6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych
za rok 2019.
7. Wysłuchanie
oceny
i
uwag
Komisji
Rewizyjnej
dot.
sprawozdań
i bilansu za rok 2019.
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8. Przyjęcie uchwały:
- o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2019.
9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2020 r.
10. Ocena szkolenia związkowego.
11. Informacja o obradach UNI MEI w Dublinie w sprawach układów
zbiorowych. (R. Rykiert)
12. Sprawy bieżące i wniesione.

♦ Skreślenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie z listy związków członkowskich Federacji
ZZPKiS z dniem 23.04.2020r.
Ad. 6.

Prezydium w związku z wakatem w składzie Zgromadzenia Delegatów
Związkowych przedstawiciela środowisk związków instytucji artystycznych,
postanowiło powołać do Zgromadzenia Delegatów Związkowych Kol. Krzysztofa
Kubasika reprezentującego Związek Zawodowy Pracowników Teatru Wielkiego
w Poznaniu.
Do dnia 3 lutego zostało złożonych przez Związki Członkowskie 22 Ankiety
Statystyczne na I półrocze 2020 roku, z nową miesięczną składką na rzecz Federacji
w kwocie 8 zł. za pracującego członka Związku. W dalszym ciągu nie wszystkie
Związki zapoznały się z Uchwałą IX Zjazdu o zmianie składki.
Do związków członkowskich należy przekazać informację na co składki są przez
Federację wydawane.
Ad. 7.

Przewodniczący Federacji poinformował, że 7 lutego br. odbędzie się w
siedzibie Rady OPZZ Woj. Małopolskiego w Krakowie spotkanie
z okazji wręczenia Koleżance Krystynie Rościszewskiej oraz Prof. Jackowi
Wojciechowskiemu Dyplomów Honorowego Członka Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Na spotkanie zaproszeni zostali
związkowcy z krakowskich instytucki kultury oraz Przewodniczący Rady
Wojewódzkiej OPZZ Józef Król.
PRZEWODNICZĄCY FZZPKiS
Jan Budkiewicz
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