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XI posiedzenie Prezydium Zgromadzenia 
Delegatów Związkowych Federacji ZZPKiS 

(24 września 2012 r.) 

 

Przedmiotem obrad było między innymi: 

 

- zatwierdzenie protokołu z X posiedzenia Prezydium ZD, 

- analiza prawna uchwały „Regulamin funduszu strajkowego”. Reasumpcja głosowania, 

- przyjęcie stanowiska Prezydium w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1/2012, 

- ocena zasad poboru i wysokości składek członkowskich na rzecz Federacji, 

- działalność agend FZZPKiS i ich problemy lokalowe: Płocka 16, Żelazna 67/66,  

    Jezuicka 6/8, 

- sprawy personalne, 

- sprawy bieżące i wniesione. 

 

• Prezydium przegłosowało jednogłośnie treść skorygowanego „Regulaminu w sprawie  

zasad funkcjonowania funduszu strajkowego Federacji ZZPKiS”. Wadliwość uchwały 

podjętej na posiedzeniu 27 sierpnia 2012 r. polegała na tym, że nastąpiło „zawłaszczenie” 

przez Prezydium uprawnień statutowych Zgromadzenia Delegatów Związkowych. 

 

• Prezydium jednogłośnie zagłosowało za przyjęciem stanowiska w sprawie protokołu KR  

nr 1/2012 (6 gł. za). Odpowiedź składa się z trzech części:  

- część pierwsza dotyczy poszczególnych wniosków i zastrzeżeń sformułowanych przez KR,  

- część drugą stanowi  przypomnienie treści protokółu z posiedzenia Prezydium 21.05.2012r  

- część trzecia odnosi się do wymagań statutowych, które dotyczą Komisji Rewizyjnej. 

 

• Prezydium jednogłośnie akceptowało wyjazd Agnieszki Kociuban (Kraków, szkolnictwo 

artystyczne) na konferencję krajów Europy Środkowej UNI MEI do Tallina  

(21 - 22.10.2012r.). Koszty udziału w konferencji pokrywa Komisja Europejska. 

 

 

        Sporządziła: Anna Chomać 
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SKRÓCONA INFORMACJA 
z działalności Federacji ZZPKiS za okres 

25 września 2010 do 24 września 2012 r.  

 

 

 Minęły równo dwa lata od VII Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.  

Mając to na względzie, Prezydium ZDZ czuje się zobowiązane  

do przedstawienia informacji z wykonywanych obowiązków, realizacji uchwał 

 i wniosków. Także z racji przebiegu prac i naszych krytycznych opinii wobec  

uchwalonej w sierpniu 2011 r,. (obowiązującej od 1.I.2012 r.) ustawy  

„o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zmian niektórych  

innych ustaw” i  wydawanych do w/w ustaw rozporządzeń  wykonawczych.  

 
I 

 

W okresie pozjazdowym odbyło się XI posiedzeń Prezydium Zgromadzenia  

Delegatów Związkowych: (I - 3.10.2010, II - 24.01.2011, III. - 28.02.2011, IV - 16.05.2011,  

V - 18.07.2011, VI - 29.08.2011, VII - 12.12.2011, VIII - 30.01.2012, IX - 21.05.2012,  

X - 27.08.2012, XI - 24.09.2012) oraz 

IV posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych (I - 25.09.2010,  

II -  14.03.2011, III - 10.10.2011, IV- 26.03.2012.). 

Prezydium ZDZ podjęło 35 uchwał, a Zgromadzenie DZ - 22 uchwały. 

Odbyły się 2 szkolenia połączone (dzięki dofinansowaniu przez Fundację 

„Porozumienie”) z obejrzeniem spektakli teatralnych: „Ucho, gardło, nóż” w teatrze Polonia 

oraz „La Boheme” w teatrze Ateneum. 

 

Federacja zrzesza aktualnie 62 związki członkowskie. Od Zjazdu we wrześniu 2010 

r. rozwiązały się trzy organizacje:  

1. Związek Zawodowy Pracowników Teatru Zagłębia w Sosnowcu, 

2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury w Żyrardowie, 

3. Świętokrzyski Związek Zawodowy Pracowników Muzeów i Kultury w Kielcach. 
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Przystąpiła do Federacji jedna organizacja:  

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi Kłodzkiej 
    w Polanicy Zdroju (przyjęty 21.03.2011r. ). 

 

 

- Najważniejsze spotkania, wystąpienia, interwencje i opinie odnotowywane były  

w Serwisach Informacyjnych, których w okresie dwóch lat wydaliśmy 17 numerów  

(w tym 7 podwójnych).  

O merytorycznych uchwałach oraz inicjatywach Federacji związki członkowskie były 

także powiadamiane za pośrednictwem strony internetowej FZZPKiS oraz odrębnymi  

komunikatami. 

W sprawach instytucji i pracowników kultury występował i interweniował  

(na bieżąco) Przewodniczący Federacji – Jan Budkiewicz, a podczas spotkań z Ministrem 

Bogdanem Zdrojewskim także Wiceprzewodniczący: Dorota Abramczyk i Jerzy Doliński. 

Z upoważnienia Prezydium Jerzy Doliński odbywał również rozmowy w sprawach 

finansowania instytucji kultury z władzami województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Dużą aktywność przejawiali członkowie Prezydium: Piotr Szczechowiak  z Poznania, 

Agnieszka Kociuban i Andrzej Salamoński z Krakowa. Warto odnotować,  

że wiceprzewodnicząca Federacji Dorota Abramczyk została w tym roku dyrektorem  

Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Zgierzu. 

 Pokłon należy złożyć Krystynie Rościszewskiej z Komisji Rewizyjnej, której  

przekłady i opracowania dot. międzynarodowego ruchu związkowego  w szczególności UNI 

MEI mamy możliwość czytać w prawie każdym Serwisie Informacyjnym. (Zazdroszczą nam 

tego związkowcy z innych Federacji). 

           Koleżanka A. Kociuban, reprezentowała Federację w powołanej przez Ministra 

KiDN Radzie d/s szkolnictwa artystycznego, K. Rościszewska brała udział w Komisjach:  

d/s nagród Ministra KiDN oraz d/s przyznawania nagród Dyrektora CEA dla nauczycieli 

szkolnictwa artystycznego, a Mateusz Błażejewski ze Zw. Zaw. Prac. Bałuckiego Ośrodka 

Kultury w Komisji Młodych OPZZ. 

 Ze względów finansowych przedstawiciele Federacji uczestniczyli tylko w jednym 

związkowym wydarzeniu międzynarodowym. Dorota Abramczyk i Krystyna Rościszewska 

były delegatkami na III Konferencję UNI-Europa, która odbywała się w Tuluzie  

3-5 października 2011 r. 
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Porad prawnych udzielali w tym czasie: 

- Anatol Wasiljew - w sprawach związkowo-organizacyjnych (do końca kwietnia 2012 r.). 

- mecenas Monika Karczewska-Smoleń – w sprawach dotyczących Federacji. 

Wszystkie zawierane umowy przygotowała lub nadzorowała ich treść Kancelaria  

Adwokacka Moniki Karczewskiej-Smoleń, która reprezentuje Federację w sprawach  

sądowych, stanowiąc jej osłonę prawną. 

Odznaką ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA ZWIĄZKOWEGO KULTURY I SZTUKI 

uhonorowano następujące osoby: 

Medalem - Plakietką „Zasłużony dla Związku”: Czesławę Lewandowską (Zw. Zaw. Prac. 

Kult. i Szt. w Zgierzu); Halinę Mierzwę (Zw. Zaw. Prac. Kult. Woj. Pomorskiego  

w Gdańsku). 

 

Złotą Odznaką: Marylę Florczak (Region. Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.  

w Ostrołęce); Bogusławę Grzybowską, Marka Huczyka, Urszulę Pawulską (Zw. Zaw. Prac.  

Teatru Lalki „Tęcza”). 

 

Srebrną Odznaką: Krzysztofa Fir, Katarzynę Jabłońską, Barbarę Wojtaniec, Sabinę Soboń, 

Katarzynę Sternalską (Zw. Zaw. Prac. Teatru Lalki „Tęcza”). 

 

II 

 

 W minionym okresie władze Federacji ściśle współpracowały z kierownictwem OPZZ  

i Trójstronną Komisją. Tę współpracę ułatwiał fakt, że członkiem Prezydium i Rady OPZZ  

oraz Zespołu d/s Usług Publicznych Trójstronnej Komisji jest Przewodniczący Federacji,  

co pozwala na reagowanie w istotnych dla nas sprawach. W czasie obecnej kadencji organów 

OPZZ Jan Budkiewicz uczestniczył w 15 posiedzeniach Prezydium oraz 7 Rady OPZZ  

a także  w licznych ogólnozwiązkowych spotkaniach i konferencjach konsultacyjnych. 

 Zrozumienie sensu „bycia razem” charakteryzowało współpracę  

ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i jego przewodniczącą Elżbietą Stefańczyk,  

Związkiem Artystów Scen Polskich, którym kieruje obecnie Olgierd Łukaszewicz,  

Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, Forum Polskich Muzyków Orkiestrowych  

i Związkiem Zawodowym Aktorów Polskich. 



 

 

 Dzięki tej aktywnej współpracy, z projektu ustawy „o organizowaniu i prowadzeniu  

działalności kulturalnej” zostały usunięte w parlamencie, lansowane przez MKiDN  

najbardziej dotkliwe, antypracownicze rozstrzygnięcia dot. artystów wykonawców (aktorów, 

muzyków, śpiewaków, tancerzy). 

Nie tylko członkowie Prezydium wykonywali „posługi federacyjne”.  

Także koleżanki i koledzy działający w związkach członkowskich. 

 Dobrym przykładem gotowości do udzielania się jest p. Elżbieta Miś przewodnicząca 

Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki przy Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie, która  

reprezentując szkolnictwo artystyczne uczestniczyła w posiedzeniach komisji  

branżowo-resortowych. 

W działalności gospodarczej duże problemy sprawiało funkcjonowanie  

Klubu-Restauracji „Świętoszek”, który budżetu Federacji nie uzupełniał, ale go obciążał.   

Ponieważ prowadzona przez Federację działalność gospodarcza zmalała i nie daje koniecznych 

wpływów, trzeba w najbliższym czasie podjąć kroki zapewniające finansowe zabezpieczenie 

programowo-organizacyjnego funkcjonowania Federacji. 

Warto podkreślić, że choć w małej grupce pracowniczej, zdaliśmy egzamin  

w sprawnej przeprowadzce z „Pałacyku” na Lwowskiej do nowego, przystosowanego na biuro 

lokalu przy ul. Żelaznej. 

 

III 

 

W pełni aktualna jest uchwała wniesiona przez delegatów Federacji: J. Budkiewicza,   

J. Dolińskiego na VII Kongres OPZZ. Jednogłośnie przyjęta przez reprezentantów wszystkich 

branż zrzeszonych w OPZZ, określa dobitnie związkowe stanowisko wobec najważniejszych 

problemów kultury oraz pracowników tej sfery. 

Przypominamy jej treść, bo stanowi ona TAKŻE podstawę działań Federacji. 

 

Uchwała 
VII Kongresu OPZZ z dnia 28.05.2010 r. 

w sprawach kultury 
 

 Kultura jest odwzorowaniem postaw cywilizacyjnych obywatelskich każdego  
społeczeństwa. Pojęcie kultury nie sprowadza się bowiem jedynie do wymiaru artystycznego. 
Określa także relacje i zachowania między ludźmi, jakość pracy i wypoczynku, treść prawa,  
aktywność obywatelską. Buduje tożsamość oraz wizerunek życia publicznego. 
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 Domagając się właściwego rozumienia obszarów kultury wyrażamy troskę o instytucje 
kultury, o pracowników i społeczników bibliotek, centrów artystycznych, teatrów, filharmonii, 
kinematografii, szkolnictwa artystycznego. 
 Przeciwstawiamy się postępującej komercjalizacji kultury sprawiającej, że dużej  
części Polaków nie stać na kupno książki, biletu do teatru, na wystawę czy koncert. 
 Protestujemy przeciwko polityce akceptującej społeczną bierność, preferującej kolejne 
mutacje kultury drobno mieszczańskiej, która nie wiele od nas wymaga. 
 Sprzeciwiamy się medialnemu zakłamaniu i przemilczeniom praktykowanym  
powszechnie dla uzyskania korzyści politycznych i osobistych. 
 Raz jeszcze przypominamy: 
 Kultura jest odwzorowaniem postaw cywilizacyjnych i obywatelskich każdego społeczeń-
stwa. Dlatego bezspornym obowiązkiem władz publicznych jest gwarantowanie prawno-
finansowego bezpieczeństwa dla infrastruktury kultury, a pracownikom tej części naszego ży-
cia społecznego, okazywanie szacunku oraz dbałość o godne warunki pracy 
 i płacy. 

 

IV 

 Zgodnie ze Statutem Federacji i wnioskami delegatów na VII Zjazd FZZPKiS,  

oraz dokumentami opiniowanymi przez Prezydium i związki członkowskie,  

Przewodniczący wraz z doradcą Federacji A. Wasiljewem ustosunkowywali się do  

projektów rozstrzygnięć proponowanych przez organa władzy państwowej  

i samorządowej.  

 W okresie 24 miesięcy opracowaliśmy i przekazaliśmy decydentom różnego szczebla 

35 stanowisk i opinii związkowych.  

 
Były to między innymi : 
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L.p. Data wysłania Temat 
  

1. 
  

25.09.2010 r. Odezwa VII Zjazdu wystosowana do Parlamentu i Rządu 
RP w sprawie słowa pisanego i zmiany stawki VAT na 
książki. 

2. 
  

6.10.2010 r. Opinia do MKiDN w sprawie „projektu założeń do projektu 
zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach” 

3. 
  

18.10.2010 r. Konsultacja z MKIDN projektu ustawy „o organizowaniu 
prowadzeniu działalności kulturalnej” oraz o zmianie  
niektórych innych ustaw. 

4. 
  

29.10.2010 r. 
  
  
  

Uwagi do „projektu Rozporządzenia MKiDN 
„zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku 
szkolnego w publicznych szkołach i placówkach  
artystycznych” 
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5. 
  

2.02.2011r. Opinia dla OPZZ w spr. stosowania w umowie o dzieło 
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 
  

6. 
  

23.02.2011 r. 
  
  
  

Stanowisko skierowane do Prezydium Sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu oraz mediów dot. projektu  
o zmianie „ustawy o organizowaniu i prowadzeniu  
działalności kulturalnej”. 
  

7. 
  

15.03.2011r. 
  
  
  
  
  

Krytyczne stanowisko przedstawione Sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu wobec istotnych zapisów  
projektu o zmianie Ustawy „o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zmian  
niektórych innych ustaw”. 
  

8. 
  
  

1.04.2011r. 
  
  
  

Sprzeciw Regionalnego Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ. w 
Ostrołęce wobec ustawy „o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej” przekazany przez Federację do 
Sejmu RP. 
  

9. 
  

27.06.2011 r. 
  
  
  

Sprzeciw Federacji i OPZZ wobec zapisów projektu  
nowelizacji Ustawy „o organizowaniu i prowadzeniu  
działalności kulturalnej” - wręczony na posiedzeniu  
Trójstronnej Komisji jej członkom. 
  

10. 
  
  
  

15.07.2011r. Zastrzeżenia wobec niektórych przyjętych przez Sejm  
zapisów nowelizowanej ustawy „o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej” skierowane do  
Senatora Piotra Andrzejewskiego. 
  

11. 
  
  
  

2.08. 2011r. 
  
  
  

Wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2012 na 
wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji  
w szkołach artystycznych. 
  

12. 2.08.2011r. 
  

Pismo do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dot. 
nieżyciowych przepisów Zarządzenia Nr. 8 MKiDN  
z 29.08.2000 r. 
  

13. 
  

17.08.2011 r. 
  
  

Stanowisko Międzyzwiązkowe do posłów w sprawie  
niewłaściwych zapisów w ustawie „o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej” 

14. 12.08.2011r. 
  
  
  

Pismo do S. Broniarza – Przew. Zespołu Usług Publicznych 
TK o włączenie do obrad Prezydium TK  problemu wyna- 
grodzeń pracowników administracji szkół artystycznych. 
  

15. 7.09.2011 r. 
  

Wystąpienie do Ministra Kultury dot. nie wywiązywania się 
z obowiązku przestrzegania przepisów zobowiązujących do 
odpowiedzi na pisma w czasie 30-dniowym. 
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16. 
  

16.09.2011 r. 
  
  

Apel do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o nie  
podpisywanie ustawy „o działalności kulturalnej...”. 

17. 10.10.2011 r. 
  

Wniosek Zgromadzenia Delegatów Związkowych do OPZZ 
o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
ustawy o org. i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

18. 8.11.2011 r. 
  
  

Wystąpienie do kierownictwa OPZZ przeciwko zamrożeniu 
płac pracowników administracji i obsługi szkół  
artystycznych I i II stopnia. 

19. 
  

1.12.2011 r. Podtrzymanie opinii FZZPKiS „o dających do myślenia fak-
tach” związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli 
szkolnictwa artystycznego. 

20. 
  

13.01.2012 r. 
  

Pytania do Bogdana Zdrojewskiego Ministra KiDN m.in. w 
sprawie płacowych propozycji resortu kultury w kontekście  
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. 

21. 
  

20.01.2012 r. Wystąpienie do Ministra KiDN o podjęcie interwencji w 
sprawie powołania składu Rady Muzeum Oręża Polskiego  
w Kołobrzegu. 

22. 
  

27.01.2012 r. List do Ministra PiPS w spr. niewłaściwego projektu  
Rozporządzenia płacowego Ministra KiDN. 

23. 
  

7.02.2012 r. Pytania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizowaniu 
i realizacji widowisk artystycznych. 

24. 
  

17.02.2012 r. Powiadomienie Ministerstwa KiDN o zamiarze redukcji ok. 
30 osób ze względu na trudną sytuację finansową w muzeum 
Narodowym w Krakowie 

25. 
  

28.02.2012 r. Apel do Ministra KiDN od związkowców w Okonku w spr. 
ratowania placówek objętych Programem Rozwoju  
Bibliotek. 

26. 
  

13.03.2012 r. Opinia do projektu Rozporządzenia MKiDN ze stanowi-
skiem, że konkursy na dyrektorów instytucji kultury  
powinny być obowiązkowe. 
  

27. 
  

17.04.1012 r. Opinia do „Rozporządzenia MKiDN w sprawie ramowych 
planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach ar-
tystycznych” 

28. 
  

27.04.2012 r. Wystąpienie do MKiDN o interwencję zapobiegającą 
„oszczędnościowym” zwolnieniom pracowników Muzeum 
w Oświęcimiu. 

29. 
  

2.05.2012 r. Uwagi do „Projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie or-
ganizacji i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury” 



 

 

 
 
Wybrane stanowiska i opinie prawne przekazane do  związków członkowskich Federacji: 
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30. 
  

14.05.2012 r. Negatywna opinia dot. „projektu rozporządzenia MKiDN w 
sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury”. 

31. 
  

23.05.2012 r. Protest przeciwko nieprzestrzeganiu przez MKiDN  
obowiązującego okresu konsultacji i opiniowania projektów 
Rozporządzeń. 

32. 
  

4.06.2012 r. Uwagi do „Rozporządzenia Ministra KiDN w sprawie  
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania 
stanowisk w działalności muzealnej”. 

33. 
  
  
  

9.07.2012 r. Negatywne stanowisko Federacji dot. „projektu  
Rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań   
kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w 
bibliotekach”. 

34. 
  

19.07.2012 r. Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
Bartosza Arłukowicza w sprawie sposobu organizacji  
obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych. 

35. 
  
  

19.09.2012 r. Opinia do „Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno –
pedagogicznych, w tym publicznych poradni  
specjalistycznych”. 

L.p.    Data wysłania 
  

Temat 

1. 
  

30.09.2010 r. 
  
  

Pisma do władz samorządowych instytucji kultury w  
sprawie harmonijnej współpracy z nowo wybranymi  
członkami Prezydium i Zgromadzenia Delegatów FZZPKiS 

2. 
  
  

30.09.2010 r. 
  
  

Odpowiedź na pytania Świętokrzyskiego Zw. Zaw. Prac. 
Muzeów i Kultury w sprawie konkursu na stanowisko  
kierownika oddziału. 

3. 
  

30.09.2010 r. Stanowisko w sprawie trybu ustanawiania w instytucjach 
kultury tzw. „kodeksu etyki” wystosowane do  
Świętokrzyskiego Zw. Zaw. Prac. Muzeów i Kultury oraz 
Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Bydgoszczy. 

4. 
  

4.10.2010 r. Opinia dla Zw. Zaw. Prac. Wytwórni Filmów Dok. i Fab. 
dot. zawieszenia części postanowień zakładowego układu 
zbiorowego pracy. 

5. 
  

25.10.2010 r. Odpowiedź na pytanie Związku Zawodowego Prac. Bibl. 
Publ. Woj. Podkarpackiego wyjaśniająca prawidłową  
realizację uprawnień i obowiązków organizacji związkowej. 
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6. 
  

14.01.2011 r. Odpowiedź na pytanie Ponadzakładowego Zw. Zaw. Prac. 
Kultury i Sztuki Ziemi Nadnoteckiej w Pile w sprawie  
przekazania listy pracowników Pilskiego Domu Kultury 
władzom samorządowym w Pile. 

7. 
  

17.01.2011 r. Opinia dla Regionalnego Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.  
w Ostrołęce w sprawie zwolnienia ze świadczenia pracy z 
tytułu działalności związkowej. 

8. 
  

21.01.2011 r. Opinia dla Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kult.  
w Żyrardowie dot. trybu postępowania w sprawie  
regulaminu pracy. 

9. 
  

27.01.2011 r. Opinia dla Zw. Zaw. Prac. Kult. w Ciechanowie dot. obo-
wiązków pracodawcy w zakresie zmian organizacyjno-
kadrowych. 

10. 
  

23.02.2011 r. 
  

Odpowiedź na pismo Międzyz. Zw. Zaw. Prac. Kultury 
Woj. Maz. w sprawie obowiązku uzgadniania z  
organizacjami związkowymi treści Regulaminu  
Wynagradzania. 

11. 
  

14.04.2011 r. Odpowiedź na pismo Związku Zaw. Prac. Bibl. Publ. w 
Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zamierzonego  
wypowiedzenia Regulaminu Wynagradzania. 

12. 
  

29.06.2011 r. Uwagi i opinie do projektu Regulaminu Organizacyjnego 
PiM Bibl. Publ. „pod Atlantami” w Wałbrzychu. 

13. 
  

1.07.2011r. Informacje dla Zw. Zaw. Prac. Kult. i Sztuki w Ciechano-
wie w sprawie egzekwowania obowiązujących przepisów w 
relacjach Związku w władzami samorządowymi. 

14. 
  

4.08.2011 r. Skarga do Prezydenta Wałbrzycha na łamanie praw  
związkowych w „Bibliotece pod Atlantami”. 

15. 
  

4.08.2011 r. Odpowiedź na pytanie Przewodniczącego Zw. Zaw. Prac. 
Muzeum Narodowego w Krakowie w spr. uprawnień z  
zakresu ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby 
pracownika. 

16. 
  

22.08.2011 r. List do związków członkowskich z prośbą o opinie  
i wnioski dot. płac w instytucjach kultury. 
 

17. 
  

3.10.2011r. Opinia dot. funkcjonowania Zakładowego Regulaminu  
Wynagradzania  w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie. 

18. 
  

6.10.2011 r. Opinia do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dot. powołania 
p. Jana Jędrasika na stanowisko dyrektora Parku  
Wielokulturowego – Stara Kopalnia. 

19. 
  

13.10.2011r . Stanowisko Federacji w sprawie podwyżek dla  
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  
H. Łopacińskiego w Lublinie. 
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 20. 
  

28.11.2011 r. Odpowiedź na pismo Ponadz. Zw. Zaw. Prac. Kultury  
Ziemi Nadnoteckiej w sprawie likwidacji filii  
bibliotecznych w Lotyniu, Lędyczku i Pniewie. 

21. 
  

23.01.2012 r. Odpowiedź na pismo Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ. w Chełmie 
w spr. zmian w Regulaminie Wynagradzania. 

22. 
  

1.02.2012 r. 
  

Konsultacje ze związkami członkowskimi w Turku  
i Koninie dot. konkursu na dyrektora w bibliotece  
w Tuliszkowie. 

23. 
  

6.02.2012 r. Wystąpienie do Rady Gminy i Miasta w Tuliszkowie  
o nieprzestrzeganiu  przepisów prawa i procedur obowiązu- 
jących przy organizowaniu konkursu na dyrektora biblioteki 
w Tuliszkowie. 

24. 
  

9.02.2012 r. Pisma do związków członkowskich Federacji, które nie 
przestrzegają zobowiązań statutowych, w szczególności 
przesyłania dokumentów rejestrowych, ankiet i opłacania 
składek. 

25. 
  

13-15.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania Zw. Zaw. Prac. Bibl. Ziemi  
Wałbrzyskiej dotyczące: - terminu udzielania pracownikowi 
zaległego urlopu,- warunków pracy w pomieszczeniach  
o temperaturze poniżej obowiązujących norm. 

26. 
  

17.02.2012 r. Opinia do Zw. Zaw. Prac. Muzeum Narodowego w  
Krakowie w spr. podjęcia zamierzeń likwidacji przez  
dyrekcję stanowisk pracy w muzeum. 

27. 
  

24.02.2012 r. 
  

Odpowiedź na pismo Dyrektora GBP w Mierzęcicach dot. 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla  
Pracowników Instytucji Kultury. 

28. 
  

27.02.2012 r. Pismo do Prezydenta Wałbrzycha popierające stanowisko 
Związku Zaw. Prac. Bibl. Publ. Ziemi Wałbrzyskiej w  
sprawie powołania p. R. Nowickiej na stanowisko dyrektora 
PiMBP w Wałbrzychu. 

29. 
  

4.04.2012 r. Opinia prawna do Związku Prac. Kultury Woj. Lubelskiego 
dot. zasad i warunków korzystania z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

30. 
  

13.04.2012 r. Odpowiedź na pismo p. Urszuli Szydlik-Zielonki –  
pracownika Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – w sprawie  
uprawnionego stanowiska ZZPTL Tęcza w Słupsku. 

31. 
  

19.04.2012 r. Uwagi do projektu Regulaminu Pracy PiM Biblioteki  
Publicznej w Wałbrzychu. 

32. 
  

26.04.2012 r. Stanowisko Federacji w sprawie postanowień Dyrekcji Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, prowadzących do 
przekazania firmie zewnętrznej usług porządkowych, a tym 
samym likwidacji stanowisk pracy w Muzeum. 
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 Związkom członkowskim, oprócz odpowiedzi i opinii pisemnych, udzielane były  

porady w bezpośrednich (trudno policzalnych) konsultacjach telefonicznych. 

 Porady dotyczyły najczęściej bieżących spraw pracowniczych i postępowania 

 wobec decyzji pracodawców. 

 
 

Koleżanki, Koledzy ! 
 

 Dwa lata uporczywej staranności. Mierząc siły na zamiary wykonaliśmy niemało. 

Rodzą się jednak problemy i kłopoty nowe. Życie (i władza) nie próżnuje.  

To jest szczególny powód, żeby być razem i wspierać w potrzebie. Konieczne jest  

dlatego powiększanie naszej związkowej wspólnoty – liczby organizacji i młodych  

społeczników.   Aby wzmacniać aktywnością, wiedzą a także zapleczem finansowym, 

siłę sprawczą poszczególnych związków, Federacji i OPZZ.  

 
 
                  Prezydium 
       Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
                           FZZPKiS 
 
 
 
 

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  

33. 
  

9.05.2012 r. Stanowisko Federacji w sprawie nieprawidłowości dot.  
powołania dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Tuliszkowie. 

34. 28.08.2012 r. Odpowiedź na pismo Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.  
w Chełmie dotyczące płatności składek związkowych. 

35. 12.09.2012 r. Odpowiedź na pismo Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. 
Kultury Woj. Lubelskiego w sprawie zmian w Regulaminie 
Wynagradzania. 
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Federacja Związków Zawodowych       Warszawa, 3.10.2012 r.  
Pracowników Kultury i Sztuki 
 
 

Sz. Pani  Krystyna  Szumilas  

Minister Edukacji Narodowej  

 

Uwagi do projektu rozporządzenia MEN w sprawie  
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.  
 

Podkreślanie roli  bibliotek  pedagogicznych jest  wyważaniem otwartych drzwi.  

Od początku istnienia, biblioteki pedagogiczne wspierały nauczycieli pracujących  

w środowisku. Dyskusyjną kwestią pozostaje narzucona przez prawodawcę forma  

wspomagania. Zwiększony zakres wsparcia wymagałby solidnego przygotowania  

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, którzy mogliby właściwie wypełnić oczekiwania  

prawodawcy. 

 

Należałoby przede wszystkim przygotować merytorycznie - na kursach lub studiach 

podyplomowych - pracowników o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach, którzy 

spełniliby oczekiwania szkół i placówek oświatowych. Należałoby również stworzyć dział  

w bibliotece pedagogicznej, w którym zatrudnione byłyby osoby z kwalifikacjami,  

dyspozycyjne, nie związane z pełnieniem dyżurów w działach udostępniania, np.  

wypożyczalni, czytelniach. Biblioteka, to instytucja usługowa, która musi być dostępna dla 

użytkowników w stałych godzinach. Wyprawy wszystkich zatrudnionych bibliotekarzy do 

szkół wprowadziłyby chaos w pracy biblioteki. W żadnej bibliotece pedagogicznej nie ma 

przerostów zatrudnienia, wręcz przeciwnie, żeby biblioteka mogła funkcjonować,  

np. za chorą koleżankę musi wejść inna osoba, wykonując równocześnie swoje obowiązki. 

Kolejny problem, to dojazd do szkół wiejskich, a to wiąże się z czasem pracy bibliotekarza i 

kosztami dojazdu. Zasięg oddziaływania biblioteki pedagogicznej, to odległości liczone  

w dziesiątkach kilometrów. Ograniczanie finansów przeznaczanych na realizację zadań 

bibliotek pedagogicznych praktykowane od lat przez organy prowadzące, nie rokują  

pomyślnej realizacji zadań nowego rozporządzenia. Podobnie z kosztami organizacji  

spotkań z wykładowcami i specjalistami, którzy nie będą przyjeżdżać i pracować za darmo. 

Biblioteki nie dysponują tego typu funduszami na opłacanie prelegentów. 



 

 

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 15 

Niezrozumiała jest dlatego naiwność zakładająca, że nałożenie dodatkowych zadań 

nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami ! Zastanawiająca jest również intencja  

prawodawcy, która sugeruje, że szkoła wymaga szeroko rozumianego wsparcia ze  

strony biblioteki pedagogicznej. Szkoła i biblioteka pedagogiczna, to placówki zatrudniające 

nauczycieli o tym samym statusie, dlatego oczekiwania, że nauczyciel biblioteki  

pedagogicznej będzie „mentorem”, „wyrocznią”, tym, który wie lepiej, stawia obydwie strony 

w niezręcznej sytuacji. Form działań jest wiele, ale oczekiwanie, że będzie ktoś stawiany na 

pozycji „mądrzejszej” nie będzie sprzyjać współpracy. Szkoły żyją swoim rytmem,  

nauczyciele wiedzą dokąd udać się w razie problemów, a czasy z dostępem do tzw. „gorącej” 

informacji uzyskiwanej natychmiast z dowolnego miejsca, nie sprzyjają działaniom  

założonym w rozporządzeniu. Oczekiwanie, że nauczyciele będą chcieli uzyskiwać pomoc 

„via” biblioteka tchnie czasami odległymi, bez internetu, telefonów komórkowych itp.  

Współczesny nauczyciel, to nauczyciel korzystający bez kłopotu z udogodnień technicznych. 

Rozporządzenie zdaje się sugerować coś zgoła przeciwnego. Oczekiwanie, że nauczyciel -  

bibliotekarz biblioteki pedagogicznej - stanie się alfą i omegą i będzie pełnił rolę  

wszechwiedzącego stawia go w roli zawodnika, który ma skoczyć wzwyż 10 metrów, bez  

tyczki. Z góry zakłada się, że nauczyciela trzeba „prowadzić za rękę”. Takie przekonanie  

pewnie bierze się stąd, że studia przygotowujące przyszłych nauczycieli nie robią tego jak  

należy.  

Nałożenie dodatkowych zadań może pociągnąć również niekorzystny skutek  

z punktu widzenia innych użytkowników bibliotek. W środowiskach mniejszych miast  

i miasteczek, rola biblioteki pedagogicznej ma znaczenie niebagatelne dla wszystkich, którzy 

uczą się, dokształcają, doskonalą. Z książek o tematyce pedagogicznej  

i psychologicznej korzystają czytelnicy – policjanci, strażacy, rolnicy i przyszli nauczyciele. 

Biblioteka  nie może zapominać o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć. Nie wolno  

ograniczać dostępu do wiedzy osobom niebędących nauczycielami! To działanie  

niekonstytucyjne! Zbiory gromadzone latami  mają służyć wszystkim, a nie tylko wybranym! 

Ścisła współpraca biblioteki pedagogicznej z nauczycielami - bibliotekarzami  

szkolnymi - jest praktyką oczywistą. Ta grupa zawodowa nie wymaga dodatkowych bodźców 

zachęcających do współpracy. Są aktywni i zaangażowani. Ale występuje bolesny problem. 

 W roku szkolnym 2012/2013 w bibliotekach szkolnych w znacznym stopniu ograniczono lub 

wręcz zwolniono nauczycieli - bibliotekarzy i to bez względu na ich zaangażowanie  

i osiągnięcia. Jak można wobec takich działań organów prowadzących zachęcać  
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do aktywności nauczycieli bibliotekarzy ? W takich warunkach trudno pracować,  

czy współpracować. Grupa nauczycieli bibliotekarzy kurczy się, ilość godzin pracy biblioteki 

szkolnej również. O jakiej współpracy mówimy? Z nauczycielem, który ma 5 lub 1 godzinę 

pracy w bibliotece szkolnej? Uporządkujmy najpierw tę kwestię. Bibliotekarze bibliotek  

pedagogicznych wykonują wiele działań wspierających placówki oświatowe. Dowodem  

skrupulatne statystyki, których tworzenie jest obowiązkiem, a które zawierają cały wachlarz 

przedsięwzięć. Bibliotekarze nie boją się dodatkowych zadań, sami je potrafią zdiagnozować  

i wykonać. Mamy nieodparte wrażenie, że rozporządzenie powstało bez udziału praktyków  

i nie tylko z Warszawy. Nauczyciele są wszędzie, na prowincji również. Każde środowisko  

ma swoją specyfikę i nie wolno o tym zapominać tworząc akty prawne.   

 

Unikając krytykanctwa oczekujemy, że w końcu ktoś wesprze bibliotekarzy  

bibliotek pedagogicznych. Przede wszystkim finansowo, żeby zakupy książek i innych 

materiałów wymienionych w rozporządzeniu przebiegały planowo i rytmicznie,  

a elektroniczne systemy obsługi wspomagane były poprzez zakup sprawnego,  

nowoczesnego sprzętu. Oferowanie usług na wysokim poziomie, którego nie sposób  

osiągnąć tylko dobrymi chęciami, spowoduje, że każdy użytkownik znajdzie  

do biblioteki publicznej drogę. 

Federacja ZZPKiS oczekuje przemyślenia treści projektu rozporządzeń oraz  

ustosunkowania się do naszych uwag i wątpliwości.  

 

          Z poważaniem  

Jan Budkiewicz   

Przewodniczący  Federacji ZZPKiS 

 

 

Na podstawie opracowania p. Miry  Olszak -  kierownika  

Działu Wypożyczeń z Magazynem Publicznej Biblioteki  

Pedagogicznej w Koninie. 

16 
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Federacja Związków Zawodowych    Warszawa, 19.09.2012 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 
 
 
 

       Szanowna Pani 

       Krystyna Szumilas 

       Minister Edukacji Narodowej 

 
 

Dotyczy projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie  szczegółowych  zasad  działania publicznych poradni  
psychologiczno - pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni  
specjalistycznych. 
 
 
 Szanowna Pani Minister ! 
 
 Z przykrością musimy stwierdzić, że przekazany do zaopiniowania „projekt  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad   

działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych  

poradni specjalistycznych”  w dużej części zapisów jest mniej precyzyjny  

merytorycznie i uboższy  językowo od rozporządzenia z 2010 r.   

 Wystarczy porównać  obowiązujący dotychczas zapis § 1 ust 2, który  

w rozbudowanej do 14 punktów wersji, rzeczowo i wyraziście formułuje istotę  

działalności poradni, z przekonywującym odniesieniem do jednostkowych potrzeb  

dzieci i młodzieży. 

 Sugerujemy zachować tekst z roku 2010, z ewentualnymi uzupełnieniami lub  

korektami przepisów, które w ostatnim czasie zostały zmienione albo ich zmiana jest 

planowana. Warto pamiętać, że lepsze jest często wrogiem dobrego.   

 

         Z poważaniem  

                 Jan Budkiewicz 
        Przewodniczący FZZPKiS 
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       Warszawa, 11.10.21012 r. 
 
 
 
 
 
Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Stuki 
L.dz. 550/012  
 
     Międzyzakładowy Związek Zawodowy 

     Pracowników Bibliotek Woj. Śląskiego 

 
 Federacja ZZPKiS zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 6 Statutu Federacji zarejestrowanego 
przez KRS w Warszawie w dniu 3.12.2010r. pod Nr. 00001227/711-udziela Waszemu  
Związkowi następującej porady w sprawie możliwości objęcia działalnością Waszego Związku 
pracowników instytucji kultury nie będącej biblioteką.  
 

1. Przepisy zawarte w art.2 ust. 1 , Art.  3, Art. 4, Art. 7 ust. 2 w z związku z Art. 34 ust. 
1 Ustawy o związkach zawodowych z dnia  23.05.1991 r.  (Dz. u. Nr. 79/2001 poz. 
854 ze zm.) – określają szeroki zakres osób (w tym pracowników) uprawnionych  do 
wstępowania do związków zawodowych – bez względu na podstawę stosunku pracy, 
charakter zatrudnienia, zawód oraz miejsce pracy. Szczególnie przepis Art. 3 tej  
ustawy wskazuje na  preferencyjne znaczenie przynależności do związku  
zawodowego i prawa do korzystania  m.in. z jego  funkcji obronnych. 

2. Przepisy Art. 9 i Art. 10 wymienionej ustawy uprawniają określone organy  
statutowe związków zawodowych do swobodnego określania struktur i  zasad  
organizacyjnego ich działania oraz określania zasad związkowego członkostwa – 
w drodze m.in. uchwał podejmowanych przez te organy. 

3. Przepisy Art. 13 powyższej ustawy nie zawierają postanowienia warunkującego 
wprost prawo do członkostwa w związku zawodowym od rodzaju zatrudnienia,  
miejsca zatrudnienia wykonywanego zawodu itp. 

4. Jedyne ograniczenie dotyczące uwarunkowań wymienionych w pkt. 3 zawarte zostało 
a w Art. 10 ust. 1 i ust. 2 Statutu Waszego Związku zarejestrowanego w dniu 
20.04.2010  r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach KRS 0000038910, który to   
przepis stwierdza, że członkami Waszego Związku mogą być pracownicy i byli   
pracownicy bibliotek. 

5. W opisanych wyżej warunkach należy stwierdzić, że 

 
1) Niewątpliwie, przepisy Ustawy o zw. zawodowych jako aktu prawnego,  

nadrzędnego nad przepisami niższego rzędu mają pierwszeństwo w ich  
praktycznym stosowaniu.  
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2) Wyżej wymienione przepisy w randze ustawy nie zawierają  zakazu zrzeszania 
się w związku zawodowym danego zakładu pracy przez pracowników innych 
zakładów  pracy o innym profilu działalności. Przeciwnie  -  stanowią  o prawie 
do swobodnego  rozstrzygania w tym zakresie, w drodze uchwał  
podejmowanych przez uprawniony organ statutowy danej organizacji  
związkowej.  
 

3) Wasz Związek, zgodnie z postanowieniem Art. 1 i Art. 2 Statutu jest  
organizacją międzyzakładową, która swoim działaniem obejmuje obszar  
województwa śląskiego, a przepis Art. 34 ust. 1 Ustawy o zw. zaw. stanowi, 
m.in., że międzyzakładowa organizacja związkowa może obejmować swoim 
działaniem  pracodawców (zakłady pracy) znajdujące się na terenie działania tej 
organizacji. 

 
6. Wyżej opisane okoliczności umożliwiają Waszemu Związkowi wykonanie  
         następujących przedsięwzięć: 

1)  Podjęcie uchwały przez właściwy organ statutowy Waszego Związku o objęciu 

swym działaniem instytucji kultury, które nie są bibliotekami (w tym pracowników 

muzeum o którym mowa w Waszym wystąpieniu do Federacji). W uchwale  tej po-

winny być wykorzystane argumenty zawarte w niniejszym piśmie. 

2) Na podstawie powyższej uchwały Wasz Związek może przyjąć deklaracje członko-

stwa, które złożą pracownicy powyższego muzeum, będącego w rozumieniu przepi-

sów resortowych (MKiDN) – instytucją kultury. Nadanie członkostwa Waszego 

Związku w/w pracownikom nastąpi w trybie określonym w Art. 11 Waszego Statutu. 

3) W uchwale, wymienionej w pkt. 1 należy zawrzeć postanowienie, zobowiązujące 

właściwy organ (Zarząd Związku) do możliwie szybkiego złożenia w Sądzie   

Rejestrowym wniosku o rozszerzenie Art. 10 Waszego statutu w  zakresie możliwości 

zrzeszania w Waszym międzyzakładowym związku, pracowników rożnych instytucji 

kultury z obszaru woj. śląskiego. Należy podkreślić, że czynność  opisana w pkt. 3 

jest czynnością wtórną wobec czynności opisanych w pkt. 1 i 2 . 

7 . Federacja ZZPKiS zwraca uwagę, że objęcie działalnością Waszego Związku innych  
instytucji kultury i zatrudnionych w nich pracowników wymagać będzie zapewnienia z  
Waszej strony właściwej obsługi tych pracowników w zakresie reprezentowania  
i egzekwowania ich praw i interesów, stanowiących powinności organizacji związkowych 
określonych w szeroko rozumianych przepisach  obowiązującego prawa  
powszechnego i resortowego. 

 
 
 

   Z upoważnienia 
         Przewodniczącego Federacji ZZPKiS 
           Anatol Wasiljew 
            doradca d/s związkowych 
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           Warszawa, 12.09.2012 r. 
 
 
 
Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 482/012 
 
 
      Międzyzakładowy Związek  
      Zawodowy Pracowników Kultury 
      Województwa Lubelskiego 
      z siedzibą w Lublinie 
 
 
 
 Odpowiadając  na pismo Związku z dnia 5.09.2012 r. w sprawie zamierzonych przez  
dyrektora WBP w Lublinie zmian w Regulaminie Wynagradzania – Federacja ZZPKiS,  
w oparciu o posiadane dokumenty i informacje uzyskane telefonicznie informuje: 

1. Aktualnie obowiązującym zakładowym aktem prawnym określającym zasady  
wynagradzania pracowników WBP w Lublinie jest Regulamin Wynagradzania z dnia 
17 marca 2003 r. wraz z załącznikami i aneksami. 

2. Z mocy art. 772 w zw. z art. 9 § 1 Kp postanowienia powyższego regulaminu  
są obowiązujące i wiążą strony, które go zawarły. Strony wymienionego regulaminu 
nie ustanowiły:  
a) okresu jego obowiązywania,  
b) trybu częściowego lub całkowitego zawieszenia jego postanowień. 

3. Pracodawca, występujący z inicjatywą dokonania zmian w treści aktualnie obowią-
zującego Regulaminu Wynagradzania – na podstawie art.art. 19 ust. 1, ust. 2, 26 pkt. 
2, 26I ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych w zw. z art. art. 60, 61 § 1 Kc i art. 
300 Kp – ma obowiązek:  
1) przedstawić organizacji związkowej sporządzony przez siebie projekt   
       zamierzonych zmian, lub  
2) zaprosić organizację związkową do współdziałania przy opracowaniu  
       projektowanych zmian. 

W przypadku określonym w pkt. 1) organizacja związkowa na zajęcie stanowiska ma 
czas 30 dni. W przypadku określonym w pkt. 2 czas na negocjacje z pracodawcą 
wynosi również 30 dni. W obydwu przypadkach czas 30 dni może ulec zmianie w 
wyniku porozumienia zawartego między stronami. Gdy działania stron określone w 
poz. 3 pkt. 1) i 2) nie przyniosą uzgodnionych rezultatów – pracodawca ma prawo 
wypowiedzieć dotychczasowe warunki umowy o pracę na podst. art. 42  
§ 1 i § 2 Kp – w trybie ustawowym. 
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4. Na podstawie przepisów art. 9 § 1, § 2 w zw. z art. 24113 § 1 Kp – w okresie  

obowiązywania regulaminu wynagradzania, zawartego przez uprawnione strony –  

pracodawca nie ma prawa podejmować wobec pracowników jakichkolwiek działań, 

które zmieniłyby na niekorzyść ich warunki wynagradzania zapisane w tym  

regulaminie. Działania pracodawcy – mogą być podejmowane wyłącznie po  

dokonaniu czynności i upływie terminów określonych w poz. 3. 

5. W sytuacji opisanej w poz. 4. pracodawca ma obowiązek zachować tryb postępowania  

określony w art. 38 w zw. z art. 42 § 1 Kp, (opinia związku). 

6. W przypadku, gdy w wyniku działań stron określonych w poz. 3 pkt. 1) i 2) przepisy  

obecnego regulaminu zostałyby niekorzystnie zmienione w drodze aneksów, lub zostałby 

przez strony ustanowiony nowy regulamin wynagradzania – to z dniem wejścia jego w  

życie, nowe niekorzystne postanowienia dają pracodawcy prawo do wypowiedzenia  

pracownikom warunków umowy o pracę w trybie art. 42 Kp. W takim przypadku  

pracodawca może zastosować przepis art. 24113 § 2 Kp, który znosi ograniczenia ochronne. 

Związek  nie  powinien  dopuścić  do  takiego  rozwiązania, w  którym  za  zgodą  

związku  pracownicy zostaliby pozbawieni ochrony.  

7. W razie rażącego naruszenia przez pracodawcę określonego ustawowo trybu  

postępowania w sprawach określonych w poz. 3 i 4, organizacji związkowej służy  

prawo podjęcia interwencji z art. art. 23 ust. 2 Ustawy o zw. zaw. do właściwych  

organów nadrzędnych nad pracodawcą i do Państwowej Inspekcji Pracy oraz prawo  

wszczęcia sporu zbiorowego w trybie art. 1 Ustawy z dnia 23.V.1991 r.  

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr. 104/2006 poz. 708 – 711 ze zm.). 

8. W przypadku negocjacji, do których gorąco zachęcamy (Regulamin to przecież  

prawnie obowiązujące porozumienie stron), Związek powinien pamiętać  

o zapewnieniu trwałości wynagrodzeń zasadniczych, ale też o dodatkowych  

składnikach wynagradzania, które mogą zrekompensować przyjęte ograniczenia,  

zapewniając pracownikom dotychczasowy poziom uposażeń. 

 
Prosimy o informowanie Federacji o dalszym przebiegu i przyjętych ustaleniach. 
 
 
 
          Z poważaniem 
 
                  Jan Budkiewicz 
                   Przewodniczący Federacji  
                       ZZPKiS 
 
 
Do wiadomości: 
 
- Związki Członkowskie FZZPKiS 
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Łódź 08.10.2012 r. 
L/dz 65/2012 
 
 

Pan Jan Budkiewicz  
Przewodniczący Federacji ZZPKiS  
Warszawa 
 
Informuję, że w dniu 13 września 2012, podczas Waszego Zebrania dokonano  
wyboru nowego składu Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-16. 
Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w załączonej kserokopii uchwały 1/2012. 
 
 
 
UCHWAŁA nr 1/2012 z dnia 13.09.2012  
dot. Wyboru Zarządu i ukonstytuowania się nowego Zarządu. 
 

Dnia 13 września 2012 r. na Walnym zebraniu NZZP BOK w głosowaniu tajnym  

wybrano nowy skład Zarządu Związku: 

 

1. Tomasz Budziarek - przewodniczący, 

2. Ewa Majchrzak - zastępca przewodniczącego, 

3. Ewa Jach - sekretarz, 

4. Jolanta Błaszczyk - skarbnik, 

5. Mateusz Błażejewski - członek, 

6. Marek Stoliński - członek  

 

oraz skład Komisji Rewizyjnej 

1.       Beata Pancerna-Wujcik - przewodnicząca, 

2.       Dariusz Gumulak - członek 

Od Redakcji 
Gratulujemy nowo wybranym 
władzom Związku 
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           Kutno, 24.09.2012  r. 
 
 
       Sz. P. 
       Jan Budkiewicz  
       Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
 
 
 Uprzejmie informuję, że w dn. 20.09.2012 r. w zastępstwie p. Krystyny  
Rościszewskiej uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji do spraw przyznawania nagród 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego. 
 

 Fundusz nagród wynosił 118 103 zł 
 Wysokość nagród:  

I stopnia -  7 700 zł 
     II stopnia - 4 600 zł  

W sumie rozdzieliła  12 300  zł 
 Pozostało  105 803 zł 
 

 Liczba złożonych wniosków - 67. Spośród nich 16 nie spełniało wymogów  
formalnych. Ogółem przyznano 20 nagród: 7 – I stopnia, 13 – II stopnia. 
 

Elżbieta Miś 
Przewodnicząca ZZPKiSzt. 
przy PSM I i II  st. w Kutnie 

 
 

♦       ♦      ♦      ♦    
 

 
Notatka 

z posiedzenia Komisji d/s nagród dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej  
w dniu 25 września 2012 r. 

 
 Wysokość środków przeznaczonych na nagrody dyrektora CEA z podziałem na 
szkoły oraz bursy wynosi: 
 Szkoły - 553 129 zł 
 Bursy   -   14 914 zł 
 Nagroda I stopnia - 3.080 zł 
 Nagroda II stopnia - 1 840 zł 
 

 Do CEA wpłynęły 344 wnioski (w tym 57 z MKiDN) z 79 szkół artystycznych, 
oraz 7 wniosków z Burs Szkolnictwa Artystycznego. Wpłynęło także 37 wniosków  
dotyczących przyznania nagród z okazji jubileuszy szkół, których obchody będą miały 
miejsce w roku 2013. 
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 Komisja przyznała: 
 56 nagród I stopnia po 3.080 zł = 172 480 zł 
 162 nagrody II stopnia po 1 840 zł = 298 080 zł 
 W sumie na kwotę 470 560 zł (Pozostało 82 569 zł) 
 Bursy 
 1 nagroda I stopnia = 3.080 zł 
 6 nagród II stopnia = 11.040 zł 

W sumie rozdzielono 14.120 zł  (Pozostało 794 zł) 
 

P. Agnieszka Kociuban (członek Prezydium ZDZ Federacji) ze Szkoły  
Muzycznej w Krakowie została uhonorowana nagrodą dyrektora CEA  II st.  
 

       K. Rościszewska 
 

 
♦   ♦   ♦   ♦   ♦ 

 
Notatka 

z posiedzenia Komisji MKiDN ds. przyznawania dopłat do czesnego  
studiującym nauczycielom szkół artystycznych z dnia 25 września 2012 r. 

 
 

 Po zapoznaniu się z propozycją przygotowaną przez Centrum Edukacji  
Artystycznej obejmującą 162 wnioski nauczycieli starających się o dopłatę do kosztów 
kształcenia, Komisja postanowiła przyznać dofinansowanie w wysokości 70 %  
kosztów nauki nauczycielom, którzy: 
- kontynuują studia wyższe (tj. studia licencjackie i magisterskie – 57 osób),  
- kształcą się na studiach podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania  
przedmiotu lub nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz uczą się na kursach 
kwalifikacyjnych (74 osób), 
- uzupełniają przygotowanie pedagogiczne (2 osoby), 
- kształcą się na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu  
zarządzania  (5 osób), 
- kształcą się na studiach doktoranckich (17 osób). 
 W sumie przyznano dofinansowanie 159 nauczycielom. 
 Komisja została zapoznana z propozycją podziału środków na rok 2013, które  
będą przeznaczone na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
w związku z 1% odpisem od funduszu płac nauczycieli (zgodnie z art. 70 a Ustawy 
Karta Nauczyciela). Zaakceptowano podział tych środków finansowych w proporcji: 
0,2 % w dyspozycji Centrum Edukacji Artystycznej na dofinansowanie nauczycieli 
kształcących się a 0,8 % będzie przekazane dyrektorom szkół i placówek  
na sfinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
          K. Rościszewska 
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  Stowarzyszenie  

         Bibliotekarzy Polskich  

         Zarząd Główny 
 

 
 
 
 
    Jeszcze trochę cierpliwości i będzie lat… 100. 

 

Oczekując na wiek pełny, dzisiaj - na Jubileusz 95-lecia, składam wyrazy  

szacunku i wniosek życzeniowy:  

podwojenia lat działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 

   Przekazuję życzenia z osobistą emocją; jako honorowany 

pamięcią Stowarzyszenia, jako dłużnik i orędownik tych, którzy poświęcają 

czytelnikom serce, trud i wiedzę. 

Dziękuję za zaproszenie na jubileuszowe święto oraz możliwość  

przekazania Koleżankom i Kolegom gratulacji i życzeń. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Warszawa, 4 października 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Kultury i Sztuki 
Jan Budkiewicz 
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Przewodniczący  

Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Kultury i Sztuki  

Jan Budkiewicz 

 

 
 
 

               Zarządy 
       Związków Członkowskich FZZPKiS 
        Szkolnictwa Artystycznego 
 
 
   Miłe Koleżanki !    Drodzy Koledzy ! 
 

 Dziś - urzędowo zatwierdzone - Wasze Święto ! 
 
 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
  
 Z tej okazji, lecz nade wszystko z racji szacunku i sympatii  

dla wytrwałych, dla wszystkich, którym dane jest tworzyć przyszłą elitę 

umysłową i artystyczną Polski, niskie ukłony i słowa podziękowań. 

 

         

 

 

         

            Jan Budkiewicz 

 

Warszawa, 14 października 2012 
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   KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 
            (sierpień – październik 2012 r.)  

2, 5, 10.08. 
  
  

Warszawa Listy do Redakcji: „Krytyki”, Przeglądu”, „Polityki”  
w sprawie współpracy i wykorzystywania Klubu  
Restauracji „Świętoszek”.                                (J. Budkiewicz) 
  

10.08. 
  

Warszawa Wystąpienie do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  
w sprawie podnajmu federacyjnego lokalu przy ul. Płockiej. 
                                                                         (J. Budkiewicz) 
  

13.08. 
  
  

Warszawa Spotkanie z Maciejem Manickim Przewodniczącym Fundacji 
„Porozumienie”.                                                (J. Budkiewicz) 
  

23-24.08. 
  
  
  

Warszawa Konferencja szkoleniowa organizowana przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej: „Godzenie ról rodzinnych  
i zawodowych kobiet i mężczyzn” .                  (J. Budkiewicz) 
  

27.08. 
  

Warszawa Obrady Prezydium ZDZ oraz Komisji Rewizyjnej FZZPKiS. 

28.08. 
  
  
  

Warszawa Odpowiedź na pismo Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ. w Chełmie do-
tyczące płatności składek związkowych. 
                                                                        (J. Budkiewicz) 
  

30.08. 
  

Warszawa Wydanie Nr. 8 (290) Serwisu Informacyjnego Federacji. 

11.09. 
  

Warszawa Posiedzenie Fundacji „Wsparcie”. 
Zmiany w Statucie Fundacji. Informacja Zarządu o realizacji pla-
nu finansowego z I półrocze 2012 r. 
                                                                        (J. Budkiewicz) 
  

11.09. 
  

Warszawa Obrady Prezydium OPZZ. 
Informacja o wykonaniu planu przychodów i preliminarza  
wydatków na działalność statutową OPZZ w 2012 r., wydatkach 
z Funduszu Strajkowego OPZZ; Działania OPZZ w kontekście 
prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej oraz 
podejmowanych w tym zakresie w ramach Trójstronnej Komisji 
do spraw Społeczno-Gospodarczych.               (J. Budkiewicz) 
  

12.09. 
  

Warszawa Odpowiedź na pismo Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac.  
Kultury Woj. Lubelskiego w sprawie zmian w Regulaminie  
wynagradzania.                                          (J. Budkiewicz) 
  

13.09. 
  

Warszawa Konferencja Europejska: „Człowiek w centrum systemu  
doradztwa edukacyjnego i zawodowego – trwałe struktury  
podstawą nowoczesności i jakości”.          (J. Budkiewicz)  
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 20.09. 
  
  
  

Warszawa Posiedzenie Komisji do spraw nagród Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli szkolnictwa arty-
stycznego.                 (E. Miś ze Szkoły Muzycznej w Kutnie) 
  

20.09. 
  
  

  Posiedzenie Komisji MKiDN do spraw zapatrzenia  
Emerytalnego Twórców.                               (S. Wieczorkowski) 
  

24.09. 
  

Warszawa Obrady Prezydium Zgromadzenia Delegatów Federacji. 

25.09. 
  

Warszawa Spotkanie w sprawie współpracy redakcyjnej pism związków 
zawodowych zrzeszonych w OPZZ.                  (J. Budkiewicz) 
  

25.09. 
  

Warszawa Posiedzenie Komisji. 
- ds. przyznawania nagród Dyrektora Centrum Edukacji 
    Artystycznej, 
- d/s przyznawania dopłat do czesnego studiującym 
   nauczycielom szkół artystycznych. 
                                                                         K. Rościszewska) 
  

26.09. 
  
  

Warszawa Rada OPZZ. Sprawozdanie z działalności PIP. Informacja  
o zastrzeżeniach OPZZ do projektu ustawy budżetowej na rok 
2013. Przyjęcie uchwały w spr. wystąpienia do Trybunału  
Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z przepisami  
ustawy budżetowej na 2012 r.                          (J. Budkiewicz) 
  

3.10. 
  

Warszawa Uwagi do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 
pedagogicznych.                                              (J. Budkiewicz) 
  

4.10. 
  

Warszawa Jubileusz 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 85-
lecia „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień  
Informacji Naukowej”.                                  (J. Budkiewicz) 
  

8-9.10. 
  

Warszawa Posiedzenie Komisji Rewizyjnej FZZPKiS. 

11.10. 
  
  
 

Warszawa Porada prawna dla Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Bibl. 
Woj. Śląskiego w spr. możliwości objęcia działalnością  
Związku, pracowników instytucji kultury nie będącej biblioteką. 
                                                                          (A. Wasiljew) 

15.10. 
  

Warszawa Gratulacje dla nauczycieli ze szkolnictwa artystycznego z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.                             (J. Budkiewicz) 

16.10. 
  

Warszawa Prezydium OPZZ. Omówienie zadań wynikających z przyjętej 
przez Radę „Strategii OPZZ” i wstępnego projektu „Kampanii 
Programowej OPZZ.                                      (J. Budkiewicz) 
  

21-22.10. 
  

Tallin Regionalna Konferencja na temat dialogu społecznego  
w sektorze audiowizualnym w nowych państwach UE. 
                                                                          (A. Kociuban) 



 

 

Władze i Organy Federacji ZZPKiS 
 

1. Jan Budkiewicz                    przewodniczący                        Kinematografia (Warszawa) 
2. Dorota Abramczyk               wiceprzewodnicząca                 Domy Kultury (Zgierz) 
3. Jerzy Doliński                      wiceprzewodniczący                 Inst. Art. (Bydgoszcz) 
 
 

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw. 
 
4. Wojciech Dylewski                      Inst. Art. (Warszawa) 
5. Małgorzata Grodzicka             Biblioteki (Kielce) 
6. Agnieszka Kociuban             Szkol. Art. (Kraków) 
7. Sławomir Mikołajczyk             Kultura i media (Krośniewice) 
8. Andrzej Salamoński              Muzea (Kraków) 
9. Piotr Szczechowiak              Domy Kultury (Poznań) 
 
 

Członkowie Zgromadzenia Delegatów 
 
10. Małgorzata Jurkowska                     Domy Kultury (Sieradz) 
11. Roman Kaczmarek             Biblioteki (Poznań)   
12. Grzegorz Kościelniak            Muzea (Radom)                  
13. Maria Krawczyk                              Biblioteki (Piotrków Trybunalski) 
14. Krzysztof Kubasik              Inst. Art. (Poznań) 
15. Magdalena Mrozik-Żyła             Biblioteki (Konin) 
16. Anna Nadwodna              Biblioteki (Ostrołęka) 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 
1. Elżbieta Kruk                        przewodnicząca                 Kinematografia (Warszawa) 
2. Anna Niemczak                                                 Domy Kultury (Przemyśl)     
3. Małgorzata Pawlik              Muzea (Chęciny) 
4. Krystyna Rapacka-Rościszewska           Szkol. Art. (Kraków) 
5. Sylwester Wieczorkowski    wiceprzewodniczący        Biblioteki (Warszawa) 
6. Janusz Wolicki              Inst. Art. (Słupsk) 
 

 
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000122711 

Doradca do spraw związkowych - Anatol Wasiljew 
Dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 1030-1530 

Telefony: 22 621 80 85 lub 22 629 85 80 
 

Przypominamy, 
że każde wydanie Serwisu Informacyjnego 

jest publikowane na stronie internetowej Federacji. 



 

 


