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    Zrozumienia, życzliwości, 
    rodzinnego tchu ciepłości. 
   I wszystkiego co się mości 
                       w  
  Wielkanocnej niezwykłości ! 
      
      Częstochowskie może rymy, 
                            ale ważne co życzymy ! 

 
                           Redakcja  
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Dialog  
społeczny powinien zostać wznowiony 

 
Trudne dyskusje i żmudne ustalenia nad treścią ustawy „o Radzie  

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” dobiegają  
końca. Rozstrzygnięcia przyjęte przez szefów organizacji związkowych,  
organizacji pracodawców oraz stronę rządową zostały 21 marca br. spisane w 
roboczym dokumencie „Ustalenia”.  

 

Przedstawiamy parafowany przez strony dokument zapowiadający   
wznowienie dialogu społecznego. 

 
 Ustalenia 
 

1. W dniach 20-21 marca 2015 r. – podczas spotkania strony rządowej, strony 
pracowników i strony pracodawców – uzgodniono projekt ustawy, regulujący 
funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym  
i regionalnym. 

2. Zgodnie z ustaleniami, w miejsce Trójstronnej Komisji do Spraw  
Społeczno-Gospodarczych ma powstać Rada Dialogu Społecznego,  
a WKDS – wojewódzkie rady dialogu społecznego. Najważniejszym  
kierunkiem zmian jest poszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego  
i partnerów społecznych. 

3. Uzgodniono również projekt regulaminu Rady. 
4. W ciągu 2 tygodni, każda z organizacji wyrazi ostateczne stanowisko do  

projektu ustawy. 
5. Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawi efekty wspólnych prac Radzie 

Ministrów. 
6. Jednocześnie strona społeczna krytycznie ocenia obecnie obowiązujące  

regulacje dotyczące kompetencji, które dotychczas przysługiwały Trójstronnej 
Komisji, a wynikały z innych ustaw. 

 
Wszystkie organizacje i strona rządowa zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia 

rozmów na ten temat.  
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NASZE SPRAWY  
 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji ZZPKiS 
 

15 marca 2015 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Komisji  

Rewizyjnej Federacji ZZPKiS. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie 

Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni na posiedzenie Przewodniczący Federacji 

Jan Budkiewicz i księgowa  Danuta Świsłowska.  
 

 Na  posiedzeniu oceniano: 

♦  Działalność Organów Federacji w okresie sprawozdawczym (25.X.2014 r. – 

    15.III.2015 r.): 

- stan organizacyjno-prawny,  

- realizacja uchwał i zaleceń VIII Zjazdu, 

- analiza spływu składek członkowskich. 

Gospodarka finansowa w 2014 roku:  

- analiza wykonania Preliminarza Budżetowego za rok 2014 , 

- analiza Sprawozdania Finansowego za rok 2014. 

♦  Projekt Preliminarza Budżetowego na rok 2015. 

♦  Projekt Regulaminu Działalności Komisji Rewizyjnej FZZPKiS.  

    Podjęto uchwałę o jego przyjęciu z wnioskiem do ZDZ o zatwierdzenie (zgodnie  

    z § 21 ust. 9 i §  26 ust. 9 Statutu).   

Obrady 
Zgromadzenia Delegatów Związkowych Federacji 

 

 16 marca 2015 r. odbyło się II posiedzenie Zgromadzenia Delegatów  

Związkowych. Uczestniczyło 12 członków ZDZ oraz 4 członków Komisji  

Rewizyjnej. Na przewodniczącą obrad wybrano Bogumiłę Kruszka ze Związku  

Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Bydgoszczy. 
 

 Przedmiotem  posiedzenia było m.inn.: 
 

♦ Omówienie Sprawozdania z działalności Prezydium  Zgromadzenia Delegatów 
    Związkowych od 25 października 2014 r. do 16 marca 2015 r.  
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♦  Omówienie stanu negocjacji z kancelarią adwokacka mec. S. Kłysa dotyczących 

   PAU, oraz przebiegu spraw procesowych, w których uczestnikiem jest Federacja. 

♦  Realizacja preliminarza finansowego w roku 2014, 

♦  Przyjęcie sprawozdania i bilansu finansowego za rok  2014. 

♦  Zatwierdzenie Regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej. 

♦  Sprawy związkowe – stan prawny, ankiety, składki. 
 

 Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwały dotyczące: 
 

- Zatwierdzenia Sprawozdania Prezydium ZDZ za okres 25.10.2014 r. – 16.03.2015r.  

- Zatwierdzenia bilansu i Sprawozdania finansowego za 2014 r. 

- Pokrycia straty z roku 2014 w kwocie 190.232,71 z kapitałów własnych Federacji.  

- Wypłaty regulaminowej nagrody rocznej pracownikom Biura FZZPKiS. 

-  Przyjęcia preliminarza budżetowego na 2015 r.  

- Zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Obrad Zgromadzenia Delegatów 

  Związkowych. 

- Przyjęcia do Federacji Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej 

w Warszawie. 

- Przyznania - na wniosek Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników  

Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie - odznak związkowych długoletnim 

członkom związku: 

Złotą Odznakę otrzymały: 
 Maria Borowska, Barbara Paszkowska. 
 

Srebrną Odznakę: 
 Barbara Marzanna Majewska,  Dorota Garczyńska-Ślusarz,  
          Elżbieta Borzęcka, Kazimiera Jesiończak.  
 
 

 Zgromadzenie Delegatów Związkowych upoważniło Przewodniczącego  
Federacji do wystąpienia w imieniu ZDZ:  
- do Prezydenta Słupska p. Roberta Biedronia w obronie istnienia słupskiego teatru 
dla dzieci „Tęcza”.  
- wystąpienia z „Listem otwartym” do Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poprawy skandalicznie niskich  
wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.  
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Federacja Związków Zawodowych    Warszawa, 19.03.2015 r.  
Pracowników Kultury i Sztuki  
 
 

        Szanowny Pan 
        Robert Biedroń 
        Prezydent 
        Miasta Słupska 
 
 

List otwarty 
 

 Szanowny Panie  Prezydencie ! 
 
 Niemałe nadzieje łączyliśmy z Pana wyborem na Urząd Prezydenta Miasta Słupsk. 
 I nadal wierzymy, że te nadzieje nie zostaną zniweczone, przez administracyjną próbę 
„spektaklu dwa teatry”. Niestety o wymowie zupełnie innej niż sztuka Jerzego Szaniawskiego. 

Wierząc, wzywamy aby nie poddawał się Pan naciskowi urzędniczej presji, która w 
sferze kulturalno-społecznej widzi same wydatki i straty.  
 Z wyobraźnią występował Pan w debatach parlamentarnych. Będąc Włodarzem miasta 
Słupsk warto o tej wartości pamiętać i ją hołubić. Namawiamy gorąco.  
Z wieloletnich doświadczeń wiemy bowiem, czym kończy się tworzenie na siłę różnego ro-
dzaju instytucjonalnych mariaży artystycznych.  
 Poznał Pan już argumenty osób i instytucji, które nawołują do zachowania odrębności 
istnień słupskich organizmów teatralnych. My zwracamy uwagę na:  
-   różne umiejętności i praktykę uczestników każdej z artystycznych grup;  
- względy organizacyjno-sprawcze, wynikające między innymi z objazdowych spektakli teatru 
lalkowego. Występów w niewielkich obiektach szkolnych i parafialnych, które przy biedzie 
rodzin (często „wykluczonych”), umożliwiają dzieciom i młodzieży szkolnej przeżywanie  
tęczy wyobraźni. 

Misji, którą Teatr prowadzi na ziemiach dawnego Księstwa Słupskiego od początku 
swojego istnienia. Prowadził i prowadzi z pasją artystyczną, rozbudzając wrażliwość dzieci na 
tęczę słownych, muzycznych i etycznych doznań. Zdrowy rozsądek i wyobraźnia przypominać 
powinny  „czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”.   

Panie  Prezydencie ! 
Znamy wartość zespołu Teatru „Tęcza” i jesteśmy jego naturalnym sprzymierzeńcem. 

Zwłaszcza teraz,  gdy zasłużonej instytucji grozi praktyczne unicestwienie. 
 Mając to na względzie informujemy, że będziemy pytać międzynarodową opinię - której 
jesteśmy uczestnikiem - o podmiotową wartość istnienia słupskiego Teatru.  
Taka jest powinność ludzi kultury i sztuki, którzy tworzą związkową wspólnotę.  
 
             Z upoważnienia 
              Zgromadzenia Delegatów  Związkowych  
           Federacji ZZPKiS 
Do wiadomości: 
 

- Rada Miejska w Słupsku 
- P. Małgorzata Omilanowska 
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- Dyrekcja i Związek Zawodowy Pracowników 
  Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku 
- Związki Członkowskie FZZPKiS 
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Państwowy Teatr Lalki „Tęcza" 
ul. Waryńskiego 2. 76-200 SŁUPSK 

tel. 059 842 39 35                                          Słupsk, 04 marca 2015r. 
NIP 839-20-45-380. Reg. 000279462 

108/2015 

Szanowny Pan   
JAN BUDKIEWICZ 

Przewodniczący  
   ZZPKiS  
   w Warszawie 

 
 

 Szanowny Panie Przewodniczący! 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie działań pracowników  
Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku w obronie niezależności naszej  
instytucji. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni planami Prezydenta Miasta Słupska-  
pana Roberta Biedronia oraz Zastępcy Prezydenta Miasta - pani Krystyny  
Danileckiej — Wojewódzkiej, dotyczącymi połączenia Państwowego Teatru Lalki 
„Tęcza” oraz Nowego Teatru im. Witkacego (teatr dramatyczny) z nowym sezonem 
artystycznym 2015/16. Rozumiejąc trudną sytuację finansową miasta Słupska  
i konieczność dokonania maksymalnych oszczędności, jesteśmy zdumieni, że  
zamiast uczciwej rozmowy ze wszystkimi dyrektorami instytucji i placówek kultury 
celem wspólnego wypracowania planu oszczędnościowego na najbliższe lata,  
odgórnie i bez żadnych konsultacji wprowadza się pomysł łączenia, co rzekomo ma 
przynieść korzyści i zapewnić rozwój. Argumenty znalezienia oszczędności poprzez 
wprowadzenie jednej administracji i księgowości dla obu instytucji są iluzoryczne, 
gdyż w tych działach pracuje w naszym teatrze zaledwie 6 osób i każda z nich łączy 
obowiązki innych stanowisk istniejących we wszystkich teatrach jako odrębne etaty. 
Dla przykładu sekretariat, archiwum i kadry - prowadzi jedna osoba, w dziale  
organizacji widowni jest tylko 1 osoba, pracownicy techniczni są jednocześnie  
kierowcami autobusu, kierownik techniczny pełni jednocześnie obowiązki stolarza  
i mechanizatora itd. Dlatego uważamy, że jest to próba zafałszowania prawdziwych 
intencji i pod wyborczym hasłem: „Nareszcie zmiana” chce się wprowadzić do  
kultury sobie wygodnych ludzi. 

Przeciwko połączeniu instytucji przemawiają następujące argumenty: 

1. Odmienna specyfika teatru lalkowego i teatru dramatycznego. 
2. Różne umiejętności aktorskie (konieczność znajomości animacji lalek  

teatralnych: kukła, pacynka, jawajka, marionetka, lalki cieniowe, lalki  
czarnego teatru i inne) 
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3. Odmienna grupa odbiorców naszych spektakli (dzieci - dorośli) 

4. Fakt, że spektakle dla dzieci powinny mieć charakter kameralny (maksymalnie ok. 
150 widzów), czego nie wymagają spektakle dla widzów dorosłych. 

5. Oddzielne lokalizacje obu instytucji.  

6. Różne wymogi technicznego wyposażenia sceny (w teatrze lalkowym konieczne jest 
posiadanie tzw. zapadni dla widowisk parawanowych). 

7. Pracownie w teatrze lalkowym wymagają specjalnych umiejętności i doświadczenia 
w zakresie wykonania konstrukcji lalek teatralnych, rekwizytów oraz dekoracji. 

8. Prowadzenie działalności teatru objazdowego w terenie 

W naszym przypadku połączenie instytucji oznacza zaprzepaszczenie dorobku  
i tradycji polskiego lalkarstwa i faktyczną likwidację najstarszej instytucji kulturalnej na 
całym Pomorzu, jednego z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce, który w 2016r. ma  
obchodzić jubileusz 70 - lecia działalności. 

Opisując sytuację warto zwrócić uwagę, że gdyby intencje nowej władzy były  
uczciwe i powodowane autentyczną troską o los kultury, byłyby prowadzone rozmowy z 
dyrektorami i załogami instytucji, nie zaś podawanie do publicznej wiadomości pomysłów, 
które wprowadzają tylko niepotrzebne zamieszanie i strach wśród pracowników obu teatrów 
swój byt. Pragnę podkreślić, że w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza” większość załogi to 
pracownicy z ponad dwudziestoletnim stażem, ogromnym doświadczeniem  
i wypracowanymi specjalizacjami, a aktorzy to młody zespół z dyplomami uczelni  
lalkarskich. Pracuje nas wszystkich zaledwie 29 osób, możemy na sobie polegać, czujemy 
się ze sobą zżyci, co sprawia, że atmosfera pracy jest bardzo dobra. Zastanawiamy się  
dlaczego próbuje się to zniszczyć i w imię jakiego celu? Czemu ma to służyć? Bo na pewno 
nie przyniesie korzyści teatrowi, na którym wychowało się wiele pokoleń najmłodszych 
mieszkańców Pomorza. 

Pikanterii sprawie dodaje spotkanie załogi Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”  
z Prezydentem Miasta - panem Robertem Biedroniem, który potraktował nas w sposób  
lekceważący i obraźliwy, twierdząc, że jesteśmy najgorszą instytucja w mieście i mamy się 
cyt. „wziąć do roboty”, a jeśli chodzi o ewentualne protesty, to możemy sobie protestować. 
Przyznam, że w ciągu 25 lat pracy jako Dyrektor Naczelny i Artystyczny PTL „Tęcza” z 
taką arogancją władzy spotkałam się po raz pierwszy. Te krzywdzące opinie wydawał  
człowiek, który nie widział w naszym teatrze ani jednego spektaklu, który sukcesy na  
zagranicznych festiwalach skwitował drwiąco słowami, że był w sześćdziesięciu krajach  
i cyt. „chce się pani ze mną licytować”? 

 Otóż bez względu na opinie władzy nie pozwolimy się traktować w  
sposób, który nas obraża, deprecjonuje dorobek wielu pokoleń, podważa  
kulturalną i edukacyjną misję, jaką pełnimy prowadząc działalność objazdową w 
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terenie. Jesteśmy przekonam, że Państwowy Teatr Lalki „Tęcza jest dobrą,  
rozpoznawalną i cenioną marką w Polsce i na świecie, na którą wspólnie pracujemy,  
ale w obecnej sytuacji potrzebujemy pomocy środowiska i związków zawodowych  
by uchronić nas przed likwidacją. 

       Z poważaniem 

             DYREKTOR  
                 Naczelny i Artystyczny  
        mgr Małgorzata Kamińska-Sobczyk 

Janusz Wolicki                                                                                    Słupsk,dn. 5.03.2015r. 

Przewodniczący ZZ PTL 

„Tęcza” w Słupsku 

Pan 
Jan Budkiewicz 

Przewodniczący Federacji 
             Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki 

 

Szanowny Pani Przewodniczący, 

Związkowcy oraz cała załoga Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku jest przerażona 

propozycją połączenia instytucji PTL „Tęcza” z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku. 

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd ZZ PTL „Tęcza” zwraca się do Federacji ZZPKiS o 

wsparcie oraz podjęcie działań protestacyjnych przeciw łączeniu w/w teatrów. 

Włączenie PTL „Tęcza’ w struktury administracyjne Nowego Teatru grozi zwolnieniami 

pracowników a , co za tym idzie - likwidacją PTL „Tęcza” z ogromnym dorobkiem  

artystycznym o znaczeniu kulturalnym oraz edukacyjnym najmłodszego widza . 

Panie Przewodniczący, żeby się nie powtarzać, załączam : 

-list Pani Dyrektor Małgorzaty Kamińskiej -Sobczyk 

-protokół z wizyty Prezydenta Roberta Biedronia w PTL „Tęcza” w dniu 23 lutego br. 

-list protestacyjny Pani Ireny Dragan do Prezydenta Roberta Biedronia 

-artykuły prasowe dotyczące zaistniałej sytuacji 

Raz jeszcze uprzejmie proszę o wsparcie w naszej sprawie. 

Z pozdrowieniem Janusz Wolicki  

Przewodniczący ZZ PTL „Tęcza” w Słupsku 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
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Federacja Związków Zawodowych   
Pracowników Kultury i Sztuki   
L.dz. 165/2015                     Warszawa, 17.03.2015 r. 

Zarząd i Członkowie 

Związku Zawodowego Bibliotekarzy 

Biblioteki Narodowej 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2015 r. uchwała Waszego 
Związku z 25.II.2015r., o przystąpieniu do Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki, została uprawomocniona Uchwałą Nr. 7/II  
Zgromadzenia Delegatów Związkowych FZZPKiS. 

Powoduje to, że od dnia 16 marca br. jesteście w ogólnokrajowej organizacji  

związkowej mającej prawa reprezentatywne. 

Wasze zobowiązania finansowe (składki) wobec Federacji rozpoczynają się 1 kwietnia 

2015 r. i powinny być spełniane - zgodnie ze złożoną deklaracją - kwartalnie, od 61 osób  

pracujących, w kwocie 244 zł za każdy miesiąc kalendarzowy. 

Informując o powyższym, z satysfakcją witam Koleżanki i Kolegów w gronie  

związkowej wspólnoty pracowników kultury i sztuki. 

Wierzę, że nasza współpraca będzie dobrze służyć interesom pracowniczym  

i ojczystej kulturze. 

    Z poważaniem 

          Jan Budkiewicz  
        Przewodniczący Federacji ZZPKiS  
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Rejestracja — Krajowy rejestr Sądowy  
0000010315 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej  
al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa  

e-mail: zwiazekzbbn@gmail.com 
 

W dniu 25 lutego 2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków podjęło następującą 
uchwałę: 

1. Uchwala się przystąpienie Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki  
Narodowej do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury  
i Sztuki. 

2. Przystąpienie do Federacji następuje na zasadach określonych w Statucie  
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki  
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu  
26 stycznia 2015 r. pod numerem 0000122711. 

Z powodu braku kworum podczas pierwszego terminu o godzinie 13:00, Walne  
Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 13:15. 

Uchwała niniejsza została podjęta w drodze jawnego głosowania, w którym brało 
udział 33 członków. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 31 członków, co stanowi ok. 94% obecnych  
i biorących udział w głosowaniu. 

Na mocy art. 20 i art. 26 Statutu Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki 
Narodowej stwierdza się prawomocność niniejszej uchwały. 

Zarząd Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej  
 
    Magdalena Zdunek - przewodnicząca  
    Agnieszka Brachfogel - wiceprzewodnicząca  
    Sebastian Wierny - skarbnik  
    Henryk Citko - sekretarz  
    Paulina Czyżewicz - członek 
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  Członkowie 

  Związku Zawodowego Pracowników 

  Filharmonii Częstochowskiej  

          im. Bronisława Hubermana 

 

 
 

 Koleżanki, Koledzy! 
 

 70-lecie istnienia Filharmonii ! A w każdej cząstce jej istnienia,  

artystyczny trud.  

Dzięki oddaniu i pasji Waszych osobowości – bogactwo  

muzycznych doznań. 

 Szacunek i podziękowanie za czas miniony, życzenia muzycznej  

i życiowej harmonii na lata przyszłe.  

 

 

       Jan Budkiewicz 
 

        

 

 

 

Warszawa, 20 marca 2015 r.  
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„Związki zawodowe – stan obecny 
i perspektywy na przyszłość?” 

 
Otrzymaliśmy Biuletyn poświęcony odbytej w Warszawie  

międzynarodowej konferencji „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na 
przyszłość”. Współorganizatorami tego wydarzenia byli: Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” oraz Uczelnia Łazarskiego.  

Referaty wygłosiły sławy naukowe prawa pracy w Europie, a także wybitni  
przedstawiciele polskiej nauki prawa pracy. 

Na konferencji podniesiono bardzo ważne kwestie dotyczące przede wszystkim 
przyszłości związków zawodowych oraz wyzwań, jakie przed nimi stoją teraz i w 
przyszłości. Wiele miejsca poświęcono spadającemu we wszystkich państwach Unii 
Europejskiej uzwiązkowieniu. Dyskutowano o formach współpracy ze związkami  
zawodowymi, ale także poruszono kwestie niskich płac, sytuacji młodych na rynku 
pracy, wieku emerytalnego i umów cywilnych zwanych potocznie „umowami  
śmieciowymi”. Omawiano struktury i statusy prawne związków zawodowych,  
nakreślając przy tym różne modele uzwiązkowienia i ich tło historyczne. Analizowano 
także przepisy konstytucyjne, przepisy kodeksów pracy oraz przepisy zawarte  
w ustawie o związkach zawodowych. 

 

Prezentujemy przedstawione na konferencji wykresy dot. uzwiązkowienia  
w Europie oraz ocen i opinii na temat działalności związków zawodowych w Polsce.  
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Czy w Pana(i) zakładzie pracy są związki zawodowe? 

Czy w Pana(i)  odczuciu związki zawodowe funkcjonują w Polsce: 
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Czy związki zawodowe w Polsce bronią interesów pracowniczych 
na ogół skutecznie czy też nieskutecznie? 

Opinie o OPZZ 
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PRACOBIORCY - PRACOWNICY 

NEGOCJACJE 
 
 

Sebastian Dygas 
ZZ Dyżurnych Ruchu PKP 
 
 
Umiejętność wpływania na zachowanie jednostek lub całych grup społecznych od 
zawsze stanowiła bardzo istotny element ludzkiej kultury. Od najdawniejszych 
czasów przywódcami byli ludzie umiejący przekonać innych do swych  
argumentów. Śmiało można powiedzieć, że największe zmiany w dziejach  
ludzkości inicjowali ci, którzy  osiągnęli perfekcje w dziedzinie perswazji. Dziś nie 
jest inaczej. Nasze wybory są wypadkową tego, co usłyszymy i w jaki sposób  
zostanie nam to przekazane. 
 

Próbując wgryźć się w tematykę negocjacji i praktycznych rozwiązań  
ułatwiających ten proces i czyniących go skutecznym, nie sposób nie oprzeć się  
definicji. Czym zatem są negocjacje? W jakimś celu są prowadzone? Jakie dają 
korzyści? 
 
 

„Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągniecie 
porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub  z danym 
rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiania  
konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego  
poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałyby zaangażowane w  
konflikt strony.”  Tyle Wikipedia... 
Kiedy się nad tym głębiej zastanowić, dochodzi się do wniosku, że negocjowanie jest 
sztuką. Jest to sztuka niezbędna w codziennym życiu. Bardzo często jest to jedyny  
sposób, żeby otrzymać to, na czym nam zależy. Z  negocjowaniem mamy do czynienia 
już od najmłodszych lat, praktycznie od czasu, kiedy nauczymy się mówić. Bo czyż 
małe dziecko, próbując nakłonić swoją mamę, aby kupiła mu słodycze czy zabawki  
i obiecujące w zamian posłuszeństwo, nie negocjuje? A czy rozmowa z  
funkcjonariuszem patrolu drogowego, w której próbujemy nakłonić go do odstąpienia 
od wystawienia nam mandatu, nie jest swego rodzaju negocjowaniem? Albo kiedy  
rozmawiamy z przedstawicielem firmy budowlanej o kosztach remontu mieszkania  
lub nakłaniamy naszego szefa, aby dał nam podwyżkę? Tak, to wszystko są negocjacje.  



 

 

17 SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 

Negocjowanie, podobnie jak każda inna sztuka, wymaga opanowania pewnych  
podstawowych umiejętności, a także wyrobienia sobie określonych nawyków i  
zachowań. Sam proces negocjacyjny składa się z wielu elementów. Oprócz tego, co 
mówimy, ogromne znaczenie ma także to, czego nie powiemy, jak również sposób, w 
jaki mówimy oraz cała otoczka – atmosfera, w jakiej prowadzone są rozmowy. 
Badania naukowe dowodzą, że słowa, jakie wypowiadamy, mają najmniejszy wpływ 
na wynik w procesie perswazji, największy zaś – nasze zachowania niewerbalne.  
 
WYGLĄD 
 
Nasz język ciała i wygląd w ciągu dosłownie kilku chwil decydują o tym, czy  
będziemy darzeni sympatią, jak wielka będzie nasza siła perswazji, a co  
najważniejsze – jak będziemy postrzegani przez osoby, z którymi się spotykamy.  
 

Wiele badań jasno wskazuje na to, że osoba, którą spotykamy po raz pierwszy ocenia 
nas – pod względem zarówno osobistym, jak i zawodowym – w ciągu pierwszych  
kliku chwil. To pierwsze wrażenie jest rejestrowane przez mózg, a następnie używane 
jako podstawowe odniesienie do oceny w całej przyszłej komunikacji tej osoby z  
nami. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby nasz wygląd wywarł zamierzone, 
bardzo dobre wrażenie. Ogólnie pojęta atrakcyjność odgrywa bardzo dużą rolę w  
kontaktach międzyludzkich. Romano i Bordier przeprowadzili w 1989 r. serie  
doświadczeń, z których wynika, że profesorowie, którzy w opinii studentów są  
atrakcyjni fizycznie, są również ogólnie uważani za lepszych wykładowców niż  
nieatrakcyjni. Urodziwi profesorowie znacznie częściej otrzymują pozytywne  
rekomendacje od innych studentów, którzy uczestniczą w ich zajęciach, oraz znacznie 
rzadziej wini się ich za ocenę  niedostateczną Natomiast studenci mający problemy 
znacznie częściej proszą o pomoc atrakcyjnych wykładowców.  
Według J.E. Singera, który prowadził badania na mieszkańcach miasteczek  
uniwersyteckich, atrakcyjne studentki otrzymują znacznie częściej wyższe opinie niż 
studenci czy ich mniej atrakcyjne koleżanki. Z kolei badający proces perswazji  Mills  
i Aronson odkryli, że atrakcyjne kobiety są dużo bardziej przekonujące niż kobiety 
postrzegane jako nieatrakcyjne. 
„Jak cię widzą tak cię piszą”. Jednak często kwestia ubioru jest lekceważona przez 
osoby przystępujące do negocjacji... Ubiór jest tak samo ważny jak argumenty użyte w 
procesie negocjacji... Ubiór sam w sobie jest argumentem. Niedocenianym faktem jest 
to, że zanim nasz rozmówca zaakceptuje naszą ideę, stanowisko czy produkt, to  
najpierw – na poziomie podstawowym – akceptuje (lub nie) nas. Zanim będziemy  
mogli przekonać rozmówcę do tego, co chcemy mu przekazać, zostaniemy poddani 
wstępnej weryfikacji, którą musimy przejść pozytywnie, aby nasz przekaz miał szansę 
na właściwy (pozytywny) odbiór. Strój nie jest tylko manifestacją przynależności  
społecznej. Strój, jako element pokazujący osobowość i podkreślający indywidualność 
człowieka, jest swoistą wizytówką. Niejednokrotnie jest symbolem autorytetu  
(sędziowska toga, uniform strażaka czy policjanta, strój kapłana czy chociażby 
„bogaty” pióropusz indiańskiego wodza), który może wyzwolić mechaniczną uległość 
lub – źle dobrany – niechęć czy wręcz pogardę. Staranność w doborze elementów 
ubioru sygnalizuje przywiązanie do wagi spotkania oraz szacunek dla rozmówcy.  
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Właściwy ubiór sprawia, że zanim się odezwiemy, nasz rozmówca otrzymuje  
konkretny przekaz: „Witaj. To spotkanie jest dla mnie ważne. Taktuję cię poważnie  
i z należytym szacunkiem, a omawiane problemy są dla mnie równie istotne jak dla Cie-
bie.” W tym kontekście staje się jakby magicznym znakiem, który powoduje, że  
zostajemy zaakceptowani, i otwiera podświadomość naszego rozmówcy na treści,  
które chcemy mu przekazać. Trzeba jednak pamiętać, aby nasz strój był stosowny do 
rangi spotkania. Wiele interesów i mnóstwo kontraktów na wielomiliardowe kwoty za-
łatwiono podczas lunchu czy na polu golfowym. Gra w garniturze w golfa byłaby nie 
tylko mało komfortowa, ale przede wszystkim wyglądalibyśmy komicznie,  
nieprofesjonalnie. Taki występ raczej nie spowodowałby poważnego traktowania nas 
przez rozmówcę, choćby nasz garnitur był flagowym produktem Armatniego. Jest np. 
zasadą, że na rozmowę w sprawie pracy nie należy się ubierać bardziej szykownie niż 
nasz potencjalny pracodawca. W tym wypadku trzeba postawić raczej na naturalność 
oraz unikać wszelkiego rodzaju efekciarstwa i topornych dodatków. Może się bowiem 
okazać, że nasz przyszły szef poczuje się gorszy z powodu tańszego garnituru albo,  
że  zamiast tego, co mówimy, będzie skupiony na naszym ubraniu. Podsumowując – 
należy zwrócić uwagę na to, żeby nasz ubiór pasował do charakteru negocjacji. 
 
MIEJSCE 
 
Wybór odpowiedniego miejsca do negocjacji może mieć bardzo duże znaczenie, 
dlatego nigdy nie należy się wahać, aby poinformować drugą stronę, gdzie chce się 
negocjować.  
 

Gdyby zapytać  jakąkolwiek drużynę sportową, gdzie woli rozgrywać ważny mecz, 
każda z pewnością odpowie, że na własnym boisku. Własne boisko to dobrze znane 
nam miejsce, gdzie czujemy się najpewniej, wszak jesteśmy u siebie.  Z kolei  
przeciwnik czuje się tutaj bardziej niepewnie. Negocjacje, które są przecież swoistą 
rozgrywką, też lepiej prowadzić u siebie, na własnym boisku. Takim boiskiem może 
być każde miejsce, z którym jesteśmy obeznani i gdzie czujemy się swobodnie (własne 
biuro, mieszkanie czy nawet restauracja, w której bywamy i czujemy się  
dobrze). Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że im bardziej odetnie się ludzi od  
miejsca, gdzie zwykle przebywają, tym większe jest prawdopodobieństwo, że u więk-
szości z nich pojawi się uległość. Jest to udowodniony naukowo fakt, że kiedy przeno-
simy się z jednego środowiska do innego, zwłaszcza  gdy nie znamy tego  
otoczenia, nasz mózg zaczyna inaczej działać, przez co łatwiej ulega wpływom. Rów-
nież dlatego, że nie musimy rozpoznawać nieznanego terenu, oswajać  się z   
nowym otoczeniem, zajmować niewygodnej, krępującej pozycji, nie rozpraszają  
naszej uwagi np. krzykliwe kolory ścian, nie przytłacza nas zagracone  
pomieszczenie. Unikamy w ten sposób sytuacji, w której nasza koncentracja może zo-
stać osłabiona, natomiast ten problem będzie miał nasz przeciwnik, a to z kolei  
daje nam przewagę. Zmiana otoczenia jest wyjątkowo silnym narzędziem  
pozwalającym wpływać na zmianę czyjegoś zachowania. Nie ma chyba niczego  
innego, co mogłoby samo z siebie  silniej oddziaływać. Otoczenie stymuluje  
zachowanie. Wynika z tego prosty wniosek, że zmianę zachowania najłatwiej  
uzyskać poprzez zmianę otoczenia.  
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Może się jednak zdarzyć, że rozegranie negocjacji na własnym boisku nie będzie 
możliwe. W takim przypadku należy, w miarę możliwości, wybrać jakiś teren  
neutralny. Będziemy tu  przynajmniej na równych prawach z przeciwnikiem. 
Podążając tym tropem myślowym, łatwo dojść do wniosku, że najgorszym miejscem 
do negocjacji będzie teren przeciwnika. To prawda, jednak może się zdarzyć, że  
konieczne będzie negocjowanie na takim właśnie, nieprzyjaznym terenie. Nie  
oznacza to od razu porażki. Należy starać się zneutralizować tę niekorzystną sytuację, 
chociażby stojąc lub będąc w ruchu.  Ruch wywołuje emocje, to udowodniony fakt. 
Taka postawa sprawi, że będziemy się czuli bardziej pewni siebie aniżeli siedząc. Nie 
należy też nigdy wątpić we własne umiejętności i w siłę argumentów.  
 
CZAS 
 
Czas to potężne narzędzie, które właściwie wykorzystane może przynieść  
zdumiewająco dobre efekty. Ważne jest, aby negocjować, będąc w szczytowej 
formie. Nasze samopoczucie w czasie negocjacji miało bardzo ważny wpływ na 
ich przebieg, a w konsekwencji – rezultat.  

 

Dlatego zawsze, kiedy to tylko możliwe, należy wybierać porę najbardziej  
odpowiednią dla swojego rytmu dnia. Każdy z nas ma swoisty rytm, który w  
połączeniu z osobistymi cechami i nawykami rządzi naszymi działaniami. Pod tym 
względem ludzie dzielą się na „skowronki” i „sowy”. Pierwsza grupa to ludzie,  
którzy wstają wcześnie i właśnie na początku dnia są najbardziej aktywni. Ich  
zdolności psychofizyczne są największe po przebudzeniu i w początkowej fazie dnia. 
Sowy z kolei wolą wstawać później, później się też rozkręcają, a ich szczyt formy 
przypada na godziny popołudniowe. Jeśli jest się skowronkiem, należy w miarę  
możliwości, umawiać się na negocjacje w godzinach rannych, zaś sowy powinny  
negocjować w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Dysponując wiedzą  
dotyczącą preferencji psychofizycznych naszego przeciwnika, mona spożytkować ją 
w korzystny dla nas sposób, a mianowicie umówić negocjacje w takim czasie, kiedy 
zdolności psychofizyczne przeciwnika są obniżone. A może osoba, z którą mamy  
negocjować, lubi dobrze pojeść? Umówienie spotkania po takim posiłku może  się 
okazać doskonałym manewrem. Obfity posiłek zawsze powoduje ociężałość   
myślenia i spowolniony refleks... 
Jak zwykło się mawiać – czas to pieniądz. W dzisiejszych czasach każda upływająca 
minuta ma swoją cenę. Przypomnijmy sobie mistrzostwa świata w piłce nożnej we 
Francji. Wtedy to, na 2 dni przed ceremonią inauguracyjną, francuscy transportowcy 
zażądali podwyżek i ogłosili strajk generalny. Negocjacje trwały zaledwie kilka  
godzin. Rokowania nie były wciąż zrywane i odwlekane w czasie, co znamy  
doskonale z naszego podwórka. Strona rządowa nie mogła pozwolić sobie na tzw. grę 
na czas, bo tego czasu zwyczajnie nie miała. Z każdą upływającą minutą z budżetu 
wyciekały miliony euro. Związkowcy perfekcyjnie wykorzystali nadarzający się 
czas, zabierając stronie przeciwnej możliwość stosowania dobrze znanych  
i wypróbowanych uników i wybiegów. Ten przykład pokazuje bardzo wyraźnie, jak 
ważnym i strategicznym  elementem negocjacji jest czas. 
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SOCJOTECHNIKA  
 
Pojęcie socjotechniki często wiąże  się z przykrymi doświadczeniami.  
 

Wszak haker wyłudzający dane osobowe czy hasło do konta bankowego to osoba 
doskonale obeznana z socjotechniką, dzięki czemu potrafili uśpić naszą czujność  
i zdobyć potrzebne informacje. Nie, nie o taką socjotechnikę mi chodzi.  
Poszanowanie dla przeciwnej strony jest  bardzo ważnym elementem udanych, 
owocnych rokowań. Brak zrozumienia drugiej strony i koncentrowanie się  
wyłącznie na swoich interesach często jest przyczyną zerwania negocjacji. Trzeba 
pamiętać, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy obdarzeni są intelektem  
i uczuciami. 
...Niemniej jednak „sztuczki” socjotechniczne mogą się okazać bardzo pożyteczne.  
Co więcej, bez względu na – nazwijmy to – etykę negocjacyjną, rożne wybiegi  
socjotechniczne są stosowane w procesach negocjacji i śmiem twierdzić, że jest to 
domeną pracodawców. Zatem przedstawiciele związków zawodowych, aby nie być  
bezbronnymi, muszą również zapoznać się z tymi sztuczkami, choćby tylko po to, 
żeby móc się skutecznie przed nimi bronić. Jednym z podstawowych warunków 
skutecznej obrony jest rozpoznanie przeciwnika. Tylko  w sytuacji, kiedy znane jest 
nam zagrożenie, możemy go w sposób świadomy uniknąć.   
Z drugiej strony – dlaczego nie korzystać z wiedzy? Przecież już sam proces  
przygotowań do negocjacji jest zbieraniem informacji i poszerzaniem wiedzy, która 
ma nam przecież służyć do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku rokowań. Jeśli 
zatem istnieje coś, o czym wiemy, że może okazać się pomocne w procesie  
negocjacji, to uważam, że skorzystanie z tego jest nie tylko możliwością, ale wręcz 
obowiązkiem dobrego negocjatora... 
 
Negocjowanie jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka.  
A więc skoro i tak mamy z nim do czynienia praktycznie na co dzień, skoro  
i tak w sposób  bardziej lub mniej świadomy negocjujemy i będziemy  
negocjować już zawsze, to z pewnością warto doskonalić umiejętności w tej 
dziedzinie, po to ażeby móc w pełni świadomie - co najważniejsze - skutecznie 
się nimi posługiwać. 
Zostało napisane wiele książek i poradników na temat negocjacji.  
Ich autorami bardzo często są wybitne autorytety o międzynarodowej renomie 
w tej  dziedzinie. Ich doświadczenie, z kolei przelane na papier to prawdziwe 
kompendium wiedzy o negocjacjach, perswazji i socjotechnice. Jednak sądzę, 
że przeczytanie nawet wszystkiego, co zostało wydane na temat negocjacji,  
to dopiero początek drogi do tego, żeby zostać skutecznym negocjatorem.  
Uważam, że  świadome i skuteczne negocjowanie to umiejętność, a raczej  
sztuka, którą doskonali się głównie poprzez praktykę.  
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Przywileje kontra wyzysk. Jakie związki? 
 

W kraju mamy propagandę szczucia na związki zawodowe 
- uważa Jacek Kucharczyk z instytutu  Spraw Publicznych. 

 

Parlamentarny zespół ds. wolnego rynku 
skupiających ok. 40 posłów, głównie z  
Platformy Obywatelskiej, przygotował raport 
o kosztach funkcjonowania związków  
zawodowych. 
  - Związki kosztują obywateli 250-300 mln 
zł rocznie - twierdzi Michał Jaros, poseł PO  
i szef zespołu parlamentarnego. 
  Po co posłom raport? Aby rozpocząć debatę 
nad nową ustawą związkową. 
  Posłowie mają już w szufladzie gotowy 
projekt ustawy, który zakłada przyjęcie  
części związkowych przywilejów. Koniec ze 
związkowymi etatami, działacze mają  
utrzymywać się ze składek, sami też mają 
płacić za biura i rozmowy telefoniczne. Poza 
tym związki nie musiałyby korzystać z biur 
na terenie zakładu. Równie dobrze mogłyby 
wynajmować siedzibę poza firmą. 
  - Ale chcemy też rozmawiać o patologiach 
po stronie pracodawców. 
  Poseł wyśle zaproszenia na debatę do 
związkowców i pracodawców. 
  Co na to związki? - Możemy rozmawiać - 
deklaruje Piotr Szumlewicz OPZZ.  
Zapewnia, że tematów nie zabraknie. - Są w 
Polsce kilkuosobowe firmy prywatne, gdzie 
nie ma możliwości założenia związku. I to 
trzeba zmienić. Może powinno być jak w 
krajach skandynawskich. Tam gdy  
pracownik jest przyjmowany do pracy,  
dostaje od razu do ręki deklaracje, czy chce 
należeć do związku, czy nie. Rozmawiajmy 
też o konieczności ukrócenia umów  
śmieciowych - wylicza Szumlewicz. 
  Kolejny punkt dyskusji to branżowe układy 
zbiorowe. W Polsce praktycznie nieobecne, 
w Europie bardzo popularne. 
  - Na Zachodzie spotykają się pracodawcy i 
związkowcy np. z branży spożywczej i pod-
pisują dokument dla całej branży odnośnie 
do czasu pracy, wynagrodzeń itp.  
A w Polsce Związkowcy chcą porozumienia 
dla branży, ale pracodawca na to: 
  

 „Przepraszam, ale ja reprezentuję tylko Żabkę, 
więc nie będę się wypowiadał w imieniu  
Biedronki” - dodaje ekspert OPZZ. 
 Marek Lewandowski, rzecznik „Solidarności”, 
jest mniej chętny do rozmów. – Nikt nie jest tak 
jak „Solidarność” zainteresowany, aby  
porządkować sytuację związaną z  
funkcjonowaniem związków zawodowych. 
Rozmawiać zawsze należy, ale nie wiem, czy 
teraz, gdy jest ostry konflikt z rządem – mówi. 
  Lewandowski zapewnia, że związki nie  
zgodzą się na likwidację etatów dla działaczy. 
  „Solidarności” nie podoba się też kolejny  
pomysł posłów, aby wyprowadzić siedziby 
związków za bramy zakładu. – W niektórych 
krajach tak jest. I co się okazuje? Niemcy mają 
z tym problem. Bo pracownicy mają dużo  
gorszą dostępność do związków – dodaje  
Lewandowski.  Jacek Kucharczyk z Instytutu 
Spraw Publicznych popiera debatę. – W kraju 
mamy propagandę szczucia na związki  
zawodowe – uważa. Dyskusja jest konieczna, 
ale taka, która by odsłoniła patologie po jednej 
i  drugiej stronie. – Trzeba jednocześnie  
debatować, na ile uzasadnione są przywileje 
związkowe, ale też dlaczego duża część  
pracodawców zwalcza związki i nie przestrzega 
praw pracowniczych – twierdzi ekspert. 
  Wierzy pan w efekty tych rozmów? – Ktoś 
musi spróbować. Jak nie spróbujemy, to  
wyjściem będzie ulica ze strony związkowców 
i ostry lobbing pracodawców. Jedno  
i drugie jest wypaczeniem demokracji. 
  Trzeba debatować, na ile uzasadnione są przy-
wileje związkowe, ale też dlaczego duża część 
pracodawców zwalcza związki i nie przestrzega 
praw pracowniczych – mówi Jacek Kucharczyk 
z Instytutu Spraw Publicznych. 
  
                                 Leszek Kostrzewski 
                                 Piotr Miączyński 
  
           Gazeta Wyborcza 11.02.2015 r. 
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APEL 
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

w sprawie obchodów Święta 1 Maja 
 

1 maja to od ponad 100 lat Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 

 Trudno w tym dniu w Polsce wiwatować. Przybywa umów śmieciowych, 

świadczenia rodzinne są niskie i selektywne, rośnie poziom ubóstwa, dzieli nas  

rozwarstwienie społeczne. Po 25 latach przemian jest wiele niesprawiedliwości.  

Ulegamy  wyzyskowi, wracają podziały klasowe.  

Lekceważenie pracowników i pogarda dla ich praw to nie są powody do 

świętowania.  

Rada  Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do 

wszystkich struktur branżowych i terytorialnych o przeprowadzenie w tym dniu de-

monstracji, pikiet, happeningów, akcji ulotkowych, pisanie petycji i listów do władz 

lokalnych i ogólnokrajowych. 

Przypominamy, że w OPZZ trwa pogotowie strajkowe, które ogłosiliśmy na 

skutek nieudolnej, antypracowniczej polityki koalicji PO-PSL.  

Żądamy  godnej pracy. Domagamy się likwidacji „śmieciówek”, racjonalnej 

stawki godzinowej, odmrożenia płac sfery budżetowej, sprawiedliwych podatków, 

wyższych i bardziej powszechnych świadczeń społecznych. 

  Z okazji zbliżającego się Święta Pracy apelujemy do rządu:  

Najwyższa pora, by ludziom pracy żyło się lepiej ! 

 
                     Rada 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
       Związków Zawodowych 



 

 

23 SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 

     Piotr Szczechowiak 
          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

     Federacji ZZPKiS 
 
      
 Urodził się 14 czerwca 1941r. Jest poznańczykiem z krwi i kości,  

wychowanym w familii chóralnej Jerzego Kurczewskiego, który ukształtował jego 
drogę zawodową. 

Z zawodu pedagog - nauczyciel muzyki i profesjonalny konferansjer koncer-
tów muzyki klasycznej. 

Przez 4o lat pracował jako animator kultury, z tego 37 lat w Centrum Kultury 
ZAMEK w Poznaniu (dawniej: Pałac Kultury) gdzie był Kierownikiem  Działu  
Imprez ,Muzyki, Tańca i Folkloru oraz Edukacji i Animacji Artystycznej. 
Współorganizator wielu wspaniałych imprez i festiwali na rzecz  
amatorskiego ruchu artystycznego. Jego pomysłem były realizowane na  
terenie województwa wielkopolskiego święta lokalne, które przerodziły się w  
cykliczne imprezy regionalne, prezentujące dorobek artystyczny ludzi z  
małych miast i wsi pod hasłem „Przez umiłowanie regionu do miłości  
Ojczyzny”. 
 Uczestniczył w powstaniu Biennale sztuki dla dziecka i reaktywowaniu w  
Poznaniu corocznych Jarmarków Świętojańskich. Problemy edukacji  
kulturalnej dzieci i młodzieży to ważny zakres Jego zainteresowań  
i działalności. 

Praca zawodowa Piotra miała zawsze powiązania z aktywną  
działalnością społeczną, pełnił i pełni nadal odpowiedzialne funkcje w  
stowarzyszeniach kulturalnych m.in.: Towarzystwie Miłośników Miasta  
Poznania ,Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego czy też od 1989r. 
Polskim Związku Chórów i Orkiestr, w którym przez wiele lat był  
Prezesem Oddziału Wielkopolskiego i Wiceprezesem Zarządu Głównego,  
a obecnie jest Honorowym Prezesem Wielkopolskiego Związku Chórów  
i Orkiestr.  

Od 5o lat działacz związków zawodowych. W macierzystym związku w  
Centrum Kultury „Zamek” był Przewodniczącym. Od 1997r. działacz  
Federacji Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki - członek Zgromadzenia Delegatów  
i Prezydium ZDZ Federacji. Na VIII Zjeździe wybrany na Przewodniczącego  
Komisji Rewizyjnej.  

Wśród licznych nagród i wyróżnień na podkreślenie zasługują: Krzyż  
Kawalerski OOP; Odznaka Zasłużony Działacz Kultury  oraz „Zasłużony dla  
Kultury Polskiej”; Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym PZChiO; Honorowe  
Odznaki „Za Zasługi dla woj. Wielkopolskiego i Miasta Poznania”.  
Z uhonorowań Federacji ZZPKiS otrzymał wszystkie stopnie odznaki „Zasłużony 
Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” a także  Złotą Odznakę  
„Za Zasługi dla OPZZ”.  

Laureat nagród Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Ministra Oświaty  
i Wychowania za twórczość dla dzieci i młodzieży. 

Z żoną Danutą, która jest prawnikiem mieszka w podpoznańskiej wsi  
Dąbrowa.  
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     Bogumiła Kruszka 
     Członek Prezydium  
     Z D Z Federacji ZZPKiS 
 
    

Urodziła się 25 maja 1957 roku w Szubinie,  obecnym  woj.  
Kujawsko – Pomorskim. Wychowała się na wsi i praktycznie całe życie  
związała ze wsią gdzie mieszka i pracuje. W roku 1986 ukończyła szkołę 
średnią w Toruniu o kierunku Społeczno – Prawnym, a w 1990 roku  
Policealne  Studium  Bibliotekarskie w Bydgoszczy przy WSP.  
       Jako  bardzo młoda dziewczyna założyła w swej miejscowości  Związek  
Młodzieży Wiejskiej. W latach 1984 – 1990 należała do PZPR. Od 1985 roku 
jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości gdzie pracuje.   
W latach 1990 – 1998 była  członkiem Rady Sołeckiej. Od 1990 zarządcą 
Wspólnoty Mieszkaniowej w Kowalewie.   
      Pracę zawodową  rozpoczęła  na wiosnę  1985 r. w Rejonowej Bibliotece 
Publicznej w Szubinie - Filii Królikowo. Zaczynając pracę  jednocześnie  
przystąpiła do Związku  Zawodowego  Pracowników Kultury  i Sztuki   
działającego przy Wojewódzkiej i Miejskiej  w  Bydgoszczy. W kwietniu tego 
roku minie 30 lat przynależności do  związku.  Drugą kadencję  jest w  
zarządzie  tegoż  związku, a od 2011 roku jego przewodniczącą.  
      Na VIII Zjeździe Związków Członkowskich została odznaczona  Srebrną 
Odznaką  „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki.”  
      Brała udział w szkoleniu „Akademii kobiet aktywnych”  
i w kursie  ,,Latarników Polski Cyfrowej.” Obecnie sama szkoli  dorosłych  
50+ w obrębie pracy i miejsca zamieszkania.   
      Zainteresowania to dobra książka, podróże, a przede wszystkim uprawa 
kwiatów  na przydomowej działeczce.  
     Po za pracą zajmowała się wychowaniem  czwórki  dzieci: Karola, Izabeli, 
Michała i Pauliny, która poszła w ślady mamy i także jest z wykształcenia  
bibliotekarzem.   
     Doczekała się  dziewięciorga wnuków i tak w kolejności:  Patrycja, Nata-
lia, Sebastian, Oskar, Jakub, Kinga, Julia, Kacperek i Roksana. Od pięciu lat 
jest wdową.   
    Ciekawostką z jej życia jest to, że mamą została w Dzień Matki, a babcią  
w Dzień Babci. 
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