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„Słowo, 

może być kamieniem.” 

                      (Z życia)
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W korespondencji sprzed dwóch miesięcy (27.04.br.), dotyczącej wsparcia 
finansowego przez MKiDN, instytucjom oraz pracownikom i twórcom, otrzymałem

od Pana Ministra 10-punktowy dokument planowanej pomocy. 

Federacja Związków Zawodowych     
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 251/2020 

Warszawa, 30.06.2020 r.  

Sz. Pan Jarosław Sellin 
Sekretarz Stanu 
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
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Z poważaniem

  Jan Budkiewicz
           Przewodniczący FZZPKiS 

         

Uprzejmie proszę o przekazanie do wiadomości Federacji ZZPKiS i jej 
związków członkowskich, stanu wykonania zapowiedzianej pomocy na dzień 
30 czerwca 2020r.  

Czy i jakie wsparcie uzyskały instytucje, pracownicy, artyści i twórcy 
wymienieni w pkt. V, VI, VII, VIII oraz X planu pomocy.
         Między innymi:

1. Opera Nova w Bydgoszczy,
2. Opera i Filharmonia w Białymstoku,
3. Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, oraz inne instytucie artystyczne,
4. Muzeum Narodowe w Krakowie,
5. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie,
6. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny w Warszawie ,
7. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, 
8. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie, 
9. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli,

10. Biblioteka Narodowa w Warszawie, a także inne biblioteki publiczne. 

Mając na względzie znaczenie zapowiedzianej pomocy, raz jeszcze 
proszę o informację obejmującą stan wykonania zamierzeń. Pytają o to 
związkowcy kultury i sztuki, których dotknęły rygory antywirusowe.  

Do wiadomości:
- Kol. Andrzej Radzikowski 
  Przewodniczący OPZZ
- UNI MEI
- Związki Członkowskie FZZPKiS
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Szanowny Panie Ministrze!

 Przekazuję na Pana ręce, otrzymany z Brukseli Apel o wsparcie 

.„Sektora występów na żywo podczas trwającej pandemii koronawirusa”
 

Przekazuję treść Apelu w tłumaczeniu i oryginalnym brzmieniu w języku 

angielskim. 

Federacja Związków Zawodowych     
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz.160/2020 

Warszawa, 16.03.2020 r.  

Sz. P.
      Jarosław Sellin
      Sekretarz Stanu
      w Ministerstwie Kultury
      i Dziedzictwa Narodowego

 

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego 
- Prezydium Sejmowej Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Prezydium Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu 
- Kierownictwo OPZZ
- Związki Członkowskie FZZPKiS

Z poważaniem

  Jan Budkiewicz
           Przewodniczący FZZPKiS 
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„Rządy muszą działać w celu wsparcia występów na żywo 
podczas pandemii COVID - 19. 

 
 
 

FIM (Międzynarodowa Federacja Muzyków), FIA (Międzynarodowa 
Federacja Aktorów), UNI MEI (Międzynarodowa Siec Związkowa, Sektor 
Mediów, Kultury i Sztuki) i Pearle (organizacja reprezentująca managerów 
i pracodawców w Europie), wzywają rządy do podjęcia nadzwyczajnych 
środków, w celu wsparcia występujących na żywo, w odpowiedzi na 
COVID - 19. 
 

W odpowiedzi na epidemię, która uderza w coraz większą liczbę krajów 
na całym świecie, kilka rządów, wśród innych podjętych nadzwyczajnych 
środków, zakazało dużych zgromadzeń ludzi w celu powstrzymania 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 
 

Bez odpowiednich środków wsparcia decyzje te będą miały druzgocące 
konsekwencje gospodarcze i społeczne dla sektora występów na żywo, ponieważ 
liczne wydarzenia i trasy koncertowe zostały nagle anulowane. Bez względu na 
to, czy są zatrudnieni (pozostają w stosunku pracy) czy niezależni, pracownicy 
sektora, którzy bardzo często już teraz znajdują się w niepewnej sytuacji, stoją 
w obliczu nagłej i dramatycznej utraty dochodów. Wiele organizacji i instytucji 
zostanie poważnie osłabionych lub zagrożonych z powodu zmniejszenia liczby 
występów, tras koncernowych i innych wydarzeń na żywo. 
 

FIM, FIA, UNI-MEI i Pearle wzywają zatem wszystkie rządy do przyjęcia 
środków nadzwyczajnych, które mogą odpowiednio wspierać zrównoważony 
rozwój sektora występów na żywo w tej wyjątkowej sytuacji, chronić 
bezpieczeństwo pracowników kultury, ale także ich źródła utrzymania. Należy 
zidentyfikować i wdrożyć wyjątkowe środki oraz najszybciej jak to możliwe 
przydzielić fundusze, aby złagodzić negatywne skutki nagłych strat dochodów. 
 

10 marca 2020 roku ogłoszono w Unii Europejskiej Inicjatywę 
Reagowania na Koronawirusa „skierowaną do systemów opieki zdrowotnej, 
MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części naszych gospodarek” i 
mobilizującą fundusze publiczne w wysokości 25 miliardów euro. Konieczne jest 
upewnienie się, że ta inicjatywa przynosi korzyści sektorowi występów na żywo, 
proporcjonalnie do bezprecedensowego wyzwania, przed którym obecnie stoi, 
oraz wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu zarobkowego. Tych 
którzy liczą  na te programy, aby zarabiać na życie.” 
 
       Tłumaczenie - Agnieszka Lachcik 
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Uprzejmie informujemy, że jesteśmy zainteresowani udziałem Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w konsultacjach dotyczących 

nowej formuły badania jakości kształcenia w szkołach artystycznych/muzycznych.

Dnia 5 marca 2020 r. ogłoszono Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej 

(podpisany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej):

„Z uwagi na liczne zastrzeżenia, zgłaszane przez pedagogów i rodziców wobec 

prowadzonych aktualnie przesłuchań instrumentalnych, wokalnych, zespołowych 

i rytmicznych, Centrum Edukacji Artystycznej poinformowało, że z dniem 5 marca 

2020 r. zostały wstrzymane. W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 badania jakości 

kształcenia w szkołach artystycznych będą prowadzone według nowej formuły, która 

zostanie skonsultowana ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego”.

Ponieważ upłynęły już dwa miesiące, zakładamy że konsultacje są w toku, a 

organ nadzoru czyli Centrum Edukacji Artystycznej ma już wizję nowej formuły 

badania jakości kształcenia.

 Przypominamy, że w sprawie „Przesłuchań CEA” (nazwa obowiązująca 

do 2019 r.) wystosowaliśmy pisma:

1. do p. Lidii Skrzyniarz – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego 

i Edukacji Kulturalnej MKiDN (L. dz. 418/2016),

Federacja Związków Zawodowych     
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 219/2020 

Warszawa, 08.06.2020 r.  

       Sz. P. 
      Zdzisław Bujanowski 
      Dyrektor 
Centrum Edukacji Artystycznej 
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2.  do p. Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora CEA (L. dz. 34/2019),

3. do p. Wandy Zwinogrodzkiej – Podsekretarza Stanu w MKiDN 
(L. dz. 145/2019), w których podnosiliśmy zasadność, formę i terminy ich 

przeprowadzania oraz zgłaszaliśmy postulaty dotyczące zmian formuły przesłuchań.

 Do Federacji należą związki zawodowe działające w szkołach muzycznych, 

a zatem jesteśmy zainteresowani nową formułą badania jakości kształcenia dotyczącą 

uczniów ze szkół: OSM I st., OSM II st., PSM I st. i PSM II st.

W związku z wyznaczeniem ostatecznego terminu 30 września 2020 r. na 

ogłoszenie Regulaminu poszczególnych form badania jakości kształcenia 

artystycznego w roku szkolnym 2020/2021 (Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), sprawę udziału 

w konsultacjach  uważamy za ważną i pilną.

Bliski nam jest pogląd Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być 
prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki 

obowiązek”.

P.S. 
Federacja ZZPKiS do rozmów konsultacyjnych upoważniła  
P. Elżbietę Kurczyńską - Sołowiej, członka Zgromadzenia
Delegatów Związkowych Federacji.

Do wiadomości: 
- P. Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
- Związki Członkowskie FZZPKiS

Z poważaniem

  Jan Budkiewicz
           Przewodniczący FZZPKiS 
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 Ustosunkowując się do otrzymanego 9 czerwca br. pytania, Federacja 

Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki stwierdza:

Przypominam. Byliśmy i jesteśmy zdania, aby Zarządy federacyjnych 

organizacji związkowych, przy opiniowaniu osób na stanowiska dyrektorów 

instytucji kultury, domagały się zastosowania procedur konkursowych.

 Konkurs pozwala na „pokazanie się” kilku kandydatom, a także zapobiega 

w części, powoływaniu na kierownicze stanowiska „po znajomości…”. 

Federacja Związków Zawodowych     
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 251/2020 

Warszawa,10.06.2020 r.  

       Zarząd 
     Międzyzakładowego Związku
     Zawodowego Pracowników
     Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego 

Do wiadomości:
- Związki Członkowskie FZZPKiS 

Z poważaniem

  Jan Budkiewicz
           Przewodniczący FZZPKiS 

         



Przekazując na Pana ręce odpowiedź Federacji ZZPKiS na zamiar likwidacji 

Trzcińskiego Centrum Kultury, zwracam się jednocześnie do członków Rady Gminy 

Trzcińsko-Zdrój.

 Aby więcej wiedzieć o Waszym mieście i jego funkcjonowaniu, przeczytaliśmy 

„Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2018”. Budująca to lektura, świadcząca o 

rzetelności planowanych i wykonywanych obowiązków.  Gratulacje.

 Tym więcej poruszyła nas przekazana wiadomość, o planowanej od 1 stycznia 2021r, 

likwidacji Trzcińskiego Centrum Kultury. Instytucji, o której wiele dobrego mogliśmy się 

dowiedzieć z „Raportu” i uzyskanych informacji pół oficjalnych.

 To jakbyście rezygnowali z części swojego imienia, które tworzy kultura. 

A dobre imię ma szczególne znaczenie w kontaktach, które macie z sąsiadami 

„z za miedzy” - Niemcami. Dotyczy to zarówno wspólnych inicjatyw kulturalnych jak też 

kontaktów pracowniczych i handlowych, które mają miejsce.

Jak w istniejącej sytuacji się zachować? Przede wszystkim szukać życzliwych 

i oficjalnych źródeł wsparcia finansowego. Wokoło i za wspomnianą „miedzą”. 

Bo macie potencjał i dobrą wolę. To wielki kapitał.

 Mając to na względzie, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i 

Sztuki sprzeciwia się likwidacji Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku – Zdroju.

             Z nadzieją na trwałe kontynuowanie działalności 
                                                                         Trzcińskiego Centrum Kultury

Do wiadomości:
1. Prezydium Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,

     2. Prezydium Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu,
3. P. Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Związki Członkowskie FZZPKiS.
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Federacja Związków Zawodowych     
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 205/2020 

Warszawa,25.05.2020 r.  

       Sz. P.
      Bartłomiej Wróbel
      Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój 

Z poważaniem 

Jan Budkiewicz
    Przewodniczący FZZPKiS
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Rada OPZZ negatywnie ocenia działania rządu w czasie pandemii 

koronawirusa,  szczególnie w zakresie utrzymania miejsc pracy i ochrony 

wynagrodzeń pracowników.

Do OPZZ docierają dramatyczne sygnały: zapowiedzi zwolnień grupowych, 

nieprzedłużanie umów na czas określony, pozbywanie się zatrudnionych na umowach 

cywilnoprawnych. Rada OPZZ podkreśla, że ochrona miejsc pracy i płacy to jedyna 

skuteczna metoda przygotowania się do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego. 

Rada OPZZ oczekuje prawdziwych informacji o zwolnieniach grupowych, o ilości 

pracowników na przestoju, o obniżonym wymiarze czasu pracy i skali bezrobocia. 

Żądamy zabezpieczenia przez państwo 100 % wynagrodzeń pracowników i 

pełnej ochrony przed zwolnieniem. Domagamy się długofalowej wizji rynku pracy, w 

tym zasiłku dla bezrobotnych na poziomie 50 % ostatniego wynagrodzenia. Chcemy 

uczciwych danych o  wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej na walkę z 

bezrobociem. Środki te powinny być dysponowane w uzgodnieniu z partnerami 

społecznymi. 

Rada OPZZ krytycznie ocenia kolejne, antypracownicze pomysły rządu:

To między innymi, obniżenie płac - nawet na rok po zakończeniu epidemii; 

możliwość zwalniania i cięcia wynagrodzeń pracowników sfery finansów 

publicznych;
 
    

Stanowisko Rady OPZZ 
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie kryzysu wywołanego pandemią COVID – 19

SERWIS  INFORMACYJNY  FZZPKiS
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
Członkowie Ogólnokrajowych Organizacji Związkowych  
zrzeszonych w OPZZ 

 

W tym roku odbędzie się II Edycja konkursu „Diamenty OPZZ”. 
„Diamenty OPZZ” to prestiżowa nagroda przyznawana dla najlepszych związkowców, 
organizacji związkowych oraz pracodawców, którzy szanują dialog społeczny. 

Konkurs ten ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości 
oraz organizacji związkowych zaangażowanych w pracę związkową. 

Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają 
o przestrzeganie praw pracowniczych, szanują dialog społeczny, dbają o bezpieczne 
warunki pracy i płacy. 

Szczególnie w tym roku, gdy dotknęła nas pandemia COVID i trudności z tym związane, 
działalność związkowców, organizacji związkowych oraz wsparcie pracodawców jest 
szczególnie ważne. 

II Edycja konkursu „Diamenty OPZZ”, w którym kapituła wybierze zwycięzców  

w czterech kategoriach: 

Najlepszy związkowiec 

Najlepsza organizacja związkowa należąca do OPZZ zrzeszająca  
do 500 członków 

Najlepsza organizacja związkowa należąca do OPZZ zrzeszająca  
powyżej 500 członków 

Najlepszy pracodawca 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres:   
galczynska@opzz.org.pl 

do 15.09.2020 r . 

 

     Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!  
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w czterech kategoriach:
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(J. Budkiewicz)
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Krystyna Łybacka 

(10.II.1946 – 20.IV.2020) 

 
 
 Krystyna… Poznaliśmy się w ławach poselskich, podczas rozpoczęcia 

II kadencji Sejmu RP (1993 – 1997). 

 Od tamtego czasu łączyło nas zrozumienie i sympatia. Także wtedy, 

gdy mieliśmy kontakty na odległość. W latach ostatnich gdy dla Europosłanki 

Federacja była źródłem wiedzy, co dzieje się w naszej kulturze i jakie sprawy bolą 

związkowców, tej stale niedocenianej sfery życia.  

Chociaż Krystyna była z wyksztalcenia dr. nauk matematycznych 

i szkolnictwo wraz z naukami ścisłymi były Jej zawodową praktyką, właśnie 

kultura i sztuka miały w niej przyjaciela. Były też wskazaniem zachowań, 

i osobistej elegancji. Oddechem w działalności społeczno-politycznej, której się 

poświęciła.  

 W nekrologach i wspomnieniach poświęconych Zmarłej pisano 

„Wielka Dama Lewicy”.  

„Wielka Dama” urodziła się w małym miasteczku Jutrosin, położonym 

w połowie drogi między Krotoszynem a Rawiczem.  

 Odziedziczone w genach Wielkopolanki wartości tworzyły osobowość 

Wielkiej Damy. Nie tylko Lewicy. Szanowali Jej wrażliwość, wiedzę 

i rzetelność także przeciwnicy polityczni. Służyła bowiem ludziom, rozumiejąc 

co znaczy Ich i własne BYĆ.  

 Taką Krystynę Łybacką znałem i taką będę pamiętać.  

 

         Jan Budkiewicz 
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WŁADZE I ORGANA FEDERACJI ZZPKIS 

 

 

1. Jan Budkiewicz  - przewodniczący   Kinematografia (Warszawa) 
2. Jerzy Doliński  - wiceprzewodniczący  Inst. Art. (Bydgoszcz) 
3. Agnieszka Lachcik - wiceprzewodnicząca Szkol. Art. (Kraków) 
 
 

Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw. 
 
 

4. Dorota Abramczyk     Domy Kultury (Zgierz) 
5. Ewa Maćkowiak       Biblioteki (Łódź) 
6. Romuald Rykiert      Muzea (Kraków) 
 
 

Członkowie Zgromadzenia Delegatów 
 

7. Agata Ceglewska      Domy Kultury (Raciążek) 
8. Dorota Chojecka      Biblioteki (Warszawa) 
9. Witold Grela      Muzea (Kraków) 
10. Joanna Kiełb       Biblioteki (Piotrków Trybunalski) 
11. Arkadiusz Korniejuk      Biblioteki (Chełm) 
12. Krzysztof Kubasik      Inst. Artystyczne (Poznań) 
13. Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej    Szkolnictwo Art. (Kutno) 
14. Sławomir Mikołajczyk     Muzea (Krośniewice) 
15. Anna Niemczak      Domy Kultury (Przemyśl) 
 

Komisja Rewizyjna 
 

1. Sylwester Wieczorkowski      - przewodniczący     Biblioteki (Warszawa) 
2. Monika Kosakowska         - wiceprzewodnicząca    Domy Kultury (Poznań) 
3. Renata Tomkiewicz-Hanusiak        Szkolnictwo Art. (Kraków) 
 
 
 
 

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711 
 
 
 

Przypominamy, 
każde wydanie Serwisu Informacyjnego 

jest opublikowane na stronie internetowej Federacji 
www.fzzpkis.pl 
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