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Kalendarze! Przypominają nam o ważnych datach
świąt oficjalnych i tych codziennych, osobistych.

Ustanowione w IV wieku święto Bożego Narodzenia,
a  także  kalendarzowe  rozpoczęcie  Nowego  Roku

to Święta dobrych intencji.
I życzeń, składanych bez przyłbic, maseczek,

w  serdecznej  bliskości. Niech  zadziała  ich  magia…
Zdrowia i spełnienia pielęgnowanych nadziei.

Jan Budkiewicz

Warszawa, grudzień 2020



SERWIS  INFORMACYJNY  FZZPKiS2

CZAS NA PRACOWNIKÓW

21 POSTULATÓW

OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH

Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych, polskim pracownicom
i pracownikom nadal żyje się ciężko. Wciąż istnieje problem biednych pracujących.
Realizacja oczekiwań społecznych jest odsuwana z kadencji na kadencję kolejnych ekip
rządowych. Co więcej, nie doczekaliśmy się spełnienia wielu postulatów, formułowanych już
podczas sierpniowego przełomu w 1980 roku. Między innymi:

� zagwarantowania prawa do strajku dla wszystkich pracujących,
� zagwarantowania wzrostu płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości

pieniądza,
� wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie

przynależności partyjnej,
� wprowadzenia emerytury ze względu na staż pracy,
� poprawienia warunków pracy ochrony zdrowia,
� zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci,
� dostępności mieszkań.

Postulaty dotyczyły praw i wolności konstytucyjnych oraz poprawy warunków
socjalno-bytowych społeczeństwa. Część z nich siłą rzeczy straciła na ważności, część
naszym zdaniem jest w 2020 roku wciąż aktualna. Obowiązkiem OPZZ jest dopisać także
nowe postulaty, których realizacji oczekuje społeczeństwo dzisiaj!

Czas zatem na nowe otwarcie i przypomnienie najważniejszych postulatów
i oczekiwań pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat je
formułuje. Najważniejsze z nich to:

1. Coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze
związkami zawodowymi.

2. Gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach
publicznych.

3. Wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez
wliczania do niej dodatków.

4. Likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej.
5. Umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym

(kobiety po 35 latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na
emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
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6. Likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia. Zatrudnienie tylko na
podstawie stosunku pracy.

7. Sprawiedliwe i progresywne podatki, z wyższą kwotą wolną od podatku i
wyższymi pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu.

8. Wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50% ostatniego
wynagrodzenia.

9. Poprawa dostępności do ochrony zdrowia.
10. Dostępność mieszkań.
11. Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni.
12. 35-godzinny tydzień pracy i 2 wolne niedziele dla pracujących

w niedziele.
13. Wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy.
14. Zagwarantowanie prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo

związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z
podmiotem decyzyjnie odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy
w danym przedsiębiorstwie.

15. Zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji
Pracy.

16. Nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

17. Większy udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez
rozszerzanie udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych.

18. Skrócenie czasu postępowań w sądach pracy.
19. Prawo do odliczania od podatku składki związkowej.
20. Prawo do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków

zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to
z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na
terenie zakładu pracy.

21. Dobór kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz instytucjach
publicznych na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej.

W części wydawnictwa znajdziecie Państwo 21 postulatów OPZZ z syntetycznymi
komentarzami naszych ekspertów. Ze szczegółowymi opracowaniami można się zapoznać na
stronie internetowej pod adresem: www.opzz.org.pl

Ten dezyderat kierujemy do rządzących i do środowisk pracowniczych. Powyższe
postulaty będziemy systematycznie zgłaszać do prac w Radzie Dialogu Społecznego i jej
zespołach problemowych.

Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa12.11.2020r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 310/2020

Kol.
Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ

Po konsultacjach związkowych, uwzględniając w szczególności głos prof. Jacka
Wojciechowskiego z Krakowa, Federacja ZZPKiS przedstawia w sprawie Programu
otwierania danych na lata 2021 -2027, następującą opinię:

Niewątpliwe warto akceptować główne cele tj. rozwój cyfrowych kompetencji
społeczeństwa. Zwiększenie podaży i jakości danych, ich wykorzystania oraz wymiany, jak
też redukcję barier w obiegu, istotnie może być jedną z przesłanek sprawności
i nowoczesności państwa w 2030 r.

Trzeba zaistnieć w europejskiej przestrzeni danych, bo korzyści są/będą obustronne.
Przedsięwzięcie wymaga poparcia oraz udziału OPZZ. Tym bardziej, że sygnalizowane
obciążenia wyglądają na umiarkowane i nie powinny stanowić blokady.

Przedstawiony materiał ma niestety, liczne słabości i mielizny. To przede wszystkim
wysoki stopień ogólnikowości oraz liczne powtórzenia. Do udziału wpisano podmioty
ogromne oraz „malizny” (to bez sensu). Nie wiadomo dlaczego zarejestrowano odrębnie
39 kontrahentów, a osobno 25. Charakterystyka wpływu na rynek pracy to raczej bajki,
a wpływ na konkurencyjność zagadany pustosłowiem. Osobny dylemat, to kategorie danych,
brane pod uwagę. „Skoncentrowane wokół obywatela” to ogólnik.

Uważamy, że usunąć trzeba z projektu założenia rozwoju sztucznej inteligencji.
To jest pojęcie – Artificial Intelligence (AI) z zerową konkretyzacją, (od maszynki do mięsa
po cyklotron) – kwestionowane przez liczne dyscypliny naukowe. Nie ma powodu, żeby je
lokalizować w takim dokumencie. Ktoś zafascynowany po prostu skorzystał z okazji, żeby
się popisać…

Z pozdrowieniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
- Związki członkowskie FZZPKiS
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Sz. P.
Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dotyczy projektu Rozporządzenia MKDNiS z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
szkół artystycznych i placówek artystycznych.

Szanowna Pani Minister!

Na wstępie przypomnienie. Sięgnęliśmy do przekazanej na Pani ręce opinii w
sprawie projektu rozporządzenia o tym samym tytule z roku 2017. Opinii (z 9.I.2018r)
negatywnej, co wówczas przyczyniło się do zakończenia procedowania złego prawa.

Stwierdzając powyższe, nie możemy zrozumieć powrotu do odrzuconych
rozstrzygnięć, które w nieco zmienionej formie, Ministerstwo ponownie chce
wprowadzić w życie. Niestety uaktualniona wersja rozporządzenia jest także do
odrzucenia.

Potwierdzają to opinie przekazane do wiadomości Federacji od przedstawicieli
związków członkowskich działających w Szkołach Muzycznych, a także przekazane
przez organizacje, stowarzyszenia oraz muzyków i pedagogów działających
w szkolnictwie muzycznym.

W opiniach konsultacyjnych zwracają uwagę pytania dot. spraw
wywołujących szczególny sprzeciw.

Przytaczamy ich kilka:

1) Dlaczego zarzuca się nauczycielom nieodpowiednie wykształcenie i niszczący
wpływ na poziom kształcenia w szkołach artystycznych, używając określenia
„destrukcyjny”, które w Słowniku Języka Polskiego znaczy: «całkowite
zniszczenie lub całkowity samoistny rozpad czegoś»?
[fragment UZASADNIENIA: Zachowanie obecnego stanu rzeczy może w dłuższej
perspektywie czasowej wpłynąć destrukcyjnie na poziom kształcenia w szkołach
artystycznych.]

2) Dlaczego kandydat na nauczyciela gry na instrumencie w szkole muzycznej
I i II st. musi mieć, obok dyplomu wyższej uczelni, ukończoną ogólnokształcącą
szkołę II st. lub szkołę muzyczną II st. (w sumie 15 lub 17 lat nauki), a kandydat
na nauczyciela śpiewu tylko ukończone studia (5 lat)?

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Ldz. Dz. 334/2020

Warszawa, 10.12.2020r.
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[fragment UZASADNIENIA: W zakresie kwalifikacji nauczycieli szkół muzycznych
formułuje się wymóg posiadania dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia lub
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia. Wymóg powyższy nie będzie jedynie
dotyczyć nauczycieli przedmiotów wokalnych, ponieważ absolwenci studiów wyższych
na kierunkach lub w specjalnościach wokalnych w większości rekrutują się spośród osób
bez uprzedniego przygotowania w szkole muzycznej, a zdobyte przez nich podczas
studiów umiejętności zawodowe wraz z przygotowaniem pedagogicznym należy uznać
za wystarczające do prowadzenia określonych zajęć w szkolnictwie muzycznym.]

3) Dlaczego do uczenia w szkole plastycznej stopnia średniego wystarczą studia
magisterskie bez konieczności posiada dyplomu szkoły plastycznej?
[fragment UZASADNIENIA: W szkołach plastycznych (§ 4 ust. 1) jako podstawowe
wymaganie kwalifikacyjne ustanawia się posiadanie przygotowania pedagogicznego
oraz ukończenie studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku lub
specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub z rodzajem prowadzonych zajęć.
Dopuszcza się również, jak to opisano powyżej, ukończenie studiów drugiego stopnia
na kierunku w specjalności nieodpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub
rodzajowi prowadzonych zajęć lub studiów drugiego stopnia w uczelni innej niż
artystyczna na kierunku lub specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub z
rodzajem prowadzonych zajęć, pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w
uczelni artystycznej na kierunku lub specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub
z rodzajem prowadzonych zajęć.]

4) Dlaczego wybiórcze traktowanie dotyczy ograniczenia możliwości uczenia
w szkołach muzycznych I stopnia: absolwentów instrumentalistyki jazzowej
i absolwentów kierunku: muzyka dawna.

5) Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji (…),
§ 23. pkt 3.stanowi:
„Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie
mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie
dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania tego
samego stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły artystycznej lub w danym rodzaju
placówki kształcenia artystycznego.”
W projektowanym rozporządzeniu z 2020 r. znajduje się zapis:
„§ 25 pkt 4. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którzy
spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów,
zachowują uzyskane uprawnienia.”
Dlaczego taka zmiana ma uniemożliwić nauczycielom podjęcie pracy w innej
szkole (np. z powodu uzupełniania etatu, zmiany miejsca zamieszkania)
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ponieważ kwalifikacje będą obowiązywały tylko w macierzystej szkole, w której
nauczyciel zachowa nabyte kwalifikacje.

6) Dlaczego nie opracowano nowego projektu rozporządzenia, mając
doświadczenia z 2017 roku (liczne protesty i ostatecznie wstrzymanie
wprowadzenia rozporządzenia) oraz zwiększającą się liczbę wniosków
dotyczących tzw. zbliżenia kwalifikacji?
[z Uzasadnienia - Obserwowana przede wszystkim w szkolnictwie muzycznym
wzrastająca z każdym rokiem szkolnym liczba wniosków składanych do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wydanie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez
wymaganych kwalifikacji, wynikająca z przyjętych zbyt ogólnych przepisów,
umożliwiających niejednorodną ich interpretację w skali kraju, wskazuje na
konieczność doprecyzowania jednoznacznych kryteriów doboru kadr pedagogicznych
w powiązaniu z posiadanym przez kandydata wykształceniem.]

Przedstawiliśmy zaledwie kilka z licznych przykładów nierównego
traktowania nauczycieli już zatrudnionych oraz absolwentów wyższych uczelni
artystycznych, którzy chcieliby po studiach rozpocząć pracę w szkołach niższego
szczebla.

Od stycznia 2018 r. do listopada 2020 r. był wystarczający czas na konsultacje
z organizacjami reprezentującymi wszystkie typy szkół artystycznych łącznie
z uczelniami wyższymi. Zamiast nowego, konstruktywnego rozporządzenia
o kwalifikacjach nauczycieli, powrócono do już raz oprotestowanego rozwiązania.

Reasumując:
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

oświadcza: otrzymany do konsultacji projekt Rozporządzenia „w sprawie
kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych” jest nie do przyjęcia.
Jest nieporozumieniem pedagogiczno – prawnym prowadzącym do likwidacji
szkół muzycznych, działających w małych ośrodkach, z powodu możliwego braku
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Smutne, że resort kolejny raz neguje kwalifikacje i jakość pracy
nauczycieli obecnych i przyszłych szkolnictwa muzycznego.

Z upoważnienia konsultacyjnego

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:

- Andrzej Radzikowski –
Przewodniczący OPZZ

- Związki Członkowskie FZZPKiS
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28 listopada 2020 r.

Do Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

APEL PEDAGOGÓW, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW
POLSKICH WYŻSZYCH UCZELNI MUZYCZNYCH

W związku z pojawieniem się nowego projektu Rozporządzenia Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia
10 listopada 2020 roku apelujemy do Ministra o dodatkowe konsultacje i dokładne
przeanalizowanie zmian, które mogą dyskryminować pewną grupę zawodową
w naszym kraju. Prosimy o dokładną analizę sprawy w trosce o przyszłość kolejnych
pokoleń muzyków oraz szkół muzycznych w Polsce.

Pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec par. 3 ust. 1 pkt 3 h) powyższego projektu
rozporządzenia, którego treść brzmi następująco:

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej,
z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku
(specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
a w przypadku:

h) fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu
oraz fortepianu w specjalności rytmika – w specjalności gra na fortepianie”

W naszej opinii powyższy zapis jest krzywdzący i dyskryminujący absolwentów
studiów drugiego stopnia specjalności gra na klawesynie oraz gra na organach, którzy
podczas studiów ukończyli studium pedagogiczne i realizowali przedmiot „metodyka
gry na fortepianie” zakończony praktykami i egzaminem. Podważa to autorytet
wyższych uczelni, których ocena powinna być najważniejszym wyznacznikiem
posiadanych przez absolwenta kwalifikacji. Liczne grono absolwentów wyżej
wymienionych kierunków oprócz wykształcenia w kierunku nauczania podstaw gry na
fortepianie (metodyka gry na fortepianie i praktyki pedagogiczne) realizowało również
przedmiot fortepian na pierwszym roku studiów.
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Miało to na celu umożliwienie absolwentom klawesynu i organów nauczanie
fortepianu w szkołach muzycznych I st., ponieważ niewiele szkół ma w swojej ofercie
edukacyjnej klawesyn w I stopniu, a organy tym bardziej. Każdy klawesynista czy
organista uczył się podstaw gry właśnie na fortepianie, czyli praktykował grę na tym
instrumencie przez przynajmniej 13 lat (I i II st. szkoły muzycznej i przynajmniej 1
rok na studiach), a w czasie studiów każdy, kto realizował studium pedagogiczne
odbywał wielogodzinne praktyki z fortepianu w szkołach muzycznych I stopnia i jego
umiejętności w tym zakresie są potwierdzone przez wyższą uczelnię. Paragraf 3 ust. 1
pkt 3 h) projektu rozporządzenia podważa to potwierdzenie oraz niesłusznie
i niesprawiedliwie odbiera młodym ludziom szansę na realizowanie swojego
powołania i pasji.

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie par. 3 ust. 1 pkt. 3 h) i nadanie
mu następującego brzmienia:

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej,
z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku
(specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
a w przypadku:

h) fortepianu głównego, fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego
i realizacji akompaniamentu oraz fortepianu w specjalności rytmika- w specjalności
gra na fortepianie, natomiast fortepianu głównego, fortepianu dodatkowego,
fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu w szkołach muzycznych
I stopnia- również w specjalności gra na klawesynie lub gra na organach pod
warunkiem ukończenia przedmiotu metodyka gry na fortepianie i praktyk
pedagogicznych

Jeśli podpunkt h) nie zostanie w ten sposób uzupełniony, to będzie on dyskryminujący
dla wielu wartościowych pedagogów, w szczególności w konfrontacji z zapisem
z projektu rozporządzenia dotyczącym kwalifikacji do nauczania sakshornu (par. 3 ust.
1 pkt 3 b), który brzmi:

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej,
z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku
(specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
a w przypadku:

b) gry na sakshornie – w specjalności gra na instrumencie dętym blaszanym”

oraz z zapisem dotyczącym kwalifikacji do nauczania gry na gitarze basowej
jazzowej, który brzmi:
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„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej,
z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku
(specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
a w przypadku:

d) gry na gitarze basowej jazzowej – w specjalności gra na gitarze basowej jazzowej
lub w specjalności gra na kontrabasie jazzowym.

Z powyższego wynika, iż osoba, która nigdy nie grała na sakshornie, nie ma
ukończonej metodyki gry na sakshornie oraz nie zrealizowała praktyk może uczyć gry
na tym instrumencie. Analogicznie jest w przypadku gitary jazzowej i kontrabasu
jazzowego. Natomiast absolwent legitymujący się ukończeniem metodyki gry na
fortepianie i zaliczeniem praktyk metodycznych, nie może uczyć tego przedmiotu.
Podważa się w ten sposób dokumenty wydawane przez państwową wyższą uczelnię
i poddaje w wątpliwość czy dbałość o odpowiednie kwalifikacje nauczycieli idzie w
parze, ze zrozumieniem specyfiki gry na poszczególnych instrumentach oraz równym
traktowaniem absolwentów różnych kierunków studiów muzycznych.

Mamy nadzieję iż nasz apel spotka się ze zrozumieniem ze strony Pana Ministra
i prosimy o uwzględnienie wszystkich podniesionych w nim kwestii.

Łączymy wyrazy szacunku,
Pedagodzy, absolwenci i studenci polskich wyższych

uczelni muzycznych

� � � �
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Przewodniczący
Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS

Stan epidemii wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.). Od dnia 24 października 2020 r. w całej
Polsce obowiązują obostrzenia dotyczące czerwonej strefy.

W związku z powyższym, należy uznać, że wystąpiły nadzwyczajne
okoliczności, które uzasadniają ograniczenie zgromadzeń i spotkań z uwagi na
stan zagrożenia epidemiologicznego.

Organem uprawnionym do zwołania Walnego Zebrania jest Zarząd Związku.
Decyzja o zmianie statutowego terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy
zatem do Zarządu Związku, jako organu uprawnionego do zwołania tego Zebrania.

Podjęcie uchwały o przedłużeniu kadencji z uwagi na nadzwyczajne
okoliczności, Zarząd Związku powinien uzgodnić z Komisją Rewizyjną, jako organem
sprawującym funkcje kontrolno-nadzorcze.

Uchwała o przedłużeniu kadencji powinna wskazywać wprost przyczyny jej
podjęcia, związane z zagrożeniem epidemiologicznym oraz termin, do którego
następuje przedłużenie kadencji (np. do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż z upływem 60 – 90 dni od zakończenia
wyżej wymienionych stanów).

O podjęciu uchwały o przedłużeniu kadencji Zarząd Związku powinien
zawiadomić wszystkich członków oraz Federację Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki, w której jest zrzeszony.

Radca prawny Przewodniczący Federacji ZZPKiS
Magdalena Kossakowska Jan Budkiewicz

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki

Warszawa, 23.11.2020r.
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Pan Paweł Kordybacha
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników Kultury Województwa
Lubelskiego

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników

Kultury Województwa Lubelskiego dotyczące „możliwości wypłaty wszystkim członkom

nadpłaconych składek członkowskich w formie gotówkowej w związku ze Świętami Bożego

Narodzenia, oraz ewentualnej konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób

fizycznych”.

Wyjaśniam jak następuje.

W kwestii możliwości dokonania przedmiotowego zwrotu składek członkowskich

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego

powinien mieć na względzie przede wszystkim zapisy własnego Statutu oraz Regulaminu

przyznawania świadczeń związkowych, (o ile taki regulamin został przyjęty).

Zgodnie z §34 Waszego Statutu, składki na rzecz Związku wpłacane przez członków,

nie podlegają zwrotowi. Majątek Związku służy realizacji finansowania działalności

statutowej Związku (§35 Statutu). Do zadań Związku należy w szczególności

reprezentowanie i obrona praw i interesów pracowniczych w zakresie m.in. świadczeń

socjalnych dla pracowników i ich rodzin (§5 ust. 2 lit. e Statutu). Organizacja związkowa

może finansować pomoc materialną dla członków związku

z funduszy Związku, w tym m.in. świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, czy z

uwagi na stan epidemii COVID-19. Nie może to być jednak zwrot składki członkowskiej.

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Ldz. Dz. 333/2020

Warszawa, 09.12.2020r.
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Odnosząc się do kwestii ewentualnej zapłaty podatku, w związku z taką wypłatą,

należy wskazać, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1426 t.j.)

wolne od podatku dochodowego są: wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń

pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w

roku podatkowym kwoty 1000 zł. Aktualnie ta wysokość jest jednak podwyższona.

Zgodnie z dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art.

52i pkt 3, w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w

którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit zwolnienia

podwyższony został do 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Zwolnienie to dotyczy świadczeń otrzymanych przez pracownika w wyniku

działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych, o charakterze pieniężnym i rzeczowym (z wyłączeniem bonów, talonów i innych

znaków podlegających wymianie na towary lub usługi). Dofinansowań ze środków ZFŚS lub

funduszy związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku

podatkowym wskazanego wyżej limitu. Limit ten jest wspólny dla środków otrzymanych z

kasy związkowej jak i od pracodawcy.

Zarząd Związku powinien podjąć stosowną uchwałę o wypłacie świadczeń z

okazji Świąt Bożego Narodzenia. Każda z osób, która otrzyma świadczenie powinna ten

fakt pokwitować.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Kossakowska
radca prawny FZZPKiS
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Pan Sylwester Wieczorkowski
Przewodniczący Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników
Kultury Województwa Mazowieckiego

W odpowiedzi na e-mail, w którym zwrócił się Pan z prośbą o sporządzenie
opinii prawnej dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy uprzejmie informuję, że w stosunku do
regulaminu organizacyjnego brak jest obowiązku, wynikającego z przepisów
prawnych, podjęcia konsultacji z zakładową organizacją związkową czy przedłożenia
projektu jego zmian przed wydaniem stosownego zarządzenia.

W przeciwieństwie do takiego obowiązku przewidzianego w stosunku do
uzgadniania treści regulaminu pracy (zob. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2018 r.,
sygn. akt II OSK 1147/16).

Regulamin organizacyjny określa zadania danej jednostki, strukturę
organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych, podział funkcji
kierowniczych, obieg informacji i zasady ich przetwarzania, zasady współdziałania
z innymi instytucjami, a więc tzw. sprawy „organizacyjno-techniczne". Regulamin
pracy określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane
z porządkiem w zakładzie pracy ustala m.in. organizację pracy, warunki przebywania
na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, systemy i rozkłady
czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy; porę nocną; termin,
miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia). Zawiera on zatem zagadnienia
z zakresu prawa pracy, w związku z czym musi być uzgodniony przez pracodawcę z
zakładową organizacją związkową, o czym stanowi przepis art. 104² § 1 Kodeksu
pracy.

Niezależnie od powyższego, informuję, że nie zgłaszam uwag co do treści
przedmiotowego regulaminu organizacyjnego.

Z poważaniem
Radca prawny

Magdalena Kossakowska

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Ldz. Dz. 318/2020

Warszawa, 23.11.2020r.
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*     *     *
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, grudzień 2020r.
Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Żelazna 67 lok. 66
00-871 Warszawa

Związki Członkowskie
Federacji ZZPKiS

Przekazując do Waszych rąk, Świąteczny Serwis Informacyjny przypominamy:

o ustawowym obowiązku składania pracodawcom informacji

o liczbie członków związku wg stanu na dzień 31 grudnia –

do 10 stycznia (art. 251 ustawy o związkach zawodowych Dz. U. z 2019r. poz. 263).

Przypominamy także o przysłaniu Ankiety Statystycznej do Federacj

w terminie do 15 stycznia 2021r.

Informacje w Ankiecie są potrzebne:

- do wykazu związków członkowskich Federacji oraz liczby członków organizacji

zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej,

- do potwierdzenia liczby pracujących członków związku oraz ustalenia płatności składek

na rzecz Federacji w okresie kolejnego półrocza,

- do ustalenia liczby członków i wielkości składek płaconych przez Federację do

OPZZ i UNI MEI.

Kwota płatności podana w Ankiecie obowiązuje przez 6 miesięcy, niezależnie

od zwiększenia czy zmniejszenia liczby członków pracujących.

Wzór Ankiety na stronie internetowej Federacji: www.fzzpkis.pl.
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Krótka historia kalendarza

Z kalendarzy korzysta się od wieków. Ich powstanie zainicjowała potrzeba

dokładnej rachuby czasu. Oczywiście kiedyś wyglądały nieco inaczej niż teraz.

Wraz ze zdobywaną przez ludzi wiedzą ulegały przemianom i były coraz

bardziej dopracowywane. Jak wyglądał proces kształtowania się tego, którego

używamy

Trochę podstaw

Kilkanaście tysięcy lat temu ludzie mnóstwo wniosków wysuwali na podstawie
obserwacji powtarzających się zjawisk. Naturalnie zwracali również uwagę na
towarzyszące im okoliczności np. wysokość Słońca na niebie oraz fazy
i położenie Księżyca. Na podstawie prowadzonych w ten sposób badań udało im
się ustalić pierwsze jednostki czasu, jakimi były rok, czyli obieg Ziemi wokół
Słońca trwający 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund oraz miesiąc. Długość
tego drugiego określano na podstawie obiegu Księżyca wokół Słońca
i związanej z tym zmienności faz (stąd nazwa miesiące księżycowe),
a to doprowadziło do utworzenia dwóch ich rodzajów: miesiąca synodycznego i
syderycznego.

Niestety wzrastające tempo życia oraz konieczność monitorowania terminów
świąt czy okresów uprawy pól spowodowały, że postanowili podzielić czas na
jeszcze mniejsze jednostki pomiarowe, mianowicie: dekady, tygodnie, dni (znali
je już wcześniej dzięki wschodom i zachodom Słońca), godziny, minuty
i wreszcie sekundy. W ten sposób powstały kalendarze: słoneczny, księżycowy
i słoneczno-księżycowy. Warto wspomnieć, że dla każdego z nich przyjmuje się
inny punkt zerowy, czyli początek roku. Są też oparte o nieco inne reguły.

aktualnie?
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Kalendarz słoneczny ma 365 dni, a co 4 lata występuje rok przestępny, w którym
dodaje się jeden dzień. Z kolei w kalendarzu księżycowym pojawia się
12 miesięcy po 29-30 dni każdy, co daje w sumie 364 dni w roku. Natomiast
kalendarz słoneczno-księżycowy stanowi połączenie obu wyżej opisanych.
Z reguły ma 12 miesięcy, ale co kilka lat uzupełnia się go o trzynasty.

Jak powstał kalendarz gregoriański?

Jak zapewne wiecie, w Polsce obowiązuje kalendarz gregoriański. To kalendarz
słoneczny, który w 1582 r. wprowadził papież Grzegorz XIII, wydając bullę „Inter
gravissimas”. To tak naprawdę nieco zreformowany kalendarz juliański, który
został opracowany przez Sosygenesa na życzenie Juliusza Cezara. Obowiązywał
od 45 r. p.n.e. Miał identyczną postać jak kalendarz stworzony w 239 r. p.n.e.
przez Aristarchusa z Samos, jednak uzupełniono go o jeden dodatkowy dzień co 4
lata. To z kolei sprawiło, że dotychczasowo stosowany rzymski kalendarz
księżycowy uległ całkowitemu rozregulowaniu. Niemniej poradzono sobie z tym,
a od IV w. n.e. zaczęto także stosować podział na tygodnie i dni.

Kalendarz w tej postaci obowiązuje do dziś i to nie tylko na terenie naszego kraju,
ale i w innych krajach europejskich. Jako pierwsze wprowadziły go Hiszpania,
Portugalia, Polska, Włochy oraz sporo państw katolickich. Z czasem sięgnęła po
niego Wielka Brytania i kraje, w których przeważała ludność wyznająca doktrynę
prawosławną.

Fragmenty publikacji
Drukarnia: „aleDrukujemy”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne, współcześnie stosowane kalendarze:

- KALENDARZ ŻYDOWSKI
(rok 2020 to rok 5780/5781)

- KALENDARZ MUZUŁMAŃSKI
(rok 2020 to rok 1441/1442)
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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

UWAGA!
Radca prawny - Magdalena Kossakowska
dyżuruje w poniedziałki w godz. 8.30 – 12.30

Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80

Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego

jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl




