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„Warto być
głosem,
a nie echem...”

(W. Mann - dziennikarz)
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 16.06.2021r.

Pracowników Kultury i Sztuki

Członkowie Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej FZZPKiS

Zgodnie z § 25 pkt. 1 Statutu Federacji ZZPKiS, zwołuję IV posiedzenie Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godz. 1100

w siedzibie Federacji, ul. Żelazna 67 lok. 66.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie Protokołu z III posiedzenia Prezydium ZDZ.

3. Informacja o działalności i sytuacji organizacyjno – finansowej Federacji.

4. Zamęt wokół projektu ustawy „o uprawnieniach artysty zawodowego”.

Opinia Federacji.

5. Współpraca z innymi organizacjami związkowymi i stowarzyszeniami (OPZZ, ZNP,
SBP, ZASP i UNI MEI).

6. Problemy prawne organizacji członkowskich.
(Referuje Radca prawny Magdalena Kossakowska)

7. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Miasta i Gminy Biała
Podlaska. (Referuje P. Halina Besaraba - Przewodnicząca Związku).

8. Obowiązki związków członkowskich – statuty, kadencyjność, ankiety, składki.

9. Co dalej? Propozycje i postanowienia Prezydium ZDZ.

10. Sprawy wniesione.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Andrzej Radzikowski

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
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Ostrołęka, 09.06.2021 r.
Regionalny Związek Zawodowy Pracowników
Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce

Szanowni Państwo,

pragnę wypowiedzieć się na temat postulowanej przez OPZZ podwyżki płacy minimalnej o 500 zł
netto. Zgadzam się, że wzrost wynagrodzeń pracowników przyczynia się do odbudowy gospodarki
oraz jawnie przyczynia się do większej satysfakcji i standardu życia ludzi pracujących. Płace
w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi są dużo niższe. Koszty codziennego
utrzymania stale rosną. Powoduje to frustrację i niezadowolenie, bo pracownicy etatowi czują
się niedoinwestowani i zaniedbani. Mam tu na myśli pracowników kultury, bo w takim środowisku
się obracam i w ich imieniu się wypowiadam.
W 2021 płaca minimalna wzrosła o 200 zł brutto. Nie jest to kwota bardzo duża, ale proszę mi
wierzyć, że w bibliotece, w której pracuję był problem ze środkami finansowymi na wyrównanie
płacy minimalnej pracownikom. Organizator naszej placówki wyraził zgodę na ustawowe
podniesienie części pracownikom do płacy minimalnej, ale budżet na ten cel nie został zwiększony.
Prezydent miasta pozostaje głuchy na postulaty Dyrektora biblioteki oraz nasze, Związku
Zawodowego. Obawiam się, że podniesienie płacy minimalnej o 500 zł netto, zrujnuje nasz budżet.
Dyrektor nie będzie miał środków na wynagrodzenia pracowników. Jest jeszcze drugie dno
minimalnej płacy. Dochodzi do niedorzecznych sytuacji, że pracownik rozpoczynający swoją
karierę zawodową w placówce zarabia tyle samo, co pracownik z wieloletnim doświadczeniem.
Rodzi to ogromne niezadowolenie wśród kadry pracującej. Nie mam nic przeciwko wyższym
zarobkom każdego pracownika, ale z naciskiem na każdego pracownika. Nie powinno dochodzić
do takich sytuacji, że dyrektor nie posiada środków na podwyżki dla pracowników
z doświadczeniem, a jest zmuszony wyrównywać wszystkim do takiej samej kwoty. Dopóki
rozporządzenie o minimalnej krajowej nie będzie szło w parze z gwarantowanymi środkami
finansowymi przeznaczonymi na ten cel, będzie rodzić przeróżne patologie. Jeszcze przywołam
rozwiązanie na brak funduszy na wynagrodzenia pracowników, które robi się coraz
powszechniejsze w różnych branżach, zarówno w sektorze państwowym, samorządowym
i prywatnym. Pracownicy często dostają umowy o pracę nie w pełnym wymiarze godzin tj. 8
godzin dziennie i 2 800 brutto, ale na 3 / 4 etatu, tj. 6 godzin dziennie za 2 100 zł brutto. Z niższym
wymiarem etatu wiąże się krótszy okres urlopowy, urlop macierzyński, niższa emerytura oraz brak
ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych z PUP.
Z powyższych powodów postuluję o rozporządzenie gwarantujące środki finansowe przekazywane
instytucjom na podwyżki wypłat minimalnych wynagrodzeń. W przeciwnym wypadku pracownicy
zamiast zyskać, to stracą.

Z szacunkiem

Przewodnicząca
Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników

Bibliotek Publiczny z siedzibą w Ostrołęce
Anna Zalewska
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 2.06.2021r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 223/2021

Sz. P. Andrzej Radzikowski
Przewodniczący OPZZ

Dotyczy projektu „Ustawy o uprawnieniach
artysty zawodowego” z 3 maja 2021r.

Zdania nie zmieniliśmy, bo wątpliwości i zastrzeżenia wyrażone w opinii
Federacji z 11 stycznia br., nie tylko pozostały ale wzrosły.

Oto kilka rzucających się w oczy przykładów:

- „Reprezentatywność” organizacji zaproponowana w projekcie ustawy jest sprzeczna
z Ustawą o związkach zawodowych i z Ustawą o Radzie Dialogu Społecznego.

- Konsekwencją społeczną wprowadzenia ustawy w proponowanym brzmieniu, byłoby
skłócenie środowisk artystycznych, anarchizacja członkostwa
i funkcjonowania istniejących związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych,
tworzenie środowiskowych koterii i układów korupcyjnych (Artykuł tygodnika
„Polityka” „Grillowanie artystów”).

- Zaproponowana w projekcie ustawy skomplikowana biurokratyczna formalno-prawna
i obciążająca finansowo prawie 70 tys. artystów procedura uzyskiwania Karty Artysty,
nie zapewni im systemowej stabilności.

- Koncepcja Rady Izby Artystów wydaje się stworzeniem zbędnego tworu
biurokratycznego, którego kompetencje nie wykraczają poza kompetencje sprawnie
działającej od lat Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców
w MKDNiS.

- Obszerność, wręcz gadatliwość projektu ustawy nie zapewnia twórcom
i artystom wykonawcom, spełnienia ich ambicji i oczekiwań.

Projekt ustawy z dnia 3 maja br. nie dojrzał do procedowania
parlamentarnego.

Z upoważnienia konsultantów

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

W załączeniu:
1. Opinia Federacji ZZPKiS z 11.01.2021r.
2. Artykuł tygodnika „Polityka” „Grillowanie artystów”

Do wiadomości:
- Sekretarz Stanu MKDNiS P. Jarosław Sellin
- Związki Członkowskie FZZPKiS
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Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej Warszawa, 23 czerwca 2021 r.
Członek Zgromadzenia Delegatów ZZPKiS
Szkolnictwo Artystyczne

Sz. P. Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Uprzejmie informuję, że reprezentowałam Federację w komisjach powołanych przez

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie konkursów na stanowiska

dyrektorów szkół muzycznych regionu łódzkiego:

16 czerwca 2021 r.

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego

Tomaszów Mazowiecki, ul. Zapiecek 8

- Szkoła Muzyczna I stopnia

Opoczno, ul. Piotrkowska 28

17 czerwca 2021 r.

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego

Łódź ul. Sosnowa 9

- Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki

Łódź, ul. Rojna 20 (konkurs nie rozstrzygnięty)

Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej
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LABOR
LEX

Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 21.06.2021r.
Pracowników Kultury i Sztuki
Ldz. 239/2021

Pan Paweł Kordybacha
Przewodniczący Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników
Kultury Województwa Lubelskiego

w odpowiedzi na email z dnia 16 czerwca br., w którym zwrócił się Pan

z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z możliwością skorzystania z urlopu

szkoleniowego, o którym mowa w art. 103¹§2 pkt 1 kodeksu pracy, przez

pracowników uczestniczących w projekcie Europejski Bibliotekarz, wyjaśniam jak

następuje.

Zgodnie z art. 103¹ § 2 kodeksu pracy pracownikowi podnoszącemu

kwalifikacje zawodowe przysługują: 1) urlop szkoleniowy; 2) zwolnienie z całości

lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe

zajęcia oraz na czas ich trwania.

Art. 103² § 1 kodeksu pracy określa wymiar oraz cel urlopów szkoleniowych.

Urlopy szkoleniowe są udzielane jedynie w przypadku przystępowania do

określonych w tym przepisie kategorii egzaminów (egzaminy eksternistyczne,

egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin

zawodowy, przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego) oraz na

przygotowanie pracy dyplomowej. W związku z tym, pracownik nie może skorzystać

z urlopu szkoleniowego w przypadku przystępowania do innych rodzajów

egzaminów 1.

Podstawą natomiast do zwolnienia pracownika z całości lub części dnia pracy

jest udział pracownika w obowiązkowych zajęciach, gdzie pracownik podnosi

swoje kwalifikacje zawodowe (na podstawie programu tych zajęć)2.

Pracodawca nie może polecić pracownikowi wzięcia udziału w szkoleniu

w czasie urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli pracownik wyraziłby zgodę na udział

w takim szkoleniu.

Niezależnie od powyższego, wskazane jest sprawdzenie warunków

uczestnictwa bezpośrednio w programie Erasmus+ POWER.

Magdalena Kossakowska
Radca prawny

1 zob. Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, WKP 2020.
2 Tamże.
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LABOR LEX

Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 14.06.2021r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 233/2021

Pani Mariola Kawecka
Międzyzakładowy Regionalny
Związek Zawodowy Pracowników
Kultury w Legnicy

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na email z dnia 24 maja br., uzupełniony w dniu 7 czerwca,

w którym zwróciła się Pani z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących

przyznawania nagród oraz premii w Legnickiej Bibliotece Publicznej, informuję jak

następuje.

Zgodnie z art. 105 kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe

wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie

jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań

zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. W myśl art. 31 ust. 5 ustawy

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) pracownik instytucji kultury może otrzymywać nagrody

za szczególne osiągnięcia w pracy. Zasady wynagradzania za pracę pracowników

zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń

związanych z pracą określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub

regulaminem wynagradzania.

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu pracy postanowienia układów zbiorowych pracy i

innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów

określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy określające prawa i obowiązki

pracowników i pracodawców są źródłami prawa pracy, do których przestrzegania

zobowiązani są zarówno pracownicy, jak i pracodawca. W regulaminie

wynagradzania zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych

w instytucji kultury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, w tym

także nagród mogą być określone korzystniej, niż w ustawie o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Regulamin wynagradzania może więc
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przewidywać np. przyznanie pracownikom nagrody rocznej, bądź nagrody

okolicznościowej (Dzień Bibliotekarza). Nagroda, jako pieniężne lub rzeczowe

nieobowiązkowe świadczenie przyznawane pracownikowi przez pracodawcę, zawiera

element oceny.1 Jeżeli przyznanie świadczenia zależy wyłącznie od decyzji (uznania)

pracodawcy, to mamy do czynienia z nagrodą.2 Nagroda jest więc świadczeniem

uznaniowym, a podstawę jej nabycia stanowi decyzja pracodawcy o przyznaniu

świadczenia.

Z przedłożonego przez Panią Regulaminu wynagradzania pracowników

w Legnickiej Bibliotece Publicznej (§10 ust. 1 i 2 Regulaminu) wynika, że: „W LBP

tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% środków na wynagrodzenia osobowe,

który pozostaje w dyspozycji dyrektora. W LBP mogą być wypłacane nagrody roczne.

Zasady tworzenia i wypłacania nagród rocznych określa odrębny regulamin”.

Jak wynika z powyższego, zasady tworzenia i wypłacania nagród rocznych

w LBP określa odrębny regulamin. Regulamin oprócz przejrzystych zasad przyznania

nagród oraz osób do nich uprawnionych powinien wskazywać termin ich wypłaty.

W przypadku braku wskazania terminu wypłacania nagrody rocznej w treści

regulaminu kwestia ta jest uzależniona od woli dyrektora3. Odnosząc się w tym

miejscu do pytania dotyczącego możliwości otrzymania nagrody rocznej przez osoby,

które spełniły wymagania do przyznania nagrody, a następnie przeszły na emeryturę,

należy stwierdzić, że pracownik nabywa roszczenie o wypłatę nagrody dopiero

w momencie kiedy została mu ona przyznana. Nagrody roczne, co należy

podkreślić, mają charakter uznaniowy i przysługują wówczas, gdy zostaną przyznane

przez dyrektora.

Zgodnie z §5 ust. 1 i 2 Regulaminu wynagradzania w Legnickiej Bibliotece Publicznej
„W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy w
wysokości 20%. Zasady przyznawania i wypłacania premii ustala zakładowy
regulamin premiowania uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych
działających w LBP”. W związku z tym wyjaśniam, że premia przysługuje
pracownikowi po spełnieniu określonych warunków, a w konsekwencji decyzja
pracodawcy o przyznaniu premii jest jedynie potwierdzeniem nabycia prawa. Po
spełnieniu warunków uzyskania premii, pracownik może zwrócić się z roszczeniem o
jej wypłatę. Zdaniem orzecznictwa: „Różnica między nagrodą a premią polega na

tym, że nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnych

warunków, a jej przyznanie zależy od uznania zakładu pracy; przy czym przed
przyznaniem przez zakład pracy nagrody po stronie pracownika nie powstaje prawo

1 zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2018 r., III APa 30/18.
2 zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2016 r., III APa 11/15
3 Gotkowska A., Poradnik Instytucji Kultury 12/2020.
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podmiotowe do jej żądania. W odróżnieniu od nagrody prawo podmiotowe

pracownika do premii powstaje w razie dopełnienia warunków premiowania

przewidzianych w regulaminie, a przyznanie pracownikowi premii nie jest

uzależnione od uznania zakładu pracy, lecz od dopełnienia przez pracownika

wspomnianych warunków”1. Na marginesie tylko wspomnę, że zdaniem Sądu

Najwyższego2 „(…) charakter prawny świadczeń zwanych premiami, nagrodami,

premiami uznaniowymi lub premiami-nagrodami należy określać według istoty (treści)

warunków, od których uzależnione jest to świadczenie, a nie według regulaminowej

nazwy świadczenia (…) Decydujące jest to, czy odpowiednie akty prawne (umowa

o pracę) przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane (podlegające

weryfikacji) przesłanki nabycia prawa do świadczenia lub przesłanki prowadzące do

jego pozbawienia albo obniżenia (tak zwane reduktory). Jeżeli warunki (kryteria)

przyznawania świadczenia są określone w sposób na tyle konkretny, aby mogły

podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii, a ich spełnienie jest źródłem

praw pracownika do premii ”.

Niestety nie przedstawiła Pani do wglądu, pomimo mojej prośby w tym

zakresie, regulaminów premiowania i nagród, o których mowa w Regulaminie

wynagradzania, w związku z czym nie mogłam dokonać ich analizy. Załączyła Pani

jedynie „Zasady przyznawania nagrody z okazji „Dnia Bibliotekarza” w LBP

w Legnicy”, przyjęte w 2009 r.

W mojej ocenie, przepisy wewnętrzne w Bibliotece powinny być tak tworzone,

by nie było wątpliwości, czy nagroda roczna i nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza są

jedną i tą samą nagrodą. Zauważyła Pani, że pracodawca utożsamia obydwie nagrody.

Tymczasem regulaminy wynagradzania mogą kwestie przyznawania nagród

regulować w różny sposób, np. nagrody mogą być wypłacane pracownikom w ciągu

roku, a w maju z okazji „Dnia Bibliotekarza”. W instytucji kultury, jeśli pozwala na to

jej sytuacja finansowa można przyznawać, np. nagrodę z okazji Dnia Bibliotekarza,

nagrodę roczną oraz premię.

Odpowiadając na ostatnie Pani pytanie, można oczywiście powoływać się na

argumenty dotyczące posiadania przez Legnicką Bibliotekę Publiczną środków na

wypłatę nagród.

Z poważaniem

Magdalena Kossakowska
Radca prawny

1 zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r., III APa 1/13.
2 zob. wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., I PK 3/07.
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LBOR

LEX

Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 7.06.2021r.

Pracowników Kultury i Sztuki

L.dz. 224/2021

Pan Arkadiusz Korniejuk

Przewodniczący ZZPBP w Chełmie

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wiadomość email z dnia 20 maja br., w której zwrócił się Pan

z prośbą o opinię prawną dotyczącą Regulaminu Wynagradzania Miejskiej Biblioteki we

Włodawie, przedstawiam poniżej następujące uwagi.

Należy co do zasady ocenić pozytywnie zamiar stworzenia nowego Regulaminu

Wynagradzania, który będzie uwzględniał poziom wykształcenia, stażu pracy i kwalifikacji

zawodowych wymaganych do zajmowania określonych stanowisk przez pracowników

Miejskiej Biblioteki we Włodawie. Pracownicy powinni wiedzieć jakie konkretnie warunki

muszą spełniać, aby mieć prawo do wyższego wynagrodzenia, awansu, czy przeszeregowania

na wyższe stanowisko bibliotekarskie. Tym niemniej, Projekt Regulaminu Wynagradzania

(dalej: „Regulamin”) wymaga wprowadzenia pewnych poprawek:

1. §2 ust. 1 – należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 241(26)§2 kodeksu pracy „Układ

zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w

imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, oraz osób

zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy”. Przepis ten stosuje

się do regulaminu wynagradzania na podstawie art. 77(2)§5 k.p.. Przez pracowników

zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników

kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników

wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych

księgowych;

2. §2 ust. 2 – proponuję przeredagować dotychczasowy zapis w następujący sposób:

„Pracodawca zapoznaje każdego pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem

go do pracy. Pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z treścią Regulaminu

podpisując stosowne oświadczenie, które zostaje dołączone do jego akt osobowych. Wzór

tego oświadczenia, stanowi załącznik nr […] do Regulaminu”;
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3. §3 ust. 1 - dotychczasowy zapis proponuję usunąć. Zamiast tego proponuję wstawić:

„Wynagrodzenie za pracę ustala się w taki sposób, aby odpowiadało w szczególności

rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a

także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”;

4. §3 ust. 3 – dotychczasowy zapis proponuję usunąć. Zamiast tego proponuję wstawić:

„Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu

dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie”;

5. §4 ust. 3 – jest „papierowej” powinno być „pisemnej”;

6. §5 – proponuję usunąć cały paragraf. Załączniki powinny być wymienione tak jak, w

tym paragrafie na końcu Regulaminu wynagradzania.

7. §6 - dotychczasowy zapis proponuję usunąć. Zamiast tego proponuję wstawić:

„Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym

wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”;

8. §7 – usunąć dotychczasowy zapis. Zamiast tego wstawić: „Wynagrodzenie przysługuje

za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do

wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”;

9. §9– proponuję zmienić dotychczasowy zapis na następujący: „Podwyżki

wynagrodzenia zasadniczego co do zasady dokonywane są raz w roku kalendarzowym,

w zależności od możliwości finansowych Biblioteki przy uwzględnieniu wysokość

dotacji budżetowej Organizatora, oraz wysokości płacy minimalnej o której mowa w

§6”;

10. §13 – proponuję przeredagować ten zapis w następujący sposób:

„1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po

pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta

o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia

zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na

podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą

uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, przy

obliczaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę uwzględnia

się korzystniejszy dla pracownika okres zatrudnienia.
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4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje

wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek

choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym

członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia

społecznego.

5. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w

którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa

nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło

pierwszego dnia miesiąca.

6. Warunkiem ustalenia prawa pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest

udokumentowanie odpowiedniego okresu zatrudnienia w aktach osobowych pracownika.

Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem

ustalenia prawa do dodatku za wieloletnią pracę jest udokumentowanie odpowiedniego

okresu zatrudnienia przez pracownika”;

1. §14 ust. 1 – proponuję przeredagować ten zapis w następujący sposób: „Pracownikom

zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny. Wykaz

pracowników zajmujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie kierownicze

stanowiska pracy określa załącznik nr […] do regulaminu”;

2. §16 ust. 1 – proponuję przeredagować całkowicie §16 ust.1 i 2. Należy mieć na uwadze

obowiązujące przepisy Kodeksu pracy. Wysokość dodatku za pracę w godzinach

nadliczbowych określa art. 151¹ k.p. Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w godzinach

nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go

rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w

święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym

innym dniu niż określony w pkt 1.

Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 art. 1511 k.p. przysługuje także

za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej

11.

12.12.
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normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej

normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi

przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

Ponadto, należy pamiętać, że rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych może

nastąpić również przez udzielenie czasu wolnego. Rekompensata pracy nadliczbowej czasem

wolnym może nastąpić: na wniosek pracownika, albo bez wniosku pracownika (w takim

przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu

rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin

nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego

pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy). W obu tych przypadkach

pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownikom przysługuje ponadto dodatkowe wynagrodzenie za pracę

w godzinach nocnych na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

Należałoby więc dodać do Regulaminu odpowiedni zapis, np. „Pracownikowi przysługuje

dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości określonej w art. 151(8) Kodeksu pracy''.

Należy również zwrócić uwagę na regulację art. 151¹¹ § 1 k.p. W zamian za pracę

wynikającą z rozkładu czasu pracy pracownika, wykonywaną w niedzielę lub święto

pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub

następujących po takiej niedzieli;

2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe

wykorzystanie w ww. terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę,

pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie

braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do

wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy

w niedzielę. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ww. terminie dnia wolnego od pracy

w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia

w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto;

13. §17 – proponuje przeredagować dotychczasowy zapis, np. „Wysokość wynagrodzenia

należnego za czas urlopu wypoczynkowego ustala się na zasadach określonych

w przepisach prawa pracy”;

14. §19 – należy pamiętać, że „W przypadku ustania stosunku pracy pracownika

instytucji kultury, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności

do pracy
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pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej

12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca

w dniu rozwiązania stosunku pracy”. Część pracowników może o tej regulacji

wiedzieć, więc można rozważyć dodanie jej do Regulaminu Wynagradzania.

Ponadto, w Regulaminie zawarto zapis, że „Za wieloletnią pracę pracownikom przysług

nagrody jubileuszowe w wysokości: (…) i dalszych pięcioletnich okres

tj. 45 i 50 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia”, przewidując tym sam

wypłatę nagród jubileuszowych po kolejnych pięcioletnich okresach. Instytucje kult

mogą w zakresie wynagradzania i świadczeń dla pracowników ustalić regula

korzystniejsze niż przewidziane w Kodeksie pracy, czy ustawie o organizowa

i prowadzeniu działalności kulturalnej, tym niemniej ewentualne korzystniej

postanowienia układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania powinny być ustal

z ostrożnością, przy uwzględnieniu odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury, kt

odpowiada m.in. za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych (zob. Anton

Tęskna P., Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Koment

LEX/el. 2019);

15. §20 – w regulaminie wynagradzania można przyznać pracownikom jednorazo

odprawę pieniężną na warunkach korzystniejszych, niż wynikające z art. 31c us

ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno

kulturalnej, np. w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracow

był zatrudniony krócej niż 10 lat; dwumiesięcznego wynagrodzenia – je

pracownik przepraco

co najmniej 10 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu

najmniej 15 lat; sześciomiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu

najmniej 20 lat;

16. Załącznik nr 1 do Regulaminu – brak maksymalnych miesięcznych staw

wynagrodzenia zasadniczego, a dolne stawki różnią się o 100 zł pomię

kolejnymi stanowiskami; w przypadku, gdy zdecydowano o umieszczeniu

regulaminie wynagradzania kategorii zaszeregowania pracowników i przypisan

im stawek wynagrodzenia regulamin wynagradzania powinien zawierać ta

widełki dla poszczególnych pracowników, które umożliwią w miarę precyzy

określenie wynagrodzenia na podstawie stopnia zaszeregowania;

17. Załącznik nr 3 do Regulaminu – należy zwrócić uwagę czy wymagania

kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk bibliotekarskich są
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uprawniających do zajmowania określonych stanowisk dla pozostałych pracowników

(wykaz obejmuje wyłącznie stanowiska bibliotekarskie);

18. Załącznik nr 5 do Regulaminu – należy przeredagować treść. Z jednej strony

z Regulaminu wynika, że dodatek przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy, dalej jest

zaś mowa, że z umotywowanym wnioskiem na piśmie w sprawie przyznania dodatku

może wystąpić do Dyrektora każdy pracownik. Powinno być wskazane wprost, że

dodatek przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy, jak również dodatek może być

przyznany na umotywowany pisemny wniosek każdego pracownika, zawierający

opinię bezpośredniego przełożonego;

19. Załącznik nr 6 do Regulaminu – przy ocenie pracownika możliwe jest też wzięcie

pod uwagę oceny zewnętrznej (dokonanej np. przez czytelników, interesantów, itp.).

Przyznanie nagrody powinno być uzależnione od osiągnięć pracownika w oparciu

o przejrzysty i obiektywny system oceny pracownika;

20. Do Regulaminu wynagradzania może też zostać włączona klauzula RODO (może

ona stanowić także odrębny dokument), w związku z koniecznością poinformowania

pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych, w celach ustalenia prawa do

poszczególnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń związanych ze

stosunkiem pracy, ustalenia ich wysokości i wypłaty;

21. Można rozważyć dodanie do treści Regulaminu wynagradzania w „Przepisach

ogólnych” słowniczka pojęć użytych w regulaminie takich, jak: „pracodawca”,

„pracownik”, „minimalne wynagrodzenie”, itp;

22. W „Postanowieniach końcowych” można umieścić zapis dotyczący wejścia w życie

regulaminu.

Przy ustalaniu treści Regulaminu proszę rozważyć wzięcie pod uwagę powyższych uwag.

W przypadku wątpliwości, po sporządzeniu końcowej wersji Regulaminu Wynagradzania,

proszę o kontakt. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie Regulaminu

Wynagradzania w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie do Federacji Związków

Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, po jego wejściu w życie.

Z poważaniem

Magdalena Kossakowska

Radca prawny



23SERWIS  INFORMACYJNY  FZZPKiS

KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie

( maj - czerwiec 2021r. )
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Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Przekazanie przyznanych przez Prezydium Zgromadzenia

Delegatów Związkowych 14.04.br., przedstawicielom związków

członkowskich Złotych i Srebrnych Odznaczeń „Zasłużony
Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”. (J. Budkiewicz)

Projekt ustawy „o uprawnieniach artysty zawodowego”

przekazany do konsultacji członkom Prezydium ZDZ

i Przewodniczącym Związków Członkowskich. (J. Budkiewicz)

Wręczenie przez Przewodniczącego Jana Budkiewicza

w siedzibie Federacji, przyznanych przez Prezydium ZDZ

Srebrnych Odznaczeń „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury

i Sztuki” Elżbiecie Kurczyńskiej - Sołowiej Przewodniczącej Zw.

Zaw.Prac.KulturyiSztukiprzyPSMIiIIst.wKutnieoraz

Renacie Opali członkowi  MZZ „Kultura i Media”.

Telefoniczna konsultacja prawna udzielona Przewodniczącej

Międzyzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury Kujaw i Ziemi

Dobrzyńskiej dot. trybu zatrudnienia dyrektora GOK w Raciążku.

(M. Kossakowska)

Zaproszenie do udziału w konkursie „Diamenty OPZZ – 2021”,

przekazanie do Związków Członkowskich.

Skierowanie do wiadomości Związków Członkowskich oferty

OPZZ dot. zniżki rabatowej Biura Relax Tour na wypoczynek

w Ośrodku „Sudety” w Szklarskiej Porębie.

Kolejna negatywna opinia w sprawie projektu ustawy
„o uprawnieniach artysty zawodowego” z 3 maja 2021r.,
przekazana do OPZZ i Jarosława Sellina Sekretarza Stanu
MKDNiS. (J. Budkiewicz, J. Doliński, St. Kruczkowski)

Opinia prawna do Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych

w Chełmie, zawierająca uwagi do projektu nowego Regulaminu

Wynagradzania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

(M. Kossakowska)

Opinia prawna dla Przewodniczącej Zw. Zaw. Prac. Kultury

w Legnicy wyjaśniająca przyznawanie nagród oraz premii przez

dyrektora, pracownikom Legnickiej Biblioteki Publicznej.

(M. Kossakowska)



24 SERWIS  INFORMACYJNY  FZZPKiS



25SERWIS  INFORMACYJNY  FZZPKiS

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




