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„Każde dlatego,
ma swoje dlaczego.”

(Jarosław Haszek)
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Drodzy Przyjaciele !

Za przekazane nam w życzeniach Świąteczno –

Noworocznych dowody pamięci, życzliwości

i oczekiwania na lepszy czas przyszły

pięknie dziękujemy

JAN BUDKIEWICZ i współpracownicy

Życzenia przekazali:

Dorota Abramczyk (Zgierz), Stanisława Celińska (Warszawa), Krystyn Dąbrowa (Warszawa),

Władysław Dudaczyk (Bydgoszcz), Jerzy Doliński (Bydgoszcz), Józef Hałka (Brzozów),

Teresa Janczyk (Zduńska Wola), Kierownictwo OPZZ, Krzysztof Kołtoński (Warszawa),

Konsultacyjna Rada Związków Zawodowych Pracowników Kultury (Moskwa),

Ewa Mickiewicz (Olsztyn), Krzysztof Mierkiewicz (Naczelnik Wydziału Wsparcia Programów

i Inwestycji Strukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), Janusz Rafał

Nowicki (Warszawa), Michał Lewandowski (Przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ

Konfederacja Pracy), pracownicy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

w Krośniewicach; Andrzej Salamoński (Kraków), Czesława Sońta (Przewodnicząca Związku

Zawodowego Poligrafów), Piotr Szczechowiak (Dąbrowa k. Poznania), Jan Topczewski

(Warszawa), Wiesława Taranowska (Ciechanów), Anatol Wasiljew (Warszawa),

prof. Jacek Wojciechowski (Kraków), Krystyna Wołoch (Gliwice), dyr. Stanisława

Zacharko-Łagowska wraz z pracownikami Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach,

oraz Zarządy Związków:

Międzyzakładowego Związku Zaw. Prac. Kultury Miasta i Gminy Biała Podlaska; Związku

Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych w Chełmie; Związku Zaw. Prac. Kultury i Sztuki przy

PSM I i II st. w Kutnie; Międzyzakładowego Związku Zaw. Prac. Kultury

Woj. Mazowieckiego; Związku Zaw. Prac. Bibliotek w Radomiu.
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 11.01.2021r

Pracowników Kultury i Sztuki

L. dz. 17/2021

Sz. P. Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ

Podpisany przez 134 posłów opozycyjnych projekt ustawy „o statusie artysty

zawodowego” budzi liczne wątpliwości i zastrzeżenia.

Dotyczy to między innymi:

1. Obszerności i szczegółowości projektu, którego duża część powinna być
zapisana w rozporządzeniach wykonawczych, załączonych do tekstu
ustawowego.

2. Liczne zapisy o charakterze czysto biurokratycznym (a także zastosowane
słownictwo, którego przykładem może być, cytujemy: art. 2 ust. 2, który kończy
się „próby do występów”. Co to ma znaczyć?)

3. Wątpliwości co do ilości zawodów, które miałyby podlegać ustawie.
4. Zastosowanie pojęcia organizacji reprezentatywnych naśladuje ustawową nazwę

organizacji związkowych, bez określenia, jakie mają być kryteria tej
„reprezentatywności”?
Pomyślano o reprezentatywności organizacji już 100 osobowych, lekceważąc
organizacje związkowe kultury i sztuki ustawowo reprezentatywne.

Przytoczone wątpliwości i zastrzeżenia to zaledwie część spraw do dyskusji
i zmiany. W tej sytuacji Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury
i Sztuki nie popiera przedstawionego projektu ustawy „o statusie artysty zawodowego”.

Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Jan Budkiewicz

Do wiadomości:
- Związki członkowskie FZZPKiS
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Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r.

Pani
Magdalena Gawrych
Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie

Szanowna Pani Dyrektor,

przedstawiony projekt Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury
w Piasecznie wymaga uzupełnienia i poprawienia, co uniemożliwia tym samym jego
akceptację w przedłożonym kształcie.

Uwagi zawarte w opinii Grupy Związkowej działającej w Centrum Kultury
w Piasecznie należy uznać za zasadne. Treść projektu Regulaminu nie odzwierciedla ustaleń
dokonanych z Grupą Związkową dotyczących włączenia części dotychczasowej premii
regulaminowej w skład wynagrodzenia zasadniczego. Z §2 projektu Regulaminu premiowania
w Centrum Kultury w Piasecznie (załącznik nr 3) wynika jedynie, że wysokość premii wynosi
15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Taka redakcja tego przepisu nie gwarantuje
pracownikom, że ich wynagrodzenia pozostaną na niezmienionym poziomie. Załącznik nr
1 do projektu Regulaminu Wynagradzania (Tabela zaszeregowania stanowisk pracy oraz

możliwych maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wraz ze stałym

dodatkiem funkcyjnym obowiązujących w Centrum Kultury

w Piasecznie) zawiera maksymalne miesięczne stawki wynagrodzenia, przy czym zwiększenie
wskazanych tam kwot, nie stanowi o zabezpieczeniu interesów pracowników.

W związku z powyższym, niezbędne jest ustalenie zasad podziału pozostałej części
dotychczasowej premii, tzn. 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, mając na
uwadze, że pracownicy otrzymują wynagrodzenia dwu- lub trzyskładnikowe. Przy
dokonywaniu przeliczeń w tym zakresie należy wykluczyć dodatki stażowe (dodatki za
wysługę lat), jako dodatkowe wynagrodzenie dla najbardziej doświadczonych
pracowników.

W §17 pkt 7 Regulaminu należy wprost wskazać, że ograniczenie wysokości nagrody
do 50% miesięcznego wynagrodzenia dotyczy wyłącznie pracownika z kadry kierowniczej i
nie ma zastosowania do pozostałych pracowników Centrum Kultury
w Piasecznie. Co prawda taka wykładnia wynika z treści tego przepisu zawartego w projekcie
Regulaminu, tym niemniej Regulamin wynagradzania powinien być jednoznaczny.

Ponadto, zgodnie z Tabelą zaszeregowania stanowisk zostanie utworzone stanowisko
„Asystenta”. Nie jest przy tym jasne, czy stanowisko to jest tożsame ze stanowiskiem
„Asystenta muzealnego”, o którym mowa w obowiązującym Regulaminie wynagradzania.
Wyjaśnienie tej kwestii jest przy tym istotne w kontekście przysługującego na stanowisku
„Asystenta” wynagrodzenia, które powinno odpowiadać rodzajowi pracy i kwalifikacjom
pracownika.

Radca prawny
Magdalena Kossakowska
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 1.02.2021r
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 61/2021

Pani Małgorzata Kucia
Przewodnicząca Międzyzakładowych
Związków Zawodowych Pracowników
Instytucji Kultury Powiatu Brzeskiego

W odpowiedzi na wiadomość email z dnia 22 stycznia 2021 r., w której zwróciła się
Pani z prośbą o wydanie opinii, w przedmiocie możliwości pełnienia przez przewodniczącego
związku zawodowego funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) uprzejmie informuję, jak
następuje.

Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa przetwarza dane osobowe
m.in. pracowników będących członkami danej organizacji związkowej.
Z opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przewodniczący
zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, z uwagi na pełnioną rolę
polegającą na kierowaniu/zarządzaniu działalnością związku zawodowego, nie powinien
pełnić funkcji IOD.

Faktycznie nie wszystkie stanowiska mogą być łączone z funkcją IOD.
W Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych wskazuje się, że za powodujące
konflikt interesów uważane będą:

- stanowiska kierownicze, takie jak: dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych,
dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu
HR, kierownik działu IT,

- niższe stanowiska, jeśli biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania
danych.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO inspektor ochrony danych może wykonywać inne
zadania i obowiązki przy czym administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by
takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. IOD nie może więc, z uwagi
na możliwy konflikt interesów, zajmować w organizacji stanowiska na którym określa
się sposoby i cele przetwarzania danych. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy ta sama
osoba, która decydowałaby o przetwarzaniu danych jednocześnie kontrolowałaby
procesy ich przetwarzania.

Jak wskazał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jednoczesne pełnienie
funkcji IOD i funkcji kierownika komórki w organizacji nie jest w RODO wprost zakazane,
lecz brak analizy w tym zakresie przez administratora , jak również nieuwzględnienie
wskazanych w tym zakresie kryteriów, może spowodować naruszenie przepisów
o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem
Magdalena Kossakowska

radca prawny

Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 61/2021
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Pani Ksenia Stasiak

Dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-

Borkowskiego w Krośniewicach

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przedłożeniem do uzgodnienia projektu Regulaminu pracy pracowników

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach (dalej: „Projekt Regulaminu”)

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kultura i Media” przedstawia poniżej uwagi dotyczące

Projektu Regulaminu.

Przedłożony Projekt Regulaminu jest dokumentem bardzo obszernym, który powiela

w znacznej części przepisy m.in. Kodeksu pracy. Tak rozbudowany dokument nie będzie czytelny

dla pracowników. Ponadto, Projekt Regulaminu zawiera wiele mniej korzystnych rozwiązań niż

dotychczasowa regulacja.

1. Projekt nowego Regulaminu, w przeciwieństwie do obecnie obowiązującego Regulaminu

pracy (§37), w ogóle nie reguluje kwestii świadczenia urlopowego.

2. Dotychczasowy regulamin pracy przewiduje ekwiwalent za pranie

i konserwację odzieży roboczej (§49), czego Projekt Regulaminu nie przewiduje.

3. Projekt Regulaminu (§23 ust. 4) wskazuje, że za każdą godzinę przepracowaną

w porze nocnej Pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia określony

w Regulaminie wynagradzania. Regulacje dotyczące dodatku za pracę w porze nocnej, jak

również dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w systemie zmianowym znajdują

się w Regulaminie wynagradzania (§11). Nie ma w związku z tym potrzeby odwoływania się

do nich w regulaminie pracy.

4. Projekt Regulaminu w §11 ust. 7 wymienia jako ciężkie naruszenie podstawowych

obowiązków pracowniczych częste spóźnianie się. Należy zauważyć, że zdania doktryny

w kwestii traktowania częstego spóźniania się jako ciężkiego naruszenia podstawowych

obowiązków pracowniczych są podzielone i raczej należałoby się przychylić do

każdorazowej oceny przyczyn występowania takich sytuacji (np. problemy pracownika

z dojazdem do pracy).

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
„Kultura i Media”

Warszawa, 25.01.2021 r.
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5 Okres rozliczeniowy zgodnie z art. 135 KP w systemie równoważnego czasu okres

rozliczeniowy nie przekracza 1 miesiąca. Może on być przedłużony w szczególnie

uzasadnionych przypadkach nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Tymczasem w Projekcie

Regulaminu zasadą jest 3-miesięczny okres rozliczeniowy (§24 ust.4).

6 W §30 Projektu Regulaminu zostały ujęte przerwy w pracy. Należy zauważyć, że ponadto,

zgodnie z art. 141 KP, pracodawca może wprowadzić jedną przerwę

w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut,

przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych (wprowadza się ją

w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli

pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia

regulaminu pracy). Dodatkowa przerwa, np. na spożycie posiłku, jest ważna szczególnie

w odniesieniu do pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy jest przedłużony do 12

godzin na dobę.

Trudno zrozumieć i akceptować, że Pracodawca, kolejny raz dąży do pogorszenia warunków

pracy i płacy pracowników Muzeum (jak nie w regulaminie wynagradzania to regulaminie pracy).

A jeszcze tak niedawno – jako pracownik sekretariatu Muzeum i członek grupy związkowej

„Kultura i Media” oczekiwała Pani od związku starań o lepszą organizację i zarobki osób w tym

Muzeum.

Mając powyższe na względzie, nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zmian pogarszających

sytuację pracowników.

Magdalena Kossakowska Jan Budkiewicz

Radca Prawny Przewodniczący MZZ „Kultura i Media”

Do wiadomości:

1. P. Daniel Kowalik – Starosta powiatu Kutno

2. Związki Członkowskie Federacji ZZPKiS

3. Grupa związkowa „KiM Krośniewice”
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 25.01.2021r
Pracowników Kultury i Sztuki
L. dz. 40/2021

Pan Arkadiusz Korniejuk
Przewodniczący ZZ PBP w Chełmie

Szanowny Panie,

w związku z Pana wiadomością e-mail z dnia 19 stycznia 2021 r., w której zwrócił się

Pan z prośbą o wydanie opinii prawnej w kwestii możliwości zawieszenia przez Dyrektora

Chełmskiej Biblioteki Publicznej na czas określony funkcjonowania Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych, zmniejszenia pracownikom zatrudnionym na cały etat umowy o pracę

do wymiaru ¾ etatu, bądź w ramach wprowadzonej restrukturyzacji zmniejszenia liczby

etatów, wyjaśniam jak następuje.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy, spadku obrotów

gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 t.j.,

dalej: „Ustawa”), lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa

w art. 15gb ust. 2 Ustawy, pracodawca może zawiesić obowiązki:

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) dokonywania odpisu podstawowego,

3) wypłaty świadczeń urlopowych

- o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych (zob. art. 15ge Ustawy).

Art. 15g ust. 9 Ustawy, w którym jest mowa o spadku obrotów gospodarczych stosuje

się odpowiednio do spadku przychodów samorządowych instytucji kultury. Jeżeli

u pracodawcy działają reprezentatywne organizacje związkowe, o których mowa w art. 15g

ust. 11 pkt 1 albo 2 Ustawy, zawieszenie ww. obowiązków wymaga zawarcia porozumienia

z tymi organizacjami związkowymi.
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Instytucje kultury mogą również obniżyć wymiar czasu pracy w następstwie

wystąpienia COVID-19. Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika może nastąpić

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może

być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust.

8 Ustawy). Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom zatrudnionym na cały etat

w Chełmskiej Bibliotece Publicznej może nastąpić więc do wymiaru 4/5 etatu (czyli 80%

pełnego etatu). Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu

pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23

maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których każda zrzesza co

najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23

maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne

zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych

u pracodawcy, albo

3) zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna

organizacja związkowa.

W porozumieniu określa się co najmniej: grupy zawodowe objęte obniżonym

wymiarem czasu pracy; obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; okres,

przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy.

Samorządowa instytucja kultury na mocy przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0,

u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się

z wnioskami o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia

COVID-19 ze środków organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych. Zmniejszenie liczby etatów w bibliotece powinno być więc ostatecznością.

Z poważaniem

Magdalena Kossakowska

radca prawny
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, 18.01.2021r

Pracowników Kultury i Sztuki

L. dz. 29/2021

Pani
Anna Zalewska
Przewodnicząca Regionalnego Związku
Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych
w Ostrołęce

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14 stycznia 2021 r., w którym zwróciła się Pani

z prośbą o udzielenie informacji dotyczących uprawnień organizacji związkowej

w związku z otrzymaniem przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora

Gomulickiego (dalej: „Biblioteka”) pisma od Prezydenta Miasta dotyczącego podwyżek dla

pracowników oraz obowiązku przyznania przez Dyrektora Biblioteki podwyżek zgodnie

z pismem Prezydenta Miasta, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Ostrołęka. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479 t.j.) organizator zapewnia warunki

działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek

przekazywać bibliotece środki finansowe w formie dotacji, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z

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

2020 r. poz. 194 t.j.), m.in. na dofinansowanie działalności bieżącej

w zakresie realizowanych zadań statutowych.

W kwestii odrębności instytucji kultury od organizatora orzekł Wojewódzki Sąd

Administracyjny, stwierdzając w jednym z wyroków, że „instytucja kultury, jako osoba

prawna jest całkowicie odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym

majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą

w ramach posiadanych środków” (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r., I

SA/Wa 134/08).

Zgodnie z art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.

869 t.j.) państwowe i samorządowe instytucje kultury (a więc również biblioteki) należą do sektora

finansów publicznych. Wydatkowanie dotacji niezgodnie

z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie
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otrzymanej dotacji lub niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zob. art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004

r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Dyrektor Biblioteki jest więc zobowiązany wydatkować dotację zgodnie

z przeznaczeniem określonym przez Organizatora, czyli na podwyżki dla pracowników.

W myśl art. 27 ust. 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: u.z.z) zasady

podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych

w jednostkach sektora finansów publicznych są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu

z organizacją związkową. Podział takich środków może wymagać uszczegółowienia

(zob. Salwa Z., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, [w:] Prawo pracy, LexisNexis

2003)”.

Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki regulują przepisy wydane przez

Ministra właściwego do spraw kultury oraz Regulamin wynagradzania pracowników

Biblioteki. Ewentualna zmiana obowiązującego już regulaminu wynagradzania, zgodnie

z art. 77² § 4 Kodeksu pracy, będzie wymagała uzgodnienia z zakładową organizacją

związkową.

Prawo domagania się informacji przez organizację związkową zostało uregulowane

w art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Organizacja związkowa może

żądać, a pracodawca ma obowiązek udzielić informacji, które są niezbędne do prowadzenia

działalności związkowej. Taki charakter mają przykładowo informacje dotyczące warunków

pracy i zasad wynagradzania. Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej tych

informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Pracodawca, który odmawia

udzielenia żądanych przez związek zawodowy informacji, musi liczyć się z tym, że naraża się

na odpowiedzialność w trybie art. 35 ust. 1 pkt 2 u.z.z.

W mojej ocenie, może Pani żądać od dyrektora okazania tabel płac z podwyżkami,

powołując się na art. 28 u.z.z.

Z poważaniem

Magdalena Kossakowska

radca prawny
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Uchwała Nr. 13-E/ Prez. ZDZ/21
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 5.02.2021r

§ 1
Prezydium ZDZ po zapoznaniu się treścią pisma Związku Zawodowego Pracowników i Sztuki

Nowohuckiego Centrum Kultury dot. rozwiązania związku i skreślenia z listy organizacji

członkowskich FZZPKiS (pismo w zał.), a także po interwencyjnym uzyskaniu na rzecz Federacji

należnych składek – postanawia, na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Federacji ZZPKiS skreślić z dniem

5.02.2021r. Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Nowohuckiego Centrum Kultury

z listy związków członkowskich Federacji ZZPKiS.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.
Za uchwałą 6 głosów
Przeciwko 0 „
Wstrzymało się 0 „

PRZEWODNICZĄCY FZZPKIS
JAN BUDKIEWICZ

_______________________________________________________________________________

Związek Zawodowy Pracowników Kraków, dnia 05.11.2020r.

Kultury i Sztuki

Nowohuckiego Centrum Kultury

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

PRACOWNIKÓW KULTURY i SZTUKI

Informujemy, że Komisja Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki Nowohuckiego

Centrum Kultury w składzie:

1. Jerzy Wilkosz

2. Jacek Starowiejski

3. Grzegorz Maronka

w dniu 05.11.2020 r., podjęła uchwałę o rozwiązaniu Związku działającego w Nowohuckim

Centrum Kultury. Od kilku lat liczba czynnych zawodowo członków ulegała zmniejszeniu.

W roku bieżącym prawa emerytalne uzyskało trzech naszych członków, a z własnej inicjatywy

szeregi Związku opuściło trzech kolejnych. W związku z powyższym liczba pozostałych

w naszych strukturach członków nie pozwala na ustawowe reprezentowanie pracowników. W

związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na rozwiązanie naszego Związku

i wykreślenie ze struktur Federacji. Jednocześnie gorąco dziękujemy za wszystkie lata owocnej

współpracy.

Z wyrazami szacunku:

Wiceprzewodniczący

/-/ Jerzy Wilkosz
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Federacja Związków Zawodowych Warszawa, dn. 22.02.2021r
Pracowników Kultury i Sztuki

Zarządy

Związków członkowskich

Federacji ZZPKiS

25 stycznia 2021r. kolejny raz przekazaliśmy do wiadomości organizacji
członkowskich Federacji przypomnienie o ustawowym obowiązku zawiadamiania
pracodawców o liczbie członków związku.

Ta ustawowa informacja winna być przekazywana na dzień
30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

Podobne zasady obowiązują wobec FZZPKiS, na tej podstawie płacone są
bowiem składki do Federacji a następnie do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.

Większość związków przestrzega nałożonych obowiązków, są jednak
organizacje, które uporczywie zapominają o tym, co mówi obowiązujące prawo.

Aby nie spotkała ich przykra „niespodzianka” ze strony pracodawcy (lub
związku konkurencyjnego) imiennie pytamy opieszałych:

ZZPSBP Podbeskidzia – Bielsko-Biała
MZZPBP Woj. Śląskiego – Katowice
MZZPB Woj. Warmińsko-Mazurskiego – Olsztyn
ZZPBP Ziemi Wałbrzyskiej – Wałbrzych
ZZPMOKSiR - Chrzanów
ZZPKiS - Ciechanów
ZZPTL „Tęcza” – Słupsk
ZZPT Polskiego – Warszawa
ZZPKiS przy PSM I i II st. – Kraków
ZZPKiS przy PSM I i II st. – Stalowa Wola
ZZP Filmoteki Narodowej – Warszawa

Koleżanki, Koledzy! Pamiętajmy o swoich obowiązkach!
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Warszawa, 18 lutego 2021 r.

Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej
Członek Zgromadzenia Delegatów ZZPKiS
Szkolnictwo Artystyczne

Sz. P.
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
ul. Żelazna 67 lok. 66
00-871 Warszawa

Uprzejmie informuję, że 10 lutego 2021 r. reprezentowałam Federację Związków
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w zebraniu zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Artystycznej, a dotyczącym:
- dopłat do czesnego dla nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2020/2021,
- nagród Dyrektora CEA dla nauczycieli za okres I - IX 2021 r.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych działających w szkołach
artystycznych.
Podsumowanie:
1. dopłaty do czesnego dla nauczycieli – wszystkie wnioski nauczycieli zostały rozpatrzone
pozytywnie; wysokość dopłaty wyniesie 80% kwoty zapłaconej przez nauczyciela
organizatorowi studiów;
2. rozpatrywane przez komisję wnioski dyrektorów lub wizytatorów regionalnych, w sprawie
nagród Dyrektora CEA, dotyczyły głównie nauczycieli i dyrektorów szkół organizujących
obchody jubileuszowe w w/wym okresie: od stycznia do września 2021 r.

Zebranie odbyło się w formie wideokonferencji.

Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej
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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.plwww.fzzpkis.pl




