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W koszyczku Wielkanocnych
życzeń i serdeczności przekazuję

także odkrycie Janusza Stannego:

„Jajko oczywiście może być mądrzejsze
od kury, ale wtedy musi być pisanką”.

Z wiosennym optymizmem
Jan Budkiewicz
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DZIAŁANIA PROGRAMOWE
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI
NA KADENCJĘ 2006–2010

Wstęp

W istniejącej sytuacji społeczno-politycznej, kultura i sztuka
sprowadzana jest w Polsce do roli drugorzędnej!

Dewaluowane są wartość i znaczenie środowisk twórczych, peda-
gogicznych oraz upowszechniających kulturę i sztukę.

Brak wizji rozwoju powiązany z niedostatkiem mecenatu publicznego
sprawiają, że zagrożone jest istnienie nawet zasłużonych instytucji kultury.

Nie sprzyjają kulturze praktykowane przez decydentów pomówienia,
interesowność i chamstwo.

Rozległość niepewności i zagrożeń jest tym większa, że społeczeństwo
nastawione na obronę egzystencji materialnej, odruchowo spycha inte-
lektualne i estetyczne doznania na margines swego życia.

Muszą być dlatego szczególnie chronione i wspierane: ambitna
twórczość, społeczne inicjatywy kulturalno-wychowawcze, działalność
bibliotek, muzeów, teatrów, domów kultury.

Mając to na względzie, w imieniu Federacji zwracam się do Koleżanek
i Kolegów, aby bez względu na miejsce pracy czy orientację polityczną,
uczestniczyli we wspólnocie poczynań służących ochronie i rozwojowi polskiej
kultury, edukacji i nauki. Wartości tworzących nasz wspólny wizerunek.

Owa wspólnota poczynań, podejmowanie i wykonywanie przyjętych
zadań, nakłada na wszystkich członków i struktury Federacji obowiązek
aktywności. Zobowiązuje do kontynuowania prowadzonych już przedsięwzięć
a także podejmowania inicjatyw służących społeczności związkowej,
instytucjom i pracownikom kultury, obywatelom naszego państwa.

Jan Budkiewicz
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Zgromadzenie Delegatów Związkowych w działaniach progra-
mowych Federacji za szczególnie ważne uznaje inicjatywy i rozstrzy-
gnięcia dotyczące prawnego oraz strukturalno-finansowego statusu
pracowników i instytucji kultury.

Przede wszystkim są nimi:

– dbałość o stabilność i przestrzeganie praw pracowniczych

unormowanych w prawie europejskim oraz polskim Kodeksie pracy;

– przestrzeganie przez organizatorów kultury, decydentów i sponsorów

swobody oraz niezależności wypowiedzi twórczych;

– umacnianie znaczenia bibliotek publicznych (zwłaszcza powiatowych

i gminnych), muzeów, ośrodków i centrów kultury, teatrów, zespołów

filharmonicznych oraz szkół edukacji artystycznej;

– doprowadzenie do wydania przez MKiDN niezbędnych dla

funkcjonowania instytucji kultury rozporządzeń wykonawczych do już

obowiązujących ustaw. (Rozporządzeń określających m.in.: ostateczny

termin powołania powiatowych bibliotek, uszczegółowienie zadań

bibliotek różnych szczebli, ich „sieciowej” współpracy oraz zasad

wymiany i wypożyczania zbiorów.);

Szczególnie ważne i pilne jest wydanie zaktualizowanego rozporządzenia

dot. wynagradzania pracowników instytucji kultury. Zmniejszyć ono

powinno istniejące dysproporcje płacowe;

– monitorowanie działań resortów kultury, edukacji, pracy i spraw

społecznych oraz rzeczowe reagowanie na przygotowywane projekty

legislacyjne;
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– stworzenie funduszu celowego upowszechniania polskiej i europejskiej

kultury (podobnego do istniejącego w kinematografii), który będzie

wspierał ochronę dziedzictwa kulturalnego, zakupy dzieł sztuki do

muzeów, wydawanie wartościowych dzieł literackich (w tym encyklopedii

i słowników), gromadzenie ich i udostępnianie w bibliotekach, muzeach,

a także popularyzację w mediach elektronicznych;

– wspieranie pozabudżetowych źródeł finansowania kultury poprzez

stworzenie systemu ulg podatkowych dla darczyńców;

– utrzymanie zerowej stawki VAT na książki, a przede wszystkim na

szkolne i akademickie podręczniki;

– przeprowadzenie oceny funkcjonowania ustawy o kinematografii oraz

sformułowanie ew. zapisów nowelizacyjnych;

– wywieranie nacisku na władze oświatowe, aby do programów szkół

podstawowych, gimnazjów i liceów wprowadzone zostały godziny

lekcyjne z przedmiotów: muzyka, plastyka, kulturoznawstwo;

– utrzymanie wieku emerytalnego dla artystów wykonawców, których

specjalności zmuszają do wcześniejszego kończenia karier zawodowych;

Aby zwiększyć zasięg i skuteczność naszych programowo-

-statutowych poczynań, współpracować będziemy ze wszystkimi

organizacjami i osobami, które rozumieją i cenią wartości kultury,

szanują ludzi oddających kulturze i sztuce swoje talenty i umiejętności.
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Współpracować będziemy przede wszystkim z:

Sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu, grupą posłów związkowych,

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Komisją Kultury

NSZZ „Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, stowa-

rzyszeniami twórczymi i zawodowymi – SBP, SPAM, ZASP a także

międzynarodową organizacją związkową UNI, której Federacja jest

członkiem.

O rezultatach działań, związki członkowskie powiadamiane będą na

łamach Serwisu Informacyjnego oraz w odrębnych dokumentach.

ZGROMADZENIE

DELEGATÓW ZWIĄZKOWYCH

FEDERACJI ZZPKiS

Warszawa, 16 marca 2007 r.

Załącznikami do działań programowych są indywidualne wnioski

i propozycje, zgłoszone przez członków Prezydium Zgromadzenia:

Kol. Kol. B. Biernat, W. Dudaczyka, M. Grodzicką, M. Molendę,

G. Pieńkowskiego i A. Salamońskiego.
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INFORMACJA
Z III POSIEDZENIA

ZGROMADZENIA DELEGATÓW
ZWIĄZKOWYCH FEDERACJI ZZPKiS

16–17 MARCA 2007 R.

16 marca br. obradowało Zgromadzenie Delegatów.
Na przewodniczącą obrad wybrano Krystynę Kucharską-Gałęzowską –

reprezentującą Zw. Zaw. Prac. Bibliotek Publicznych Ziemi Wałbrzyskiej.

� � �

Po przyjęciu porządku obrad, delegaci aprobowali treść protokołu
z II posiedzenia Zgromadzenia Delegatów, oraz zatwierdzili sprawozdanie
(w tym podjęte uchwały) za okres od 27.11.2006 r. do 15.03.2007 r.

� � �

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Macieja
Kędzierskiego Zgromadzenie Delegatów zatwierdziło bilans i sprawozdanie
z wykonania budżetu Federacji za 2006 r.

� � �

Zgromadzenie, również na wniosek Komisji Rewizyjnej, przyjęło
preliminarz budżetowy Federacji na rok 2007.

� � �

Zgodnie z uchwałą programową VI Zjazdu, Zgromadzenie przyjęło do
wykonania działania programowe na kadencję 2006–2010 r.,

� � �
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Zgromadzenie Delegatów podjęło także uchwały w sprawach
organizacyjno-finansowych FZZPKiS m.innymi:

1. Zatwierdzono (uwzględniając zmiany statutowe) regulaminy:
– pracy,
– wynagradzania
– w sprawie tworzenia funduszu dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

2. Z uwagi na niewywiązywanie się z członkowskich powinności Zgroma-
dzenie postanowiło wykreślić z listy członków Federacji Związek Zawo-
dowy Pracowników Teatru Bagatela w Krakowie.

� � �

Podczas  obrad  Zenona  Kordek  z  Biblioteki  Publicznej  Miasta
i Gminy im. K. Iłłakiewiczówny w Trzciance, odznaczona została –
Medalem Plakietką – Zasłużony dla Związku.

� � � �

W części drugiej (17.03. br.) odbyło się szkolenie dla członków
Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyły także
przedstawicielki Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych z Ostrołęki.

Omawiano tematy:
1. Prawa i obowiązki stron zawierających zakładowy układ zbiorowy pracy;
2. Treść oraz tryb uzgodnień regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania;
3. Możliwości zmian oraz wypowiedzenia układów i regulaminów.
Wykładowcą był mgr Paweł Śmigielski – radca ds. prawnych OPZZ.

� � � �
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ZARZĄDU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU

W dniu 14 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Związku
Zawodowego Pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku za połowę kadencji.

W zebraniu udział wzięli członkowie związku i zaproszenie goście w osobach:
1. Jan Budkiewicz – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników

Kultury i Sztuki
2. Jan Gagacki – Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej.

W przedłożonym sprawozdaniu Zarząd Związku udzielił zebranym informacji
o działaniach Zarządu w okresie połowy kadencji, wskazując na osiągnięcia i sprawy do
załatwienia. Największym problemem załogi CRP są sprawy dotyczące wynagradzania
pracowników – od 14 lat w Centrum Rzeźby Polskiej nie było regulacji wynagrodzeń –
instytucja przestaje być atrakcyjna do podejmowania pracy szczególnie w zawodach
zanikających jak: kowal, odlewnik itp., zjawisko to negatywnie odbija się na realizacji
statutowej powinności instytucji tj. obsłudze przebywających na pobytach twórczych
artystów rzeźbiarzy.

W sprawozdaniu Zarządu wrócono do trudnych dla załogi lat 2004 i 2005  kiedy
trwał konflikt pomiędzy załogą a byłym Dyrektorem CRP.

Podłoże konfliktu to:
– łamanie praw pracowniczych
– szantaż i zastraszanie załogi.

Dzięki zaangażowaniu Federacji i Rady Programowej konflikt udało się rozwiązać
pozytywnie dla załogi tj. odwołanie ówczesnego Dyrektora.

Zarząd w swoim sprawozdaniu wyraził uznanie dla załogi za dyscyplinę oraz
podziękowanie dla Federacji i Rady Programowej za pomoc.

Dyskusja wskazywała na potrzebę szukania możliwości w zakresie podwyżek płac.
Zgłoszono wnioski pod adresem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego Federacji
ZZPKiS o sytuacji w ruchu związków zawodowych i podejmowanych przez Federację
działaniach.

Zebranie zakończyło się podjęciem uchwały, która zobowiązała Zarząd Związku do
działań eliminujących negatywne problemy w Centrum Rzeźby Polskiej.

Po zebraniu odbyło się spotkanie uczestników i gości przy wspólnym ognisku.
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NotatkaNotatkaNotatkaNotatkaNotatka
z posiedzenia komisji ds. nagród Dyrektoraz posiedzenia komisji ds. nagród Dyrektoraz posiedzenia komisji ds. nagród Dyrektoraz posiedzenia komisji ds. nagród Dyrektoraz posiedzenia komisji ds. nagród Dyrektora

Centrum Edukacji Artystycznej – 28 lutego 2007 r.Centrum Edukacji Artystycznej – 28 lutego 2007 r.Centrum Edukacji Artystycznej – 28 lutego 2007 r.Centrum Edukacji Artystycznej – 28 lutego 2007 r.Centrum Edukacji Artystycznej – 28 lutego 2007 r.

Wpłynęło 41 wniosków z 7 szkół, w których jubileusze przypadają
w okresie od kwietnia do września br.  Są to: Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. w Nowej Soli (40-lecie), Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
w Piotrkowie Trybunalskim (40-lecie), Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
w Zgierzu (35-lecie), Państwowa Szkoła Muzyczna w Żarach (30-lecie),
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zabrzu (90-lecie), Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze (60-lecie).

Przyznano 8 nagród I st. w wysokości 2.880 zł. i 11 nagród II st.
w wysokości 1.720. Zasłużeni nauczyciele otrzymają listy gratulacyjne.

NotatkaNotatkaNotatkaNotatkaNotatka
z posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnegoz posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnegoz posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnegoz posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnegoz posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnego

dla studiujących nauczycielidla studiujących nauczycielidla studiujących nauczycielidla studiujących nauczycielidla studiujących nauczycieli

Dopłaty wynoszą 50% całkowitego kosztu czesnego pierwszego
semestru roku szkolnego 2006/2007.

Wpłynęło 237 podań od nauczycieli uzupełniających wykształ-
cenie wyższe. Nie przyznano dopłat 3 osobom,  Kwota dopłaty wyniesie
366.257 zł.

Wpłynęło 100 podań od nauczycieli studiujących na studiach
podyplomowych. Kwota dopłat wyniesie 86.781 zł.

Wpłynęło 5 podań od nauczycieli uzupełniających przygotowanie
pedagogiczne. Kwota dopłat 3.900 zł. Wpłynęło 13 podań od nauczycieli
kształcących się w zakresie zarządzania oświata. Kwota dopłat 8.850 zł.
Ogółem na dopłaty do czesnego przeznaczono 464.363 zł.

Oprac. K. RościszewskaOprac. K. RościszewskaOprac. K. RościszewskaOprac. K. RościszewskaOprac. K. Rościszewska



12 Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007

§
L A B O R

L E X



13Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007



14 Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007



15Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007



16 Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007



17Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007

,                                                    .



18 Serwis Informacyjny FZZPKiS – Kwiecień 2007

Fundusz socjalny mogą tworzyć firmy
zatrudniające co najmniej 20 pracowników
na 1 stycznia. Jeśli nie ma funduszu, trze-
ba ludziom wypłacić świadczenie urlopowe.
Natomiast w firmach należących do tzw. bu-
dżetówki fundusz – bez względu na liczbę
zatrudnionych – musi działać. Pozostali
pracodawcy mogą tworzyć fundusz na za-
sadach określonych w ustawie (tj. Dz.U.
z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.) albo wypła-
cić świadczenie urlopowe.

Układy zbiorowe pracy mogą dowolnie
kształtować wysokość odpisu na fundusz. Mogą
też postanowić, że fundusz, chociaż powinien,
nie będzie tworzony (nie dotyczy to sektora fi-
nansów publicznych j.w.), lub że świadczenie
urlopowe (tam gdzie powinno być) nie będzie
wypłacane. Jeśli pracownicy nie są objęci ukła-
dem zbiorowym, to owe postanowienia o nie-
utworzeniu lub niewypłacaniu mogą być zawar-
te w regulaminach wynagradzania. Jeśli w fir-
mie nie ma związków zawodowych, wówczas
punkty regulaminu wynagradzania dotyczące
odpisu na fundusz, jego nieutworzenia, lub nie-
wypłacania świadczenia muszą abyć uzgadnia-
ne z pracownikiem wybranym przez załogę do
reprezentowania jej interesów.

Wszelkie usługi, świadczenia i dopłaty
są zależne od sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby korzystającej z funduszu.
A zasady i warunki owego korzystania oraz
określenie, na co w ogóle pójdą środki fundu-
szy w firmie, pracodawca ustala w specjalnym
regulaminie. Fundusz tworzy się głównie z co-
rocznych odpisów na specjalne konto. Odpis
podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi
37,5 proc. średniej krajowej miesięcznej w roku
poprzednim lub w jego II półroczu – w zależ-
ności od tego, która kwota jest wyższa. Odpis
podstawowy zwiększa się:
1. do 50 proc. średniej – na każdą osobę za-
trudnioną w warunkach szczególnie uciążli-
wych,

§
L A B O R

L E X

ODPISY SOCJALNE

2. o 6,25 proc. (razem do 43,75 proc.) – nie-
obowiązkowo – na każdą zatrudnioną osobę
z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.  Pracodawca może
naliczyć odpis na fundusz wysokości 6,25 proc.
średniej na każdego emeryta lub rencistę, jeśli
sprawuje nad tymi osobami opiekę socjalną.
Natomiast w przypadku zatrudnienia osób mło-
docianych odpis podstawowy wynosi: 5 proc.
w pierwszym roku nauki, 6 proc. w drugim
i 7 proc. w trzecim roku nauki.

Znane już są (Mon. Pol. z 2007 r. nr 14 poz.
146) średnie płace w ub. roku (minus składki
emerytalne, rentowe i chorobowe). I tak śred-
nia miesięczna w całym 2006 r. wyniosła
2.059,92 zł, a w II jego półroczu – 2.145,59 zł
Ta druga jest wyższa, dlatego stanowi podsta-
wę odpisów na fundusz socjalny w 2007 r.
Oto one:
1. odpis podst. – 37,5 proc. z 2.145,59 zł =
804,60 zł,
2. odpis na jednego zatrudnionego w szczegól-
nie uciążliwych warunkach – 50 proc. z 2.145,59
zł = 1.072,80 zł,
3. odpis na emeryta lub rencistę – 6,25 proc.
z 2.145,59 zł = 134,10 zł,
4. wzrost na inwalidę – 43,75 proc. z 2.145,59 zł
= 938,70 zł
5. odpis na młodocianego: w I roku nauki –
107,28 zł, w II roku – 128,74 zł, w III roku
nauki – 150,19 zł.

Poza odpisami na ów fundusz składają
się także: 1) darowizny i zapisy, 2) wpływy
z opłat od korzystających z działalności socjal-
nej, 3) odsetki od środków funduszu i procent
z pożyczek mieszkaniowych,  4) wierzytelności
likwidowanych funduszy socjalnego i mieszka-
niowego, 5) przychody ze sprzedaży, dzierżawy
i likwidacji trwałych środków socjalnych itp.

(ECH)
Trybuna 12.03.2007 r.
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Kto chce podnieść swe kwalifikacje
zawodowe lub zdobyć wykształcenie ogól-
ne,  może to uczynić w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym, eksternistycz-
nym, lub mieszanym. Przepisy (rozp. MEN
i MIPS (Dz.U. z 1993 r. nr 103 poz. 472)
nie uzależniają nauki od skierowania z fir-
my. Ale jeśli ktoś je ma, to łatwiej mu zdo-
bywać wiedzę. Zawiera z pracodawcą umo-
wę określającą wzajemne prawa i obowiąz-
ki. Pracownikowi co rok należy się:
� URLOP SZKOLENIOWY
– 12 dni roboczych w szkołach ponadpod-
stawowych zaocznych,
– 6 dni na egzaminy końcowe (eksterni-
styczne też) i tyleż na zdanie matury,
– 21 dni roboczych na studiach wieczo-
rowych,
– 28 dni roboczych na studiach zaocznych,
– 21 dni roboczych dodatkowo na przygo-
towanie pracy i egzamin magisterski (dy-
plomowy).
� ZWOLNIENIA
z części dnia pracy – do 5 godzin tygod-
niowo w szkole wieczorowej, jeśli zajęcia
w niej pokrywają się z czasem pracy.
� W SYSTEMIE MIESZANYM
urlop i zwolnienie z części dnia pracy
w wymiarze:
– w części systemu dziennego – na czas
trwania obowiązkowych zajęć,
– w części wieczorowej lub zaocznej – pro-
porcjonalnie do okresu nauki w tym syste-
mie.

Za ten czas przysługuje wynagrodze-
nie liczone jak za urlop wypoczynkowy.

Pracodawca może też przyznać dodat-
kowe świadczenia: zwrócić koszty przejaz-
du, noclegu, wyżywienia jeśli nauka odby-
wa się w innej miejscowości, pokryć koszty

Pracownik w szkole§
L A B O R

L E X

podręczników i innych pomocy, opłacić
szkołę, dać dodatkowy urlop. Ale zakład
może odmówić wszystkich świadczeń, jeśli
ktoś powtarza semestr lub rok.
� OBOWIĄZKI UCZNIA
– pracownik korzystający z tych warunków
powinien pracować w danym zakładzie
w trakcie nauki i po jej zakończeniu, ile
przewiduje umowa ( obowiązek nie dłużej
niż 3 lata),
– jeśli wypowie stosunek pracy, zostanie
zwolniony bez wypowiedzenia ze swojej
winy, lub odejdzie bez słowa (dawne po-
rzucenie) – musi zwrócić koszty, które po-
niósł pracodawca, chyba że ten ostatni
zwolni go z tego,
– te same wymogi stanowią przepisy
w przypadku, gdy pracownik przerwie na-
ukę bez powodu, lub jej nie podejmie.

Są oczywiście sytuacje, że człowiek nie
chce, ale musi zrezygnować z pracy. Np. le-
karz mu zabronił ze względu na stan zdro-
wia, straci zdolność do wykonywania zawo-
du, przeprowadzi się do innego miasta itp.
Wtedy kosztów nauki nie zwraca.
� BEZ UMOWY
Jeśli ktoś nie ma umowy z pracodawcą, czy-
li uczy się bez skierowania, może wziąć
urlop bezpłatny (wlicza się do okresu za-
trudnienia) i zwolnienie z części pracy, ale
bez wynagrodzenia. Oczywiście pracodaw-
ca, jeśli chce, zawsze może mu zrefundo-
wać koszty nauki i ułatwić życie ucznia bez
podpisywania jakiejkolwiek umowy. Tylko
że bez niej pracownik nie ma roszczenia,
bierze w prezencie, co mu dają i nie myśli
o przepisach.

(ECH)
Trybuna
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1. Związki zawodowe stanowią część systemów demokratycznych, polityka
antyzwiązkowa jest sprzeczna z zasadami Unii Europejskiej.

2. UNI-Europa potępia wzrastającą liczbę ataków na podstawowe prawa i swobody
związkowe w Europie.

3. UNI-Europa będzie pracować wraz ze związkami członkowskimi nad
osiągnięciem najwyższej możliwej stopy uzwiązkowienia w usługach.

4. UNI-Europa będzie wspierać kampanie rekrutacyjne wśród nowych typów
zatrudnienia i w grupach takich, jak pracownicy central telefonicznych, pracujący
na własny rachunek, „wolni strzelcy” i pracownicy kontraktowi.

5. UNI-Europa będzie wspierać inicjatywy mające na celu rekrutacje personelu
zawodowego i menadżerskiego.

6. UNI-Europa będzie wspierać inicjatywy mające na celu rozwój związków
zawodowych zwłaszcza w Europie Środkowej, Rosji i Wspólnocie Niepodległych
Państw.

7. UNI-Europa będzie wspierać wymianę doświadczeń na temat rekrutacji,
szczególnie rekrutacji mniejszości etnicznych, oraz włączania kobiet do
związkowych struktur decyzyjnych.

8. UNI-Europa będzie wspierać wdrażanie planu działania Młodzieży UNI-Europa
dotyczącego zagrożeń, wobec których stoją młodzi ludzie w miejscu pracy,
w związkach zawodowych i społeczeństwie.

9. UNI-Europa będzie publikować najlepsze wyniki i doświadczenia uzyskiwane
w rekrutacji mniejszości etnicznych.

10. UNI- Europa rozwinie swoją strategię prasową i komunikacyjną, aby dotrzeć do
środowisk poza ruchem związkowym.

Oprac. K. Rościszewska

UNI – Europa i organizowanie
się jej związków członkowskich

w przyszłości
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1. Sześciu na dziesięciu pracowników UE odczuwa stres.

Skracają się godziny pracy Europejczyków, ale rośnie poziom ich stresu.
Ponad 30.000 pracowników w 31 krajach wzięło udział w ankiecie
prowadzonej przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy
z siedzibą w Dublinie. Ankieta objęła m. inn. organizacje pracy, czas pracy,
szkolenie i satysfakcję z miejsca pracy. Badanie stwierdziło, że szczęściu na
dziesięciu pracowników jest zadowolonych ze swoich warunków pracy, ale
poziom stresu jest „zatrważająco” wysoki.

Inne główne wnioski z raportu, to stwierdzenie, że tempo pracy
zintensyfikowało się i liczba godzin pracy w tygodniu zmniejsza się. Tylko
jedna trzecia pracowników stwierdziła, że ich miejsce pracy oferuje dobre
perspektywy kariery, podczas gdy prawie 33 % odczuwa ryzyko dla zdrowia
i bezpieczeństwa. Badanie wykazało także, że coraz więcej pracowników
używa w miejscu pracy komputerów i Internetu oraz, że możliwości szkolenia
w pracy są ograniczone. Badania z 2005 r. objęły 27 krajów członkowskich
UE, kraje kandydackie Chorwację i Turcję, oraz Norwegię i Szwajcarię
i zostały opublikowane 21 lutego 2007 r.

2. Rzym II. Procedura polubowna między Parlamentem
a Radą Europy.

W styczniu 2007 r. Parlament przyjął regulację prawa stosowanego do
zobowiązań nie opartych na kontrakcie, znaną jako „Rzym II”. Parla-
mentarzyści zaakceptowali szereg poprawek, które ponownie wprowadziły
przepisy związane z pogwałceniem prywatności, w tym ze zniesławieniem
poprzednio skreślonym przez Radę.

Raport legislacyjny
UNI-Europa
(27.02.2007 r.)
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Tak zwana Regulacja „Rzym II” ma na celu ułatwienie w sprawach

sądowych między obywatelami różnych krajów europejskich w kwestach

takich,  jak: wypadki drogowe, wypadki spowodowane przez wadliwe

produkty i zagrożenie środowiska. Z reguły, prawo stosowane do zobowiązań

nie opartych na kontrakcie, powstających z powodu poniesionej szkody, jest

prawem kraju w którym szkoda nastąpiła bez względu, w którym miała

miejsce przyczyna doprowadzająca do szkody.

Ważnym elementem regulacji „Rzym II” dla związków zawodowych jest

traktowanie roszczeń o szkody w wyniku akcji zbiorowej.

Głównym tematem spornym jest sposób podejścia do roszczeń o szkody

w rezultacie zniesławienia. Ma to duże znaczenie dla sektorów mediów

i dziennikarstwa. Według poprawionego teksu, prawem stosowanym

w przypadku zniesławienia przez media, powinno być prawo kraju, do którego

głównie skierowana jest publikacja, lub przekaz radiowy czy telewizyjny,

a jeśli to nie jest oczywiste, prawo kraju w którym jest sprawowana kontrola

edydytorska.

Przez trzy i pół roku od rozpoczęcia procedury legislacyjnej Rada

i Parlament nie uzgodniły istotnych tematów. Państwa członkowskie nie chcą

włączenia reguł odnośnie zniesławienia do zakresu Regulacji. Dlatego tekst

prawdopodobnie przejdzie przez procedurę ugodową, aby znaleźć

kompromis i zaaprobować Regulację.

Oprac. K. Rościszewska

� � � �
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Wczoraj w Grand Hotelu Lubli-
nianka, w obecności najznakomit-
szych kobiet miasta, rozstrzygnię-
to plebiscyt Kuriera Lubelskiego
na Lubliniankę Roku 2006. W wy-
niku głosowania naszych Czytel-
ników zaszczytny tytuł otrzymała
dyrektor Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej im. Hieronima Łopa-
cińskiego – Zofia Ciuruś.

Najpiękniejszą recenzję wystawi-
ła jej pierwsza w dziejach plebiscytu
laureatka tytułu sprzed 35-lat – Jani-
na Jarzyna: – Zosia to cudowny czło-
wiek, kochany przez wszystkich, któ-
rzy jak ja, mieli szansę ją znać, współ-
pracować z nią, cieszyć się jej uśmie-
chem, który ma zawsze dla ludzi.

– Załatwiając ważne dla firmy
sprawy umie jednocześnie dostrzec co
martwi, cieszy i co dzieje się w życiu
koleżanek i kolegów bibliotekarzy –
mówi Jan Twardowski, prezes Towa-
rzystwa Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego. Gdy mówimy, że ktoś

Nasza Zosia kochana
CZYTELNICY KURIERA WYBRALI ZOFIĘ CIURUŚ LUBLINIANKĄ ROKU 2006

osiągnął sukces zawodowy, często za-
pominamy jakim to się dzieje kosz-
tem. W przypadku Zosi wydaje mi
się, że i zawodowo, i rodzinnie jest
spełniona. I nic nie dzieje się kosz-
tem czegoś.

Pracuje w WBP od 37 lat, przeszła
tu wszystkie szczeble zawodowej hie-
rarchii, by w 2001 roku zostać dyrek-
torem. Powszechnie znane jest jej
bezgraniczne oddanie firmie, z któ-
rej czasem wychodzi dopiero o 22.
Przez ostatnie trzy lata wykonywała
pracę iście Herkulesową, odkrywając
w sobie, z konieczności, talenty
menadżera. Dzieło rozbudowy biblio-
teki w oparciu o fundusze unijne
zostało doprowadzone do szczęśli-
wego końca, stanowiąc swoisty
pomnik determinacji i talentu pani
dyrektor, która potrafi współpracować
i współtworzyć ze swoim oddanym
zespołem. MG

Lubelski Kurier 9.03.2007 r.

Od Redakcji

Zofia  Ciuruś  jest  od  wielu  lat  członkiem  Międzyzakładzowego
Związku Zawodowego Pracowników Kultury Woj. Lubelskiego. Była
także delegatką związku na Zjazdy Federacji.

Jesteśmy dumni z Jej sukcesu. Gratulujemy i prosimy „tak trzymać”!


