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„Jeśli u was jeden drugiego
kąsa i pożera, baczcie byście się
wzajemnie nie zjedli”

(Św. Paweł)
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V posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Federacji

(10.X.2007 r.)

Obradowało Prezydium Zgromadzenia Delegatów. Posiedzeniu przewodniczył
Jan Budkiewicz. Przyjęto protokół z IV posiedzenia Prezydium Zgromadzenia –
2.07.2007 r.
Prezydium podjęło m.in. uchwały o:
– powierzenia Przewodniczącemu Federacji ZZPKiS, Janowi Budkiewiczowi,

prezentowanie treści zawartych w Stanowisku na forum organów statutowych
OPZZ,

– o zwołaniu IV posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych w dniu
8 października 2007 r.

Na wniosek Wiceprzewodniczącej Federacji M. Grodzickiej Prezydium
przyznało Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Związkowego Kultury i Sztuki
Kol. Halinie Kruszczak ze Świętokrzyskiego Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych w Kielcach.

� � � � � �

IV Posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Zgodnie z uchwałą Prezydium 8 października 2007 r. obradowało IV Zgroma-
dzenie Delegatów Związkowych. Posiedzeniu przewodniczyła Danuta Sobolewska
– członek Prezydium Zgromadzenia, reprezentująca domy kultury.

Najważniejsze tematy poruszane na posiedzeniu:

– przyjęcie sprawozdania z działalności Federacji za okres od 16.03.2007 r.
do 8.10.2007 r.,

– informacja z realizacji preliminarza budżetowego FZZPKiS za 8 miesięcy 2007 r.,
– ustalenia dotyczące przyszłości DPT „Marta” w Szczawnicy,
– stan aktualnych dokumentów organizacji członkowskich oraz opłacanie składek

członkowskich,
– uroczyste pożegnanie Koleżanki, Lilii Potapowicz w związku z Jej przejściem na

wcześniejszą emeryturę.

Przewodniczący Federacji w imieniu zgromadzonych Delegatów przekazał
Koleżance Lilii Potapowicz wyrazy szacunku i podziękowania za Jej wieloletnią
pracę w ruchu związkowym. Uzupełnieniem podziękowań był bukiet kwiatów
i nagroda pieniężna.

Oprac. Renata Roman
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STANOWISKO
Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych Federacji ZZPKiS

w sprawie „Harmonogramu realizacji Uchwały Rady OPZZ”

Prezydium Delegatów Związkowych po zapoznaniu się z treścią
„Harmonogramu”, wyrażając uznanie za jego opracowanie, stwierdza:

Część I

Poz. 1 pkt 2

Stałą formą działalności Federacji ZZPKiS – zgodnie z postanowieniami statutu
– jest organizowanie okresowych i doraźnych spotkań przedstawicieli zakładowych
i międzyzakładowych organizacji członkowskich (m.in. w ramach posiedzeń organów
statutowych). Przedmiotem spotkań i posiedzeń są m.in. zasady współdziałania
w sprawach o różnym zasięgu terytorialnym. Koszty powyższej działalności
pokrywane są z funduszów Federacji.

Zapisana w „Harmonogramie” realizacja spotkań przedstawicieli różnych
central branżowego ruchu związkowego ze szczebla krajowego, wojewódzkiego,
lokalnego i zakładowego wymaga rozstrzygnięcia kwestii kosztów. Właściwa będzie
w tym zakresie zasada, że koszty ponosi inicjator i organizator przedmiotowej
działalności. Nierozwiązanie tego problemu będzie w poważnym stopniu
uniemożliwiać realizację podejmowanego zamierzenia.

Poz. 2 pkt. 1, 2, 3

Federacja ZZPKiS systematycznie i na bieżąco prowadzi działalność
informacyjną i wydawniczą. Jej celem jest m.in. pozyskiwanie nowych organizacji
związkowych działających poza Federacją (a tym samym poza OPZZ). W wyniku tej
działalności, w okresie ostatnich 2 lat do Federacji przystąpiło kilka nowych,
zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych.

Poz. 3 pkt 1

Aktywność młodych działaczy związkowych – w warunkach Federacji – realizuje
się przez ich uczestnictwo w organach statutowych Federacji, organach jej związków
członkowskich oraz w komisjach i zespołach powoływanych na podstawie określonych
przepisów statutowych. Z ich udziałem organizowane są też regionalne spotkania.
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Poz. 3 pkt 2

Zamiar realizacji przez OPZZ programów szkoleniowych dla młodych działaczy
związkowych – na dogodnych warunkach dla uczestników – jest w pełni aprobowany
przez Prezydium Zgromadzenia. Nadmieniamy, że Federacja ZZPKiS w ramach
własnych możliwości organizuje okresowe szkolenia związkowe. (Ostatnio, odbyły
się dwa szkolenia, na których wykładowcą był radca prawny OPZZ).

Poz. 4 pkt 1

Z uwagi na specyfikę zawodów funkcjonujących w sferze kultury, w organizacjach
członkowskich naszej Federacji i jej organach przeważają kobiety, które aktywnie
wykonują swoje związkowe powinności.

Rada Kobiet działająca w OPZZ powinna rozważyć możliwość utworzenia
i prowadzenia agencji szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy dla kobiet.
Federacja ZZPKiS taką agencję pośrednictwa pracy dla artystów i pracowników
kinematografii utworzyła i z powodzeniem prowadzi.

Poz. 4 pkt 2

Statut Federacji nie przewiduje funkcjonowania komisji ds. kobiet, jako
odrębnego podmiotu objętego związkową ochroną obywatelskich praw i interesów,
bowiem zgodnie z postanowieniami Ustawy o związkach zawodowych wykonujemy
wszystkie zadania na rzecz wszystkich podmiotów, niezależnie od ich płci.

Poz. 6 pkt 1

Gdy katalog świadczeń i usług OPZZ na rzecz organizacji członkowskich
zostanie opracowany i przyjęty – Federacja ZZPKiS podejmie działania w celu jego
szerokiego upowszechnienia.

Poz. 7 pkt 1

a) Statut Federacji nie przewiduje możliwości umieszczenia na drukach firmowych
czy sztandarach znaku OPZZ.

b) Nasze logo kultury i sztuki ma już 88 lat i nie widzimy potrzeby zmian czy
dostosowania się do wymogów organizacji mającej tradycję prawie 4 razy
krótszą.
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c) Polska należy do UE ale tak, jak inni członkowie wspólnoty zachowała swoje
historyczne godło, flagi i sztandary, bez łączenia ich z emblematami czy
gwiazdami UE.

Część II

Poz. 1 pkt 1

Konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów zyskuje aprobatę, gdy
podejmowane działania dostarczają wierzytelnych dowodów ich efektywności,
osiąganie zamierzonych celów i korzyści.

Federacja ZZPKiS jest przeciwna działaniom, które pociągają za sobą
dodatkowe koszty dla członków związków, a równocześnie nakładają na organizacje
członkowskie obowiązek płacenia na rzecz OPZZ zwiększanych składek.

Poz. 3 pkt 1

Zasada racjonalnego działania w zakresie ponoszonych kosztów jest w Federacji
ZZPKiS ściśle przestrzegana. Z tego względu organy Federacji wnikliwie oceniają
zgłaszane propozycje i zalecenia działań powodujących zwiększenie kosztów, poddają
je krytycznej analizie co do opłacalności nakładów wobec możliwych korzyści.
Powyższa zasada odnosi się m.in. do spraw omówionych w Cz. I Poz. 1 pkt 2, Poz. 3
pkt 2, Poz. 6 pkt 1, Poz. 7 pkt 1a, b, Cz. II Poz. 1 pkt 1 niniejszego stanowiska.

Odnośnie współpracy związków członkowskich Federacji z innymi organizacjami
wobec organów władzy, samorządów i pracodawców, to zasady i tryb postępowania
w tym zakresie wymuszają przepisy Ustawy o związkach zawodowych. Federacja ma
np. stałe kontakty z organizacjami takimi jak: Związek Artystów Scen Polskich,
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, STOMUR czy NSZZ „Solidarność”, jak też
międzynarodową siecią związkową (UNI) zrzeszającą centrale związkowe z całego
świata. Z nimi staramy się reprezentować uzgodnione stanowiska.

Poz. 4 pkt 1

Z uwagi na specyficzny obszar swego działania, Federacja nie ma możliwości
oferowania członkom związków członkowskich, świadczeń i usług na preferencyjnych
warunkach. Z wdzięcznością przyjmiemy adresowany do nas program, umożliwiający
członkom naszych organizacji korzystanie z różnych form ulg i zniżek (np. ulgowych
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wczasów rodzinnych, kolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży itp. świadczeń
socjalnych).

Część III

Poz. 1 pkt 1

Federacja ZZPKiS ustosunkuje się do projektowanych zmian w statucie OPZZ
w trybie obowiązkowej konsultacji z organizacjami członkowskimi, gdy projekt zmian
zostanie im przedstawiony.

Poz. 1 pkt 2

Aprobujemy i potwierdzamy konieczność utworzenia w OPZZ zaplecza
ekspertów – specjalistów z różnych dziedzin politycznego, społecznego
i gospodarczego życia państwa, których wiedza służyć będzie zarówno potrzebom
OPZZ, jak i zrzeszonym w niej organizacjom członkowskim.

Poz. 4 pkt 1

Federacja ZZPKiS z racji swego członkostwa w Międzynarodowej Sieci
Związkowej UNI-MEI (której jest współzałożycielem), zrzeszającej ponad 14 mln
związkowców z całego świata oraz kontaktów z Komisją Europejską UE, a także
z organizacjami związkowymi sfery kultury działającymi w różnych częściach Europy,
wykorzystuje sposobność prezentowania na forum międzynarodowym stanowisk
polskich branżowych związków zawodowych we wszystkich sprawach stanowiących
przedmiot wspólnego zainteresowania.

Reasumując: analiza treści „Harmonogramu” pozwala na stwierdzenie,
iż większość proponowanych w nim działań jest przez Federację ZZPKiS
realizowana, zgodnie z programowymi zadaniami i statutowymi celami.
Realizacja dodatkowych zadań przedstawionych w „Harmonogramie”, niestety
jest uzależniona od rozstrzygnięcia kwestii ich finansowania.

Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Federacji ZZPKiS
Warszawa, 10.09.2007 r.



18 Serwis Informacyjny FZZPKiS – Wrzesień–Październik 2007

Niezależny Związek Zawodowy
Pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury
ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź

Sz. Pan
Jan Budkiewicz
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
w Warszawie

Szanowny Panie Przewodniczący,

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bałuckiego Ośrodka
Kultury w Łodzi, z satysfakcją informuje o odwołaniu na nasz wniosek,
Pani Anny Marty Wilczkowskiej ze stanowiska Dyrektora BOK z dniem
17 września br.

W związku z tym serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc prawną
okazaną przez Federację. W obecnej chwili, oczekujemy na decyzję ze strony
Prezydenta w sprawie trybu powołania nowego dyrektora placówki.
O dalszym biegu wypadków będziemy Pana systematycznie informować.

Z wyrazami szacunki

Beata Wysokińska

Łódź, 19 września 2007 r.
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I posiedzenie Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego V kadencji
– 14.09.2007 r.

Zebranych na inauguracyjnym posiedzeniu powitał dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego Maksymilian Celeda.

Tomasz Merta Podsekretarz Stanu w MKiDN dokonał wręczenia aktów powołania –
18 uczestnikom – powołanym w skład Rady przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącą Rady została p. Krystyna
Bentkowska z W-wy, wiceprzewodniczącym p. Jerzy Stuhr rektor PWST w Krakowie, a następnie
dokonano wyboru Prezydium Rady.

Zostały podjęte prace nad regulaminem Rady. Na zakończenie omówiono sprawy
organizacyjne.

Oprac. Barbara Biernat

Posiedzenie Komisji do Spraw Nagród MKiDN
dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego – 24.09.2007 r.

Posiedzenie prowadziła z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Urszula
Miodowicz.

Fundusz na nagrody wynosi 1% funduszu płac, z czego 17% jest w dyspozycji dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej, 8% w dyspozycji szkół, a tylko pozostała kwota w dyspozycji
Ministra. Departament stwierdził, że przy większości wniosków brak było opinii Rady Szkoły,
ale o ile zawierały one opinię związków zawodowych i wizytatora, postanowiono je w tym roku
przyjąć. Wnioski o nagrody dla dyrektorów zgłasza dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.
W tym roku wpłynęło 55 wniosków, z czego 11 z błędami formalnymi. Natomiast 6 regionów
w ogóle nie wystąpiło z wnioskami.

Fundusz na nagrody wynosi 62.509 zł. Nagroda I stopnia to 7.700 zł, a II stopnia 4.600 zł.
Po szczegółowym rozpatrzeniu wniosków postanowiono przyznać 6 nagród I stopnia oraz

2 nagrody II stopnia, 16 wniosków przekazano do rozpatrzenia dyrektorowi Centrum Edukacji
Artystycznej.

Członkowie Komisji widzą potrzebę przeszkolenia dyrektorów szkół w zakresie
formułowania wniosków, oraz korekty do Karty Nauczyciela, celem umożliwienia przyznawania
nagród Ministra dla szkół samorządowych.

Posiedzenie Komisji do spraw nagród dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej

dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego – 25.09.2007 r.

Fundusz na nagrody wynosi 32.480 zł dla nauczycieli szkół i 9.780 zł dla nauczycieli
internatów. Nagroda I stopnia to 3.080 zł, a II stopnia 1.840 zł.

Wpłynęło 196 wniosków, w tym 33 dla dyrektorów szkół.
Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków postanowiono przyznać 34 nagrody I stopnia, oraz

118 nagród II stopnia.

Oprac. Krystyna Rościszewska
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SĄD NAJWYŻSZY
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:

Sprawy związku można załatwiać w trakcie pracy

Działacz ponadzakładowej organizacji związkowej, który załatwiając sprawy związko-
we zwalnia się z pracy jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Powód – Józef M. – był kierownikiem urzędu stanu cywilnego, powołanym na to stanowisko na
mocy uchwały rady miasta. W marcu 2006 r. urząd kierownika został zlikwidowany. Powód był
także członkiem zarządu ponadzakładowej organizacji związkowej i korzystał z doraźnych zwol-
nień z pracy w celu załatwienia spraw związku.
Prezydent miasta zwrócił się do działającego w urzędzie związku zawodowego o wyrażenie
opinii na temat wypowiedzenia umowy o pracę. Związek nie zgodził się na to. Jednak tego
samego dnia Powód został zwolniony z powodu likwidacji jego stanowiska.
Sąd I instancji uznał wypowiedzenie za prawidłowe, a przyczynę zwolnienia za rzeczy-
wistą i zasadną.
Sąd II instancji podzielił to stanowisko. Stwierdził, że Powód jako członek zarządu
ponadzakładowej organizacji związkowej nie był pracownikiem szczególnie chronio-
nym przed zwolnieniem. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.), ochrona przysługuje tylko działaczom zakła-
dowych organizacji związkowych. Działacze organizacji ponadzakładowych chronieni są na
podstawie art. 32 ust. 9 tylko w czasie urlopu bezpłatnego dla pełnienia funkcji związkowych
lub przy korzystaniu ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Okazjonalne zwolnienia
z pracy, z których korzystał Powód dla wykonania doraźnej pracy na rzecz związku, nie wchodzą
w zakres art. 32 ust. 9 i nie mogą stanowić podstawy dla ochrony przed wypowiedzeniem.
Józef M. zaskarżył to rozstrzygniecie skargą kasacyjną.
Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpozna-
nia. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że uprawnienia działaczy zakładowej organizacji
związkowej oraz ponadzakładowej organizacji związkowej dotyczące zwolnienia od
pracy są uregulowane w art. 31 ust. 1 i 3 wspomnianej ustawy.
Działaczowi zarządu zakładowej organizacji związkowej przysługuje prawo do zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie. Korzysta też z prawa do zwolnie-
nia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wyko-
nania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli nie może być ona wyko-
nana w czasie wolnym od pracy. Zatem możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie od
pracy na czas trwania kadencji oraz zwolnienia na czas niezbędny do dokonania doraźnej czyn-
ności związkowej. Natomiast działacze ponadzakładowych organizacji związkowych mają pra-
wo do urlopu bezpłatnego (art. 25 ust. 1) Ponadto, zdaniem Sądu, mają oni również prawo
(bez utraty wynagrodzenia) do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej
czynności wynikającej z funkcji związkowej (art. 25 ust. 2). Zatem ze zwolnienia w celu doko-
nania doraźnych czynności na rzecz związku – zarówno działacze związków zakładowych jak
i ponadzakładowych – korzystają z takiej samej ochrony przed wypowiedzeniem. A to nie jest
możliwe bez uprzedniej zgody organizacji.

Maria Sankowska
Gazeta Prawna, 26.09.2007 r.
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Spotkanie przedstawicieli Federacji, departamentów
Ministerstwa KiDzN oraz przewodniczących sekcji
krajowych NSZZ „Solidarność”, poświęcone omówieniu
wstępnych zagadnień dotyczących aktualnych zasad
wynagradzania pracowników instytucji kultury i instytucji
filmowych.

Wystąpienie Federacji do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałka Woj. Łódzkiego, Radnych
Powiatu Sieradzkiego oraz do EURO-MEI z apelem
o przeciwdziałanie likwidacji Powiatowego Ośrodka
Kultury w Sieradzu.                                       (J. Budkiewicz)

Spotkanie w MKiDzN w sprawie nowych tabel wynagrodzeń
i warunków płac w instytucjach kultury.

(D. Sobolewska, M. Molenda, G. Pieńkowski)

Spotkanie robocze w Federacji na temat zasad
wynaradzania pracowników instytucji kultury.

 (J. Budkiewicz, D. Sobolewska
 M. Molenda, G. Pieńkowski)

Spotkanie w siedzibie Federacji z reprezentantami NSZZ
„Solidarność” w sprawie przyjęcia stanowiska związkowego
dot. wynagrodzeń i warunków płac w instytucjach kultury.

(Urszula Derendarz, Maciej Molenda,
 Grzegorz Pieńkowski, Jan Budkiewicz)

Posiedzenie Zespołu KT ds. ubezpieczeń społecznych
w CPS „Dialog”. Definicja pracy w warunkach szczegól-
nych i pracy o szczególnym charakterze.

(J. Budkiewicz)

KRONIKA ZWIĄZKOWA

Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie
(lipiec–październik 2007 r.)

3.07.

12.07.

17.07.

19.07.

24.07.

27.07.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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Spotkanie w MKiDzN poświęcone zasadom wynagradza-
nia pracowników instytucji kultury z udziałem Ministra
Sellina.

 (J. Budkiewicz, D. Sobolewska,
M. Molenda, G. Pieńkowski)

Opinia Federacji do projektu rozporządzenia MKiDzN
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach
artystycznych.                                                (J. Budkiewicz)

Wydanie Nr 7–8 (229–230) Lipiec–Sierpień – Serwisu
Informacyjnego Federacji.

Prezydium OPZZ. Opinia na temat programu wybor-
czego LiD.                                                     (J. Budkiewicz)

Posiedzenie Zespołu problemowego KT ds. usług
publicznych. Przedstawienie efektów prac grupy roboczej
działającej w ramach zespołu ds. usług publicznych.

(J. Budkiewicz)

Spotkanie z p. Jackiem Rulewiczem dyr. Ośrodka
Dokumentacji Zabytków.                              (J. Budkiewicz)

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji.

Stanowisko Prezydium Zgromadzenia Delegatów
Związkowych Federacji w sprawie „Harmonogramu
realizacji Uchwały Rady OPZZ z dnia 26.IV.2007 r.”

Odpowiedź Federacji na pytanie Dyrektora MBP
w Lublinie dot. reprezentacji Międz. Zw. Zaw. Prac.
Kult. Woj. Lubelskiego wobec Dyrektora MBP im.
H. Łopacińskiego w Lublinie.

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

14.08.

20.08.

23.08.

4.09.

5.09.

5.09.

10.09.

13.09.

13.09.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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Pierwsze posiedzenie Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego
V kadencji.                                                         (B. Biernat)

Opinia prawna dot. zapytania Dyrektora Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu i Związku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki przy Muzeum Oręża
Polskiego o interpretację przepisów dotyczących zasad
wynagradzania pracowników w instytucjach kultury.

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

Posiedzenie Komisji do spraw nagród Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dla nauczycieli szkolnictwa
artystycznego.                                            (K. Rościszewska)

Posiedzenie Komisji do spraw nagród dyrektora Centrum
Edukacji Artystycznej dla nauczycieli szkolnictwa
artystycznego.                                            (K. Rościszewska)

Posiedzenie Rady Fundacji „Wsparcie” oraz Prezydium
OPZZ. Cele i postulaty OPZZ w programie Wyborczym
LiD.                                                                (J. Budkiewicz)

IV Zgromadzenie Delegatów Związkowych Federacji
ZZPKiS.

Spotkanie członków Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ.
Omówienie Sprawozdania GIP z działalności PIP
w 2006 r.                                                    (S. Wieczorkowski)

Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
(J. Budkiewicz)

Posiedzenie Rady OPZZ poświęcone omówieniu udziału
OPZZ w wyborach parlamentarnych (uczestniczył
b. Prezydent Aleksander Kwaśniewski).      (J. Budkiewicz)

Obrady V Światowego Zgromadzenia UNI-MEI pod
hasłem „Cały świat jest naszą sceną”.

(G. Pieńkowski, K. Rościszewska)

14.09.

17.09.

24.09.

25.09.

2.10.

8.10.

8.10.

11.10.

11.10.

16-20.10.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Madryt


