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PROTOKÓŁ UCHWAŁ I USTALEŃ 

V posiedzenia Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
w dniu 11 października 2021r.  

 

 

W obradach uczestniczyło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów 

Związkowych oraz Radca prawny. Do omówienia pkt. 5 porządku obrad, przybyli na 

zaproszenie Przewodniczącego Federacji, związkowcy z  Biblioteki Narodowej.  

                                 (W załączeniu lista obecności członków Prezydium i gości).  

 

 Przyjęty porządek obrad zawierał: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Zatwierdzenie Protokołu Ustaleń z IV posiedzenia Prezydium ZDZ.  

3. Statutowo – merytoryczne działania Federacji w okresie 5.07.- 11.10.br. 

4. Ocena  realizacji  preliminarza   budżetowego   FZZPKiS   za   8   miesięcy   

(1.I. - 31.VIII.2021r.).  Ankiety i  składki.  

5. Konflikt płacowy w Bibliotece Narodowej. (Relacjonowali przedstawiciele  

                                        organizacji związkowych BN oraz Radca prawny). 

6. Ocena projektu wzorcowego Regulaminu Wynagradzania.  

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.  

 

Ad. 1. 

Z uwagi na częściowe spełnienie przez Zw. Zaw. Prac. MOK Sportu i Rekreacji  

w Chrzanowie  oraz  Międzyzakładowy Zw. Zaw. Prac. Kultury Ziemi Kłodzkiej w 

Polanicy Zdroju warunków statutowo-organizacyjnych, sprawy ich dotyczące  

z porządku obrad zostały skreślone.   

 

Ad. 2.  

Prezydium zatwierdziło bez uwag Protokół Uchwał i Ustaleń z IV posiedzenia 

Prezydium ZDZ z 5 lipca  2021r.   

 

Ad 3.  
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 Członkowie Prezydium przyjęli informacje dot. działań statutowo 

merytorycznych Federacji za okres od 5 lipca do 11 października br. Przewodniczący 

zwrócił uwagę, że w związku z trwającą pandemią szczególnie ważne i liczne były 

porady prawne udzielane telefoniczne i mailowo przez mec. Magdalenę Kossakowską. 

(Zostały one w części przedstawione w Serwisach Informacyjnych.) 

 

Ad. 4. 

Po zreferowaniu przez Księgową Federacji, Prezydium bez uwag przyjęło do 

akceptującej wiadomości realizację preliminarza budżetowego za 8 miesięcy  

(1.I. – 31.VIII.2021r).  

 

Ad. 5.  

Po analizie sytuacji i żywej dyskusji ustalono z przedstawicielami Związków  

z Biblioteki Narodowej dalszy tok postępowań prawnych. Między innymi zgłoszenia 

propozycji powołania mediatora z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  

Bibliotekarze BN przekazali do Federacji pisemne podziękowanie:  

„Sz. Panie Przewodniczący, w imieniu swoim, koleżanki i kolegów chciałabym bardzo 

podziękować za dzisiejsze spotkanie. Bardzo cenne uwagi i spostrzeżenia oraz wsparcie 

zarówno Pana, jak i Prezydium Federacji napawa nas optymizmem i nadzieją na 

przyszłość. Jesteśmy podbudowani Państwa życzliwością, zaangażowaniem  

i przyjacielskim wsparciem.  

Z wyrazami szacunku Dorota Chojecka Przewodnicząca  

Zw. Zaw. Bibliotekarzy  BN.” 

 

Ad. 6.  

Prezydium ZDZ omówiło projekt Regulaminu Wynagradzania opracowany  

przez radcę prawnego mec. Magdalenę Kossakowską. Po ustaleniu ostatecznej wersji, 

modelowy Regulamin wynagradzania zostanie przekazany do związków 

członkowskich.  

 

Ad. 7.  
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-  Uczestnicy obrad jednogłośnie zaakceptowali wniosek Wiceprzewodniczącej 

Agnieszki Lachcik, aby Prezydium podjęło Uchwałę o wystąpieniu do P. Przemysława 

Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki - z poparciem stanowiska Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, sprzeciwiającemu się zmianom statusu zawodowego nauczycieli 

przedstawionym prze resort. (Tekst Uchwały w załączeniu).  

- Przewodniczący Federacji przekazał do konsultacji Prezydium  

projekt „ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej”.  

(Zakończenie konsultacji  22 października br.) 

 

                 

 

W związku z możliwością następnej fali pandemii, decyzja o terminie kolejnego 

stacjonarnego zebrania Prezydium będzie podjęta w terminie późniejszym.  

 

      PRZEWODNICZĄCY FZZPKiS 

 Jan  Budkiewicz  

 

 

 

Przebieg V posiedzenia Prezydium ZDZ 

Został w całości nagrany i zarchiwizowany  - 

do wglądu w Biurze Federacji.  

 

 

 

 

 

 
Protokół  Uchwał  i  Ustaleń 
sporządziła Urszula Wieczorek 


