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„Uczeń to nie statek, który trzebaUczeń to nie statek, który trzebaUczeń to nie statek, który trzebaUczeń to nie statek, który trzeba    

załadować, ale  pochodnia,  którą załadować, ale  pochodnia,  którą załadować, ale  pochodnia,  którą załadować, ale  pochodnia,  którą     

trzeba rozpalić”.trzeba rozpalić”.trzeba rozpalić”.trzeba rozpalić”.    

    

                                                (Plutarch)    (Plutarch)    (Plutarch)    (Plutarch)    
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Koleżanki,  Koledzy ! 
Drodzy  Przyjaciele ! 
 
     Dziękujemy  za  dowody  życzliwości i  pamięci  przekazane  
     do Federacji na Święta Bożego Narodzenia i Rok Nowy 2013.  
     To radość i satysfakcja z poczucia łączących nas więzi.  

 
Jan Budkiewicz 
 

 

Życzenia przekazali:  
 

Dorota Abramczyk (Zgierz); Zbigniew Anculewicz (Olsztyn); Iwona Barańska  
(Sulejówek); Barbara i Jerzy Biernat (Kraków); Elżbieta Bilińska-Wołodźko (Dobre  
Miasto); Biuro Wystaw Artystycznych (Kielce); Ryszard Bitowt (Mrągowo); Maria  
Brodzicka-Satora (Kraków); Maria Chodosowska (Warszawa); Agata Dowhań (Mrągowo);  
Danuta Dyrbuś (Bank PKO SA Warszawa); dyrekcja i pracownicy Muzeum im.  
Malczewskiego w Radomiu; dyrektor i pracownicy GOK w Raciążku; Anna Gołąb (firma  
PROSFESSOFT - Warszawa);  Józef Hałka (Brzozów); Instytut Teatralny (Warszawa);  
Jerzy Jasiuk (dyrektor Muzeum Techniki); Grażyna Jaworska (Warszawa); Wiesława Janus 
(Główna Biblioteka w Gdańsku); Teresa Janczyk (Zduńska Wola); Kierownictwo OPZZ 
(Warszawa); Kierownictwo ZASP (Warszawa); Elżbieta Kruk (Warszawa); Dariusz  
Matuszewski (Ogólnopolski Zw. Zaw. GNiG); Ewa Mickiewicz (Olsztyn); Waldemar  
Marszałek (Warszawa); Bogumił Mrówczyński (dyrektor Pałacu w Radziejowicach); Anna  
Nadwodna (Ostrołęka); Anna Niemczak (Przemyśl); Regina Połacin (Warszawa);  
pracownicy Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach; pracownicy Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim; pracownicy Powiatowej i Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Pińczowie; Roswitha i Horst Romer (Niemcy); Andrzej  
Salamoński (Kraków); Adam Sławiński (Warszawa); Danuta Sobolewska (Olsztyn);  
Elżbieta Stefańczyk (Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich); Teresa  
Świerczewska (Wołomin); Piotr Szczechowiak (Dąbrowa k. Poznania); Janusz Teczkowski 
(Warszawa); Jan Topczewski (Warszawa); Jerzy Wenderlich (Wicemarszałek Sejmu RP);  
Jan Włostowski (prezes Zarządu Fundacji CEPELIA); prof. Jacek Wojciechowski  
(Kraków); Krystyna Wołoch (Gliwice); Maria Zacharewicz (Bartoszyce),  Iwona  
Zakrzewska (dyrektor CPS „Dialog” Warszawa).  
 
Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury w Legnicy,  
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Lubelskiego,  
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Mazowieckiego,  
Ponadzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Ziemi Nadnoteckiej w Pile,  
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Ziemi Dobrzyńskiej  
w Raciążku, Związek Zawodowy Pracowników Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku, Miejski  
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki w Zgierzu.  
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Warszawa, dn. 13 grudnia 2012 r. 

 

MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NAROWEGO 

Bogdan Zdrojewski 

DMP/4945/12/AG 

 

              Pan 
Jan Budkiewicz 

  Przewodniczący Federacji Związków  
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
 

serdecznie dziękuję za Państwa uwagi dotyczące konsultowanego projektu  
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań  
kwalifikacyjnych do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach. 
Pragnę przede wszystkim zapewnić, że rozumiem, doceniam i podzielam  
Państwa troskę o kondycję zawodu bibliotekarza. Poniżej przedstawiam stanowisko 
MKiDN odnośnie zgłoszonych przez Państwa uwag. 
  W odniesieniu do uwagi dotyczącej brzmienia tytułu rozporządzenia informuję,  
że wynika on z brzmienia upoważnienia ustawowego. Wymagania kwalifikacyjne  
bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych określają  
przepisy resortu edukacji, któremu podlegają wymienione typy bibliotek, podobnie w  
przypadku bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach akademickich wymagania  
kwalifikacyjne określają przepisy resortu nauki. 

W odniesieniu do zarzutu braku określenia bibliotekarskiego charakteru  
kwalifikacji informuję, że uwaga została częściowo uwzględniona. Na stanowisku  
młodszego bibliotekarza dla osoby z wykształceniem średnim obowiązkowe będzie  
przeszkolenie specjalistyczne. Obejmuje ono ukończenie studium bibliotekarskiego,  
specjalizacji bibliotekarskiej w szkole ponadgimnazjalnej lub praktyki albo szkolenia,  
w zakresie związanym z zadaniami biblioteki. W obecnej wersji projektu wszyscy  
pracownicy służby bibliotecznej muszą posiadać na każdym stanowisku kwalifikacje  
bibliotekarskie, odpowiednio w postaci przeszkolenia specjalistycznego (na najniższym  
stanowisku], wykształcenia kierunkowego lub właściwego stażu pracy, bądź dorobku  
zawodowego na stanowiskach kustosza i starszego kustosza niezależnie od posiadanego  
wykształcenia.  
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Wprowadzona zmiana uwzględnia również uwagę w zakresie likwidacji systemu  

kształcenia bibliotekarzy oraz w zakresie zarzutu wyeliminowania preferencji wobec  

osób posiadających kierunkowe wykształcenie. 

 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej sprzeczności ze standardami Certyfikatu +  
w odniesieniu do kadry bibliotekarskiej informuję, że uwaga została uwzględniona  
i obecnie sprzeczność taka nie zachodzi. 
 W odniesieniu do uwagi dotyczącej specjalistów innych zawodów związanych  
z działalnością biblioteczną informuję, iż nie została ona uwzględniona, gdyż potrzeby  
w tym zakresie są różne w zależności od specyfiki i wielkości biblioteki. 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej nazewnictwa stanowisk bibliotekarzy  
dyplomowanych, informuję, iż uwaga została uwzględniona, nazwy stanowisk pozostały  
niezmienione. 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej wymogu posiadania wykształcenia  
pedagogicznego w odniesieniu do bibliotekarzy pracujących z dziećmi informujemy, że  
uwaga została uwzględniona, zrezygnowano z tego wymogu. 
W odniesieniu do uwagi dotyczącej obniżenia wymagań na stanowiskach  
bibliotekarzy dyplomowanych, informuję, iż przepisy w tym zakresie dostosowano do  
zmienionych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wynikających  
z procedowanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw  
regulujących wykonywanie niektórych zawodów. 

Projekt rozporządzenia po zmianach wynikających z konsultacji społecznych  
i uzgodnień międzyresortowych zostanie umieszczony na stronie Rządowego Centrum  
Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505 

 

Z wyrazami szacunku 
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Starszy pracownik nie straci ochrony 
 
————————————————————————————————— 
Podniesienie wieku emerytalnego spowoduje, że osoby z prawem  
do świadczenia przedemerytalnego będą je otrzymywać dłużej. Termin ten  
będzie zależeć od daty ich urodzenia. Zasady ich przyznawania zostają takie same. 
————————————————————————————————— 
 
  Od 1 stycznia 2013  r. rozpocznie się stopniowe  wydłużenie okresu aktywności zawodowej  
dla kobiet i mężczyzn. Nowe zasady obejmą panie urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz  
panów urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Podniesienie wieku emerytalnego ma doprowadzić  
do sytuacji, że wszyscy bez względu na płeć będą mogli zakończyć pracę po ukończeniu  
67 lat. Wiek ten zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r. a dla kobiet 20  lat później. 
   Te zmiany nie zmniejszą jednak ochrony osób, które mając długi staż ubezpieczeniowy,  
zostały zwolnione przez pracodawcę np. z powodu upadku firmy. Zachowane zostanie   
bowiem prawo do świadczenia przedemerytalnego. 
 
   Dłuższy okres wypłaty 
 
   Zmiana przepisów spowoduje jednak, że od nowego roku zmianie ulegnie okres wypłaty  
wyżej wymienionego świadczenia. 
Gdyby tego nie zrobiono, osoby w najtrudniejszej sytuacji (z powodu wieku i braku możliwości 
znalezienia pracy), zostałyby pozbawione środków  do życia. 
   Zmiana ta wynika z faktu, że art. 11 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy  
o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych  innych ustaw 
(Dz. U. poz. 637) zmodyfikował treść art. 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych (Dz. U. nr. 120, poz. 1254 z późn. zm.) 
Dzięki tej nowelizacji wsparcie będzie wypłacane uprawnionemu do czasu osiągnięcia wieku 
emerytalnego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS. Długość pobierania takiej formy pomocy będzie zależeć od daty urodzenia  
zainteresowanego. 
 
   Zachowują uprawnienia 
 
   Zgodnie z art. 11 ustawy z 11 maja 2012 r. osoby korzystające ze świadczeń  
przedemerytalnych nie stracą swoich uprawnień. Co prawda będą one wypłacane dłużej,   
ale nie ulegną zmianie zasady ich przyznawania. Prawo do skorzystania z takiej formy pomocy 
mają osoby, które spełnią jeden z warunków określonych w ustawie. 
   Świadczenia przedemerytalne są skierowane m.in. do pracowników, z którymi pracodawca 
rozwiązał stosunek pracy lub służbowy z powodu likwidacji zakładu. Korzystają z nich  
również osoby, których pracodawca ogłosił niewypłacalność. 
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   Osoba występująca o takie świadczenie musi jednak udowodnić, że była zatrudniona lub  
pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Dodatkowo musi 
osiągnąć wiek ochronny, wynikający z art. 39 kodeksu pracy. 
   O wsparcie wypłacane przez ZUS  mogą ubiegać się także renciści w ciągu 30 dni od dnia 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 
lat. W takiej sytuacji  osoba musi mieć ukończone  co najmniej  56 lat – kobieta – oraz 61 lat  
– mężczyzna. Dodatkowo na podstawie posiadanej dokumentacji pracowniczej  
zainteresowany musi udowodnić, że posiada staż ubezpieczeniowy uprawniający do  
emerytury, wynoszący co  najmniej 20 lat dla kobiet i  25 lat dla mężczyzn. 
   Prawo do świadczenia przedemerytalnego zachowuje również osoba, której stosunek pracy 
lub służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy zdefiniowanego w  
ustawie z 20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr. 
99, poz. 1001 z  późn. zm.). 
   W przypadku tych przepisów zainteresowany wsparciem musi udowodnić, że był  
zatrudniony  przez okres  nie krótszy niż 6 miesięcy. Inny jest jednak wiek pozwalający  
na przyznanie takiej pomocy. Prawo do takiego świadczenia mają np. tylko ci, którzy ukończyli 
co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), a jednocześnie posiadają okres  
uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 30 lat lub 35 lat. 
 
   Na pomoc poczekają 
 
   Na uzyskanie pomocy z ZUS trzeba jednak poczekać. Świadczenie przedemerytalne  
przysługuje dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 
Osoba ta jednak musi spełnić następujące warunki: 
♦ nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna, 
♦ w okresie pobierania zasiłku z urzędu pracy nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny 
   przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
♦ nie odmówiła wykonywania czynności w ramach prac interwencyjnych lub robót 
   publicznych. 
 
   Niezwykle ważną sprawą jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego 
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu 
potwierdzającego pobieranie zasiłku dla   bezrobotnych. Inaczej ZUS  odmówi wypłaty. 
 
 
 

114,7 tys. osób w październiku otrzymywało w ZUS  
świadczenia przedemerytalne 

 
1000,77 zł to przeciętna kwota świadczenia emerytalnego 

 
 
 

       Bożena Wiktorowska 
       Dziennik Gazeta Prawna – 12.12.2012 r. 
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            Warszawa, 13.12.2012 r. 
 
 
 
 
Federacja Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki 
 
 
      Związek Zawodowy Pracowników 
      Bibliotek Publicznych Ziemi Wałbrzyskiej  
      Rynek 9 
      58-300 Wałbrzych 
 
 
 W związku ze zgłoszoną przez Wasz Związek sprawą, dotyczącą negocjowania  

przepisów zawartych  w projekcie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Powiatowej  

i Miejskiej Biblioteki „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu - Federacja ZZPKiS  

uprzejmie informuje. 

 

1. Zgodnie ze stanowiskiem Federacji  zawartym w „Komunikacie  Specjalnym”, załączonym  

do Serwisu Informacyjnego Nr. 11-12 (293-294), opinie Federacji, dotyczące projektów   

wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (m.in. regulaminów wynagradzania), będą  

wyrażane wobec zapisów, w których związek wyraża swój sprzeciw lub wątpliwości. Opinie 

Federacji nie mogą i nie będą obejmować ustaleń zawartych w projektach, wobec których  

związek nie zgłasza zastrzeżeń. 

 

2. Z uwagi na powyższe, niniejsza opinia Federacji dotyczy 5 pozycji zawartych w piśmie 

Związku z dnia 26.11.2012 r. adresowanego do Dyrekcji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  

Publicznej w Wałbrzychu. 

 

3. Ad. poz. 1  Postulat  związkowy, aby nagrody za  2012 r.  były  wypłacane  na   

podstawie dotychczasowego  regulaminu nagród - jest w pełni uzasadniony, z uwagi na 

podstawową zasadę obowiązującą w procesie  stanowienia prawa, według  której  

„przepis dotychczasowy ma  moc obowiązującą  do czasu ustanowienia przepisu  nowego, 

który stanowi o derogacji  przepisu  dotychczasowego”.  
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 Ad. poz.  2    

1. Załącznik Nr. 1 do projektu regulaminu zawiera wykaz „kategorii zaszeregowania”  oraz 

wykaz „miesięcznych stawek wynagrodzenia”. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3.10.2012  

w sprawie wynagradzania  pracowników instytucji kultury, opublikowane w Dzienniku 

Ustaw  z dnia  8.10.2012   pod poz. 1105: 

- nie zawiera żadnych dyspozycji w zakresie „kategorii zaszeregowania” 

- w § 3 ust. 1 określa „minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników...”  

   w wysokości 1050 zł, nie wskazuje natomiast wynagrodzenia maksymalnego. 

Z opisanych okoliczności wynika, że:  

  a) stawki miesięcznego wynagrodzenia zawarte w tabeli (załącznik Nr. 1 do projektu 

  regulaminu),  zamieszczone  po  lewej  stronie  wykazują „minimalną stawkę wynagrodzenia  

 zasadniczego” w wymiarze  1050 zł,  która jest  zgodna  z  wymienionym  Rozporządzeniem 

  MKiDN, 

  b) stawki miesięcznego wynagrodzenia zawarte w powyższej tabeli po jej prawej stronie, 

   rozpoczyna kwota 1.600 zł, która jest minimalnym wynagrodzeniem za pracę,  

   ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 r. opublikowanym 

   w Dzienniku Ustaw z dnia 17.09.2012 r. pod poz. 1026, obowiązującym od dnia 

   1.01.2013 r. 

  c) Następne stawki  miesięcznego  wynagrodzenia,  zamieszczone  po  prawej  stronie  tabeli 

mają charakter rosnący, aż do kwoty 6.500-, przy czym stawki te są przyporządkowane  

   „kategoriom zaszeregowania” od I do XXI  (powtórzonym w załącznikach  Nr.  2 i  3). 

Rozstrzygnięcia zawarte w tabeli stanowiącej załącznik Nr. 1 oraz w tabelach   

stanowiących załączniki Nr. 2 i Nr. 3 w zakresie „kategorii zaszeregowania”  

i „rosnących stawek wynagradzania”, o których mowa  w pkt. c mogą być na podstawie 

art. 771, art. 772 § 1 - § 5 oraz art. 24113 Kodeksu pracy – przedmiotem  

ustaleń pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. Należy zaznaczyć, że zgodnie  

z art. 772  § 4 Kp. oraz art. 30 ust. 5 „Ustawy o związkach zawodowych” – pracodawca ma 

obowiązek uzgodnić ze związkami zawodowymi postanowienia m.in. Regulaminu  

Wynagradzania.  

Ad. poz. 3  Żądanie Związku, aby w § 3 p. 1 projektu Regulaminu dopisać trzeci warunek,  

że przy ustalaniu wysokości wynagradzania pracownika należy uwzględnić „staż pracy”,  

znajduje uzasadnienie w § 6 Rozporządzenia MKiDN. Szczegółową dyspozycję w zakresie 
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składnika wynagrodzenia jakim jest „dodatek za wieloletnią pracę” (tj. „staż pracy)  

zawierają postanowienia Art. 31 ust. 1 – ust. 3 Ustawy z dnia 25.10.1991 r.  

„o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”  (t.j. Dz. U. z dnia 16.04.2012 r. 

poz. 406). 

Ad. poz. 4 Żądanie Związku, aby w § 9 pkt. 3 projektu Regulaminu dopisać warunek  

„po zasięgnięciu opinii związków zawodowych”, wymaga nieco szerszego omówienia.  

W Rozporządzeniu MKiDN,  wymienionym w komentarzu do poz. „Ad. 2 pkt. 2”, przepisy  

zawarte w § 4 ust. 1-3 wskazują na to, że jest to element wynagrodzenia  

o charakterze fakultatywnym - uznaniowym, którego przyznanie i wymiar zależą od  

spełnienia szeregu warunków obiektywnych ale także subiektywnych, a ostateczna decyzja  

należy do pracodawcy. Analogiczne rozstrzygnięcie zawiera lakoniczny przepis Art. 31 ust. 1 

(zdanie drugie) Ustawy o której mowa w komentarzu do  „Ad. poz. 3”. 

W wyżej opisanych warunkach, gdy składnik wynagrodzenia nie ma charakteru  

obligatoryjnego lecz jest składnikiem uznaniowym - zgodnie z  dyspozycją zawartą  

w Art. 8, Art. 21 ust. 2, Art. 26 pkt. 1 „Ustawy o związkach zawodowych” oraz Art. 232, 

Art. 772 § 1 - § 5 Kp.- związki zawodowe są uprawnione do współdecydowania  

w indywidualnych  i zbiorowych sprawach wynagrodzeń pracowników. 

Ad. poz. 5  Spośród różnych form nagród  jedynie nagroda jubileuszowa jest obligatoryjna,  

a zasady jej obliczania i wypłacania regulują przepisy § 7 ust. 1 - ust. 5 Rozporządzenia 

MKiDN oraz Art. 31b ust. 3 - ust. 6 „Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności  

kulturalnej”. Pozostałe nagrody (okazjonalna, roczna, itp.) mają charakter uznaniowy. 

W związku z powyższym, na podstawie przepisów wymienionych w komentarzu do poz. 

„Ad poz.  4” zasady przyznawania i wypłacania nagród uznaniowych muszą być określone  

w jednym lub kilku oddzielnych regulaminach, zawieranych przez pracodawcę ze związkami  

zawodowymi. Regulamin lub regulaminy mogą także obejmować obligatoryjne nagrody jubile-

uszowe jeżeli uprawnione strony tak postanowią. 

Wszystkie sprawy omówione w komentarzach podlegają zasadzie uzgodnienia szczegóło-

wych reguł postępowania pomiędzy pracodawcą a uprawnionymi związkami zawodowymi 

w drodze negocjacji, opartych na równych prawnych i wzajemnym partnerstwie zaintere-

sowanych stron.   

                Jan Budkiewicz 
        Przewodniczący Federacji ZZPKiS 
Opracował Doradca Związkowy 
             A. Wasiljew 
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Związek Zawodowy Słupsk , dn. 14.01.2013 r. 
Pracowników Teatru Lalki „Tęcza"  
ul. Waryńskiego 2 76-200 Słupsk 

 
 
 
 
 

Sz. P. 

Jan Budkiewicz 

Federacja Związków Zawodowych  

Pracowników Kultury i Sztuki  

ul. Żelazna 67/66 00-871 Warszawa 
 
 
 
 

Szanowny Panie, 

 W związku z naszą prośbą z dnia 17 grudnia 2012 roku o przedstawienie  

analizy płac naszego teatru, wnoszę na ręce Pana Przewodniczącego Federacji  

Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki w Warszawie wyrazy  

wdzięczności za udzieloną nam pomoc prawną. 

 Przygotowaną przez Pana Anatola Wasiljewa opinię prawną  

wykorzystamy w tworzeniu nowego dokumentu. 
 

Z wyrazami szacunku i nadziei na dalszą współpracę 
 
 

Janusz Wolicki  
Przewodniczący Związku Zawodowego  

Pracowników Teatru Lalki „Tęcza" w Słupsku 
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Międzyzakładowy Regionalny          Legnica, 07.11.2012 r. 
Związek Zawodowy Pracowników 
Kultury z siedzibą w Legnicy 
 
 
 

Protokół 
 

z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Międzyzakładowego Regionalnego 
Związku  Zawodowego Pracowników Kultury w Legnicy w dniu 07.11.2012 r. 

 
 
Porządek  zebrania: 
 
1. Powitanie 
2    Wybór Komisji: 

- Skrutacyjnej 
- Mandatowej 

3. Sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu 
4. Wybór  przewodniczącego 
5. Wybór kandydatów do nowego zarządu 
6. Dyskusja 
7. Uchwały i wnioski. 
 
Ad. 1. Przewodnicząca związku Olga Tylawska powitała członków Walnego Zebrania  
i poprosiła o prowadzenie zebrania koleżankę Barbarę Morawiec, która zapoznała obecnych  
z regulaminem obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 
 
Ad. 2. Po czym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej. 
 
Do Komisji Skrutacyjnej weszły: 
Beata Garlińska 
Charlotte Berezowska 
 
Do Komisji Mandatowej weszły: 
Grażyna Zielińska 
Danuta Hoszman 
 
Ad. 3. Przewodnicząca złożyła sprawozdanie z działalności minionej kadencji. 
Związek brał udział w negocjacjach z Dyrekcją LBP dotyczących podwyższenia  
wynagrodzeń pracowników LBP, oraz uczestniczył w szkoleniach i zebraniach  
organizowanych przez Federację i inne organizacje pozarządowe. Zaproponowano wystąpić  
do Federacji o odznakę dla przewodniczącego OPZZ Wrocław - Andrzeja Otręby za dobrą 
współpracę prowadzoną z naszym Związkiem. 
 
Ad. 4. Komisja Skrutacyjna przeliczyła liczbę członków związku zgodnie z listą obecności. 
Ogółem jest 20 członków związku. Zgodnie z listą obecności na zebraniu jest 18.  
Uprawnionych do głosowania jest 17, jedna osoba bez prawa do głosowania, co stanowi  
kworum do przeprowadzenia wniosków i uchwał. Stwierdzono, że Walne Zebranie jest ważne. 
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Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. 
Zaproponowano Oldze Tylawskiej kontynuowanie funkcji przewodniczącej. Olga Tylawska 
wyraziła zgodę na najbliższą kadencję czteroletnią. 
 
Podczas tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy: na 17 uprawnionych odda-
no 17 głosów ważnych. Olga Tylawska została ponownie wybrana przewodniczącą   
MRZPK w Legnicy. 
 
Ad. 5. Następnie podano trzy kandydatury do zarządu Związku: 
Barbara Morawiec 
Joanna Gelczyńska 
Jadwiga Słodkowska. 
Kandydatki wyraziły zgodę. Poddano głosowaniu jawnemu (na wniosek Walnego  
Zgromadzenia). Wszystkie trzy kandydatury otrzymały taką samą liczbę głosów, jednocześnie 
zostały członkami Zarządu. 
Barbara Morawiec – zastępca przewodniczącej 
Joanna Gelczyńska – skarbnik 
Jadwiga Słodkowska – członek zarządu. 
 
Następnie zgłoszono trzy kandydatury do Komisji Rewizyjnej: 
Maria Popiacka 
Bożena Jarosz 
Olga Chrobrowska 
Poddano głosowaniu jawnemu na wniosek Walnego Zgromadzenia. Wszystkie trzy kandydatury 
otrzymały taką samą liczbę głosów, jednocześnie zostały członkami Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 6. Odbyła się dyskusja nad coraz mniejszymi i ograniczonymi uprawnieniami Związków 
Zawodowych do działań w zakładach pracy, co rzutuje na zmniejszającą się liczbę członków 
Związku. Przedstawiciele z różnych bibliotek omówiły swoje problemy, z którymi borykają  
się na co dzień w pracy. Są to najczęściej biblioteki samorządowe, gdzie samorządy  
ograniczają ich działalność z powodu braku funduszy na działalność bibliotek. 
 
Ad. 7. Nowo utworzony Zarząd zobowiązał się pomagać i prowadzić działalność doradczą w 
miarę możliwości i kompetencji. 
 
Udzielono upoważnienia Zarządowi w osobach: 
Olga Tylawska - przewodnicząca 
Joanna Gelczyńska - skarbnik 
 
do dokonywania wszelkich czynności w sądzie, banku oraz do reprezentacji Związku na  
zewnątrz. Upoważnienie przyjęto jednogłośnie. 
 
Jednogłośnie wybrano dwóch delegatów na wybory do Federacji w osobach: 
Olga Tylawska 
Beata Garlińska 
 
Na tym zakończono Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowa przewodnicząca podzię-
kowała za zaufanie. 
 
        Protokołowała Beata Garlińska 
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   Turek, dnia 08.01.2013  

 

 

Federacja Związków Zawodowych 

Pracowników Kultury i Sztuki 

w Warszawie 
 
 
 

  Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu  
Tureckiego informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie  
Sprawozdawczo-Wyborcze Związku. W skład nowego Zarządu weszli: 

1. Małgorzata Pawłowska - przewodnicząca 
2. Ewa Ogrodowczyk - wice przewodnicząca 
3. Zbigniew Młotkiewicz - sekretarz 
4. Jolanta Weber - skarbnik 
5. Mirosława Mielczarek - członek 
6. Izabela Rychter - członek 
7. Urszula Szczęsna - członek 
8. Ewa Banasiak - członek 

 
Komisja Rewizyjna: 

1. Bogusława Rogodzińska - przewodnicząca 
2. Drzewiecka Mariola - członek 
3. Gręzicka Ewelina 

 
W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie danych naszego Związku w dokumentacji  
Federacji. 
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Sprawozdanie z działalności 
 

w Radzie Szkolnictwa Artystycznego w roku 2012. 
 

 
W roku 2012 uczestniczyłam w trzech posiedzeniach Rady  

Szkolnictwa Artystycznego, które odbyły się w następujących terminach: 11.04., 26.09., 
28.11.. Podczas spotkań w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego omawiano 
bieżące problemy dotyczące edukacji artystycznej, wśród których najbardziej znaczący-
mi tematami były:   
Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych  
szkołach i placówkach artystycznych oraz proponowana przez MKiDN  
koncepcja zmian w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia.  
         W spotkaniach brali udział zaproszeni goście: p. prof. Wiktor  
Jędrzejec - dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, 
p. Mariusz Tokarski - wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół  
Artystycznych w Warszawie, p. Monika Smoleń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy informowali członków Rady o postępie  
prac dotyczących wybranych zagadnień. Swoje stanowisko na temat ramowych planów 
nauczania i koncepcji zmian w szkolnictwie artystycznym, dwóch bardzo  
istotnych dla szkolnictwa artystycznego sprawach, przekazałam w postaci uwag  
w wersji pisemnej Panu Przewodniczącemu FZZPKiS. W trakcie całego roku  
otrzymywałam też drogą elektroniczną do zaopiniowania wiele aktów  
prawnych i dokumentów, co robiłam na bieżąco, w wyznaczonych  
terminach. Pozytywnym przejawem działalności Rady jest np. przyczynienie się  
do utrzymania na liście przedmiotów maturalnych takich przedmiotów jak Historia mu-
zyki i Historia sztuki. Przedstawione przez Radę opinie wpłynęły na dokonanie  
zmian w kilku Rozporządzeniach MKiDN. 

 
       
 
 
Agnieszka Kociuban  

 
członek Prezydium ZD FZZPKiS 

 
 

Kraków, 2013/01/06 
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Sylwester Wieczorkowski       Warszawa dnia 15.01.2013 r. 
Przedstawiciel FZZPKiS w Komisji 
do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 
 
 

 Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych FZZPKiS 
 

Na podstawie §29 pkt. 5 Statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury  
i Sztuki w załączeni przesyłam „Sprawozdanie  z uczestnictwa w posiedzeniach Komisji do 
Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. 
   -------------------------------------------------------------------- 
 
 

Sprawozdanie 
z uczestnictwa w posiedzeniach Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 

 
Na podstawie Uchwały Prezydium Zgromadzenia Delegatów FZZPKiS z dnia 27.08.2012 r. 
i powołania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2012 r. do  
uczestnictwa w Komisji d/s Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, z dniem 10 września 2012 r. 
zostałem powołany na stałego członka Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 
jako przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. 
 

W skład Komisji na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki  
z dnia 9.03.1999 r. wchodzą: 

1.  jako członkowie stali 
a) podsekretarz stanu w MKIDN jako jej przewodniczący 
b) przedstawiciel MPiPS jako zastępca przewodniczącego 
c) przedstawiciel ZUS 
d) przedstawiciel FZZPKiS 
e) przedstawiciel Sekretariatu Kultury u Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” 
f) przedstawiciel Związków Zawodowych Stowarzyszonych w „Forum” 

2.  jako członkowie nie stali - przedstawiciele właściwych stowarzyszeń zrzeszonych twórców 
lub artystów. 

------------------------------------------------------------------ 
 

Uczestniczyłem w trzech posiedzeniach Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, które 
odbyły się w dniach: 20.09.2012 r., 7.11.2012 r., 14.12.2012 r.  
Komisja rozpatrzyła łącznie 28 wniosków następujących „grup zawodowych” 

1. artystów          - 6 wniosków 

2. fotografików  - 1 wniosek 

3. literatów         - 2 wnioski 
4. muzyków       - 10 wniosków 

5. plastyków      - 9 wniosków 

W trakcie posiedzenia członkowie komisji omawiali przedłożone przez twórców dokumenty  
potwierdzające czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej. Następnie  
komisja zatwierdzała je w formie  decyzji  uznającej działalność za twórczą i artystyczną  
z ustaleniem daty jej rozpoczęcia. 
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Konferencja Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
 W siedzibie OPZZ w Warszawie, 15 stycznia odbyła się konferencja  

poświęcona wykorzystaniu środków EFS przez partnerów społecznych.  

W konferencji udział wzięli m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister  

Pracy i Polityki Społecznej, Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, Zygmunt  

Mierzejewski – Przewodniczący Zespołu Problemowego Trójstronnej Komisji ds.  

Społeczno-Gospodarczych ds. Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Czesława 

Ostrowska – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski -  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ilona Antoniszyn-Klik – 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Wśród gości zagranicznych Luca  

Visentini (EKZZ), Ulisses Garrido (ETUI), Luigi Veltro, Silvia Hofbauer, Luis  

Costa, Plamen Dimitrov, Christel Degen.  

 

 Prowadzący i uczestnicy Konferencji szczególną  uwagę poświęcili: 

 

- ocenie udziału partnerów społecznych w zarządzaniu środkami z EFZ w Polsce. 

 

- sytuacji obecnej oraz przyszłości Funduszu na lata 2014-2020 

 

- przykładom zarządzania środkami EFS w wybranych krajach UE (Włochy, 

  Austria, Bułgaria, Niemcy).  

 

(Federację ZZPKiS na Konferencji reprezentował Jan Budkiewicz.) 

 

 *    *    * 
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Światowy Komitet Wykonawczy UNI MEI 

 
13-14 listopada 2012 r. obradował w Nyon Światowy Komitet Wykonawczy UNI,  

który podsumował realizacje planu strategicznego UNI „Przedarcie się”, a szczególnie  
inicjatyw w zakresie pozyskiwania nowych członków w poszczególnych regionach. 
 Światowy Komitet Wykonawczy zaakceptował podania o przyjęcie do UNI  
40 związków oraz zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2011 r. i budżet na 2013 r. dla UNI  
i czterech organizacji regionalnych. Odnotowano, że liczby członków są stabilne i że UNI jest 
na dobrej drodze do osiągnięcia zrównoważonego budżetu po planowanych deficytach 2011  
i 2012 r. w związku z harmonizacją składek uchwaloną przez Kongres w Nagasaki. 
 Światowy Komitet Wykonawczy przyjął oświadczenie wspierające Międzynarodowy Rok 
Spółdzielczości ogłoszony przez ONZ, oraz uzgodnił, że  UNI przyłączy się do globalnej   
kampanii ITUC w obronie wolności Internetu, oraz do Międzynarodowej Kampanii Likwidacji 
Broni Atomowej. 
 IV Światowy Kongres UNI odbędzie się w Kapsztadzie 7-10 grudnia 2014 r.   
2014 rok to 20-ta rocznica uzyskania wolności i demokracji w Afryce Południowej. Światowy 
Komitet Wykonawczy przyjął zalecenia Prezydium UNI odnośnie 3 kluczowych sesji  
Kongresu na temat: wzrostu związku, przywrócenia gospodarki i nowego świata pracy (poza  
tematyką statutową). 
 Światowy Komitet Wykonawczy przyjął sugestię zorganizowania V Światowego 
Kongresu w Wielkiej Brytanii w 2018 r. (w Cardiff w Liverpoolu). Kluczowe elementy  
żądań UNI Europa celem przezwyciężenia trwającego kryzysu  w Europie: 
1. Solidarność z krajami w kryzysie (Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania) poprzez  
Europejski Plan Marshalla Miejsc Pracy i Wzrostu. 
2. Pełne zaangażowanie rządów i instytucji Unii Europejskiej ze związkami zawodowymi 
wszystkich szczebli. 
3. Pakt społeczny  UE w połączeniu z już ratyfikowanym paktem  fiskalnym, co będzie   
prowadziło do konsolidacji fiskalnej,  tworzenia miejsc pracy i wzrostu jakościowego, celem 
zabezpieczenia  stałej poprawy warunków życia i pracy. 
4. Powstrzymanie ingerencji UE w negocjacje zbiorowe. 
5. Praca nad wszechstronną regulacją finansową. 
6. Zakończenie używania niskich kosztów pracy i prac dorywczych jako mierników  
osądzania konkurencyjności państw członkowskich wobec ich partnerów handlowych.  
W zamian, Europa potrzebuje wzrostu i polityki inwestycyjnej, która umożliwia  
wszystkim państwom europejskim współzawodnictwo w zakresie produktów  
o wysokiej jakości. 
7. Zobligowanie bogatych osób i korporacji do specjalnych wkładów do budżetów  
publicznych (np. podatek od bogactwa i podatek od transakcji finansowych).  
Angielski Sunday Times podał, że w tym roku zamożność nagle wzrosła o 1/5,   
a była wyższa o 30 % w ubiegłym roku. Przewiduje się, że do 2020 przeciętny  
człowiek będzie uboższy, niż na przełomie stuleci, 50 % biedniejszy za 10 lat,  
niż obecnie, po raz pierwszy od II Wojny Światowej dzieci będą biedniejsze  
od swoich rodziców. A więc, kryzys gospodarczy dla wielu, a okres dobrobytu dla tych, którzy 
spowodowali kryzys. 

Następne posiedzenie Światowego Komitetu Wykonawczego odbędzie w Dublinie  
12-13 listopada  2013  r. 
         Philip J. Jennings Sekretarz Generalny 
                Tłumaczyła K. Rościszewska 



 

 

SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 18 SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 
ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa 

 
KOMUNIKAT Z BADAŃ  BS/158/2012 
OCENY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

 
 „W naszych sondażach regularnie co miesiąc monitorujemy opinie o działalności 

Sejmu, Senatu oraz urzędu Prezydenta. W listopadowym sondażu1 sprawdzaliśmy również 

jak postrzegane jest funkcjonowanie sądów, prokuratury, Narodowego Funduszu Zdrowia  

oraz dwóch największych central związkowych  -  NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Dodatkowo, 

po raz pierwszy, zapytaliśmy o ocenę działalności jednego ze związków zrzeszonych w OPZZ 

- Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Oceny związków zawodowych 

 Notowania NSZZ „Solidarność” są gorsze niż w październiku. Zmniejszyła się grupa 

respondentów pozytywnie oceniających działalność tej centrali (o 8 punktów, do 30%), 

a odsetek tych, którzy postrzegają ja negatywnie, w zasadzie się nie zmienił (34%, spadek 

o 2 punkty). Na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego kształtują się opinie o pracy 

OPZZ. Działalność tej organizacji związkowej dobrze ocenia jedna piata ankietowanych 

(20%), a źle - więcej niż jedna czwarta (29%, spadek o 4 punkty). 

Tabela 6 

1) Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (270) przeprowadzono w dniach 8-17 listopada 2012 roku 
na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 
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 W tym miesiącu zapytaliśmy o opinie na temat Związku Nauczycielstwa Polskiego  -  

jednego ze związków zrzeszonych w OPZZ. Blisko połowa badanych (48%) nie ma wyrobionego 

zdania na temat działalności ZNP, a wśród pozostałych oceny pozytywne zdecydowanie  

przeważają nad negatywnymi (36% wobec 16%). 

  

 Pozytywnymi ocenami obu central związkowych wyróżniają się robotnicy  

wykwalifikowani. Z działalności NSZZ „Solidarność” stosunkowo częściej zadowoleni są  

ankietowani uczestnicy w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz respondenci  

utożsamiający się z prawicą. Opinie na temat OPZZ są relatywnie mało zróżnicowane  

społecznie. Jeśli zaś chodzi o postrzeganie ZNP, to przychylnym nastawieniem do tego  

związku wyróżniają się uczniowie i studenci, którzy częściej niż pozostali wystawiają mu  

oceny pozytywne, a rzadziej nie maja wyrobionego zdania”. 
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Sposób na życie czy narkotyczny  gadżet ? 
 
 
 
 

Gdyby jakiś kosmita wylądował dzisiaj na Ziemi, napisałby   

w pierwszym meldunku „Tak zwani ludzie wykazują objawy uzależnienia od małego  

urządzenia,  do którego mówią, na którym piszą i które przykładają do głowy. Pora, czas  

i miejsce nie mają znaczenia – ludzie robią to, o ile nie śpią...”  

Publikowane ziemskie informacje zdumiewają. Średnio, co drugi posiadacz smartfonu 

dzieli z nim łóżko, 40 % używa go siedząc na sedesie. Jeden na  trzech Brytyjczyków woli  

tydzień bez seksu niż bez telefonu, co 20-ty używa go podczas stosunku... ! 

Krótko mówiąc, staliśmy się uzależnieni od smartfonu, który znienacka został głównym 

narzędziem do nawiązywania relacji międzyludzkich, do natychmiastowego dzielenia się  

wrażeniami, opiniami, filmikami. Smartfon spłycił poczucie samotności. Stworzony do  

komunikacji i socjalizacji stał się przedmiotem wręcz intymnym.  

Smartfon – jak psychologiczny odcisk palca, powiernik sekretów i elektroniczne ID, 

gromadzi ogromny ładunek emocjonalny, gotowy działać jak odbezpieczony granat, który  

w niepowołanych rękach może wybuchnąć i zranić najbliższych. 

Powodów do zachwytów nie brakuje a do obaw ? Przenośny ogłupiacz ? 

Kradnie więcej czasu niż myślimy, absorbuje i rozprasza jak żadne inne urządzenie. Spłyca  

myślenie, zniechęca do refleksji i analizy. Skłania do multitaskingu (wielozadaniowości) lub 

przerywania  jednej czynności przez inną. (Nasz mózg wtedy głupieje i obniża sprawność  

myślenia aż u 98 % ludzi). Odpowiada na pierwotną potrzebę wyławiania wszystkich  

informacji z otoczenia, co miało sens w czasach jaskiniowych, ale nie dziś bo przekracza  

to możliwość percepcji. Ulegamy pokusie, którą smartfon stwarza, zaspakaja i nagradza. 

„Musiałem się go pozbyć, bo miałem wrażenie, że to on ma mnie a nie ja jego – stwierdza  

Nicholas Carr – autor  książki „Co internet zrobił z naszym mózgiem”.  

 

         J.B. 

 

      (Na podstawie artykułu A. Włodarskiego 

      „W szponach smartfonu” 7.01.13.  G.W.) 



 

 

Władze i Organy Federacji ZZPKiS 
Członkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw. 

 
 

1. Jan Budkiewicz                    przewodniczący                        Kinematografia (Warszawa) 
2. Dorota Abramczyk              wiceprzewodnicząca                 Domy Kultury (Zgierz) 
3. Jerzy Doliński                      wiceprzewodniczący                 Inst. Art. (Bydgoszcz) 
4. Małgorzata Grodzicka             Biblioteki (Kielce) 
5. Agnieszka Kociuban             Szkol. Art. (Kraków) 
6. Krzysztof Kubasik                    Inst. Art. (Poznań) 
7. Sławomir Mikołajczyk             Kultura i media (Krośniewice) 
8. Andrzej Salamoński              Muzea (Kraków) 
9. Piotr Szczechowiak              Domy Kultury (Poznań) 
 
 

Członkowie Zgromadzenia Delegatów 
 
10. Wojciech Dylewski                     Inst. Art. (Warszawa) 
11. Małgorzata Jurkowska            Domy Kultury (Sieradz)  
12. Roman Kaczmarek             Biblioteki (Poznań)   
13. Grzegorz Kościelniak            Muzea (Radom)                  
14. Maria Krawczyk                              Biblioteki (Piotrków Trybunalski) 
15. Magdalena Mrozik-Żyła             Biblioteki (Konin) 
16. Anna Nadwodna              Biblioteki (Ostrołęka) 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 
1. Elżbieta Kruk                        przewodnicząca                 Kinematografia (Warszawa) 
2. Anna Niemczak                                                 Domy Kultury (Przemyśl)     
3. Małgorzata Pawlik              Muzea (Chęciny) 
4. Krystyna Rapacka-Rościszewska           Szkol. Art. (Kraków) 
5. Sylwester Wieczorkowski    wiceprzewodniczący        Biblioteki (Warszawa) 
6. Janusz Wolicki              Inst. Art. (Słupsk) 
 

 
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000122711 

 
 

Doradca do spraw związkowych - Anatol Wasiljew 
dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 1030-1530 

Telefony: 22 621 80 85 lub 22 629 85 80 
 

Przypominamy, 
każde wydanie Serwisu Informacyjnego 

jest opublikowane na stronie internetowej Federacji. 



 

 


