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Jakość szkoły 
naszą troską o przyszłość. 
Naszą przyszłość!

31 marca 2017 r. 
strajk generalny nauczycieli 
przeciwko reformie chaosu.

ZNP, OPZZ
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LIST OLIVERA FRLJICIA, REŻYSERA „KLĄTWY”,
DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Szanowny 
Panie Juncker,

Piszę do Pana w sprawie kampa-
nii medialnej rozpoczętej przez Tele-
wizję Polską. Wywołała ona zbioro-
wą histerię oraz naraziła na niebez-
pieczeństwo aktorów i producentów 
spektaklu „Klątwa”, który wyreżyse-
rowałem w Teatrze Powszechnym.

21 lutego polska telewizja publi-
czna zamieściła na swojej stronie in-
ternetowej artykuł zilustrowany nie-
legalnie zarejestrowanymi fragmen-
tami spektaklu. Wyrwanym z kontek-
stu nagraniom towarzyszył wprowa-
dzający czytelników w błąd artykuł 
napisany z wyraźną intencją publicz-
nego napiętnowania aktorów, produ-
centów i autorów spektaklu. 

Od tego momentu teatr, aktorzy  
i władze Warszawy spotykają się  
z medialną przemocą i mową niena-
wiści na niespotykaną skalę. Do ata-
ków zachęcają niektórzy członkowie 
rządzącej Polską partii Prawo i Spra-
wiedliwość oraz kościół katolicki.  
Teatr Powszechny stara się chronić 
aktorów, nie jest jednak w stanie tego 
robić w sytuacji, gdy kontrolowane 
przez rząd media nakręcają zbiorową 
histerię.

Wyliczenie w jednym liście wszy-
stkich przypadków ataków i pomó-

wień, z jakimi spotkaliśmy się w cią-
gu ostatnich kilku dni, jest niemoż-
liwe. Są one jednak ewidentnym  
łamaniem praw człowieka i atakiem 
na wolność słowa.

Polska jest krajem członkowskim 
Unii Europejskiej, jestem więc prze-
konany, że sprawą powinny się za-
jąć unijne instytucje stojące na stra-
ży tych praw.

Jeśli polskie instytucje i polity-
cy nie są w stanie bronić podstawo-
wych praw człowieka i wolności sło-
wa, konieczne jest, by głos zabra-
li przedstawiciele Unii Europejskiej. 
Milczenie jest odczytywane jako zgo-
da na zaistniałą sytuację i wyraz po-
parcia dla tych, którzy rozpętali nie-
chlubną kampanię wymierzoną w ak-
torów oraz producentów spektaklu  
i nią sterują.

Będę do Pana pisał i na bieżą-
co informował o tym, jak rozwija się 
sprawa. Mam nadzieję, że Unia Euro-
pejska i jej przedstawiciele nie będą 
tolerować tego rodzaju pogwałce-
nia wolności słowa i praw człowieka  
w swoim kraju członkowskim.

Z wyrazami szacunku.

Oliver Frljić, Reżyser
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IX Posiedzenie 
Prezydium Zgromadzenia Delegatów 

Związkowych Federacji ZZPKiS (6.02.2017 r.)
W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, 

Jerzy Doliński, Agnieszka Lachcik, Bogumiła Kruszka, Sławomir Mikołajczyk, 
Romuald Rykiert, Janusz Wolicki oraz doradca związkowy Anatol Wasiljew. 

Gośćmi posiedzenia byli Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, mec. Barbara Pronobis – pełnomocnik prawny Federacji.

Przedmiotem obrad było m.in.:
v „Uchwała strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego, 

 w sprawie powołania Zespołu „Kultura i Sztuka” (patrz str. 4)
v Międzyzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla instytucji kultury podległych

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
v Wsparcie działalności ZNP przeciwko chaosowi w szkolnictwie. 
v Powody i ocena ugody sądowej z p. Magdaleną Wójcik-Drapińską – b. menager

związkowego Klubu-Restauracji „Świętoszek”. 
v Sprawy związkowe: porady, ankiety, składki (wpływy do 31 stycznia 2017 r.).

Prezydium podjęło Uchwałę o zwołaniu V posiedzenia Zgromadzenia 
Delegatów Związków w dniu 20 marca 2017 r. oraz przyjęło do wiadomości 
datę posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2017 r. 

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Delegatów Związkowych:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia ZDZ.
5. Omówienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Prezydium Zgroma-

dzenia Delegatów od dnia 2.11.2016 r. do 19 marca 2017 r. 
6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilan-

sowych za rok 2016.
7. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego  

i bilansu za rok 2016.
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej: 

– sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za rok 2016 r.
9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2017 r. 
10. Ocena podstawowych założeń wstępnego projektu nowej struktury OPZZ.
11.  Stan prawny, ankiety, składki związków członkowskich FZZPKiS
12.  Sprawy bieżące i wniesione.

û û û
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Uchwała Nr 23
wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady 

Dialogu Społecznego z dnia 19 stycznia 2017 r,
w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego 

dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów

Na podstawie art 29 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 
(Dz.U. z 2015 r., poz.1240) oraz § 2 Uchwały nr 6 strony pracowników  
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r.  
w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia 
branżowego dialogu społecznego uchwala się, co następuje:

§1
1.  Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego 

wnioskują o powołanie zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu 
społecznego, przy ministrze właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego.

2.  Wniosek powołania zespołu wynika zarówno z troski o kulturę narodową, 
jej powszechność i społeczne rezultaty urzeczywistniania, ale przede 
wszystkim z troski o warunki pracy i wypoczynku, zabezpieczenie socjalne 
pracowników kultury, których wynagrodzenia są jednymi z najniższych  
w gospodarce narodowej.

§2
1.   Projekt regulaminu Zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego 

w sektorze kultury i sztuki stanowi załącznik Nr l do mniejszej Uchwały.
2.  Załącznik Nr l stanowi integralną cześć Uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za stronę pracowników

Za stronę pracodawców
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Federacja Związków Zawodowych                                Warszawa,16.02.2017 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 
L. dz. 75/2017

Sz. P. Jan Guz
Przewodniczący OPZZ

Nawiązując do rozmowy 16 lutego br. dopowiadam, dlaczego nigdy  
nie występowaliśmy aby Zespół Kultury RDS obejmował także Media.

Kultura to ponad 130 tysięcy pracowników państwowych i samorządo-
wych instytucji – bibliotek, domów kultury, muzeów, kinematografii, teatrów,  
filharmonii. Twórców i animatorów posiadających obowiązujące prawa w usta-
wach:

– „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”
– „o bibliotekach”
– „o muzeach”
– „o kinematografii”
– „ochronie zabytków”. 

Posiadających organizacje związkowe i stowarzyszenia reprezentowane w RDS 
oraz organizacjach międzynarodowych (UNI MEI, FIM, FIA). 

Zgodnie z ustawą „o działach” mających głównego organizatora  
w Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku mediów. 
Media to: telewizje, radiostacje, prasa, wydawnictwa, internet – portale  

społecznościowe, indywidualne facebooki, itp. O różnych zapatrywaniach, 
walczące ze sobą i władzami bez wiążących zasad. Należące do różnych 
właścicieli krajowych oraz zagranicznych. Chaos i bagno etyczne działające 
pod hasłem wolności ale z pozycji kto silniejszy, bardziej hałaśliwy. To nie daje 
żadnych szans na rzeczową i skuteczną pracę Zespołu zwłaszcza, że strony – 
związkowa, pracodawców a także rząd – nie mają kompetentnych fachowców. 

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych                                 Warszawa, 6.02.2017 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 59/2017

Szanowny Pan
Sławomir Broniarz
Przewodniczący Zespołu Problemowego
ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego

Szanowny Panie Przewodniczący!

Nawiązując do licznych wystąpień pana Przewodniczącego w sprawach 
podjęcia prac i doprowadzenia do podpisania Ponadzakładowego Układu Zbio-
rowego dla Państwowych Instytucji Kultury, uprzejmie informujemy o dotych-
czasowym stanie przedmiotowej sprawy.

1.  W dniu 23.11.2016 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele:
–  związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, Federacji ZZPKiS, 

Forum Zw. Zaw.)
–  pracodawców (m.in. dyrektorzy państwowych instytucji kultury)
–  strony rządowej (reprezentanci zainteresowanych resortów  

w tym MKiDN). Wszyscy uczestnicy spotkania wypowiedzieli się  
o celowości i niezbędności zawarcia przedmiotowego P.U.Z. dla 
Państwowych Instytucji Kultury.

  Spotkanie było protokołowane, a przewodniczył spotkaniu dyrektor 
generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego P. Jaro-
sław Czuba, który obiecał, że protokół wraz ze wstępnymi ustaleniami 
ze strony P. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zostanie przekazany uczestnikom spotkania do końca roku 2016, 
a najpóźniej do połowy stycznia 2017 r.

2.  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy protokołu z powyższego spo-
tkania oraz nie przekazano nam żadnych, oficjalnych informacji o pod-
jętych decyzjach w przedmiotowej sprawie.

Bardzo prosimy Pana Przewodniczącego o skuteczną interwencję.

Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych

Federacji ZZPKiS
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Kalendarium „tylko jednej sprawy”

1. 19.11.2015 r. Pismo Federacji do Wicepremiera i Ministra pro f. Piotra Glińskie-
go – gratulacje, propozycja tematów do pilnego rozstrzygnięcia. 
Wśród nich Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla instytucji kultu-
ry, których organizatorem j est MKiDN.

2. 11.01.2016 r. Odpowiedź Ministra bez uwzględnienia podjęcia prac nad zgło-
szonym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym i innymi mery-
torycznymi propozycjami Federacji.

3. 28.01.2016 r. Pismo do Przew. Zespołu Usług Publicznych RDS z wymienie-
niem podjęcia 3 postulatów. Na I miejscu temat Ponadzakładowe-
go Układu Zbiorowego.

4. 15.03.2016 r. Ponowne wystąpienie do Ministra prof. Piotra Glińskiego z inicja-
tywami – wśród nich dot. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego.

5. 27.04.2016 r. Odpowiedź Ministra ogólna, bez ustosunkowania się do proble-
mów Propozycja spotkania z MKiDN z przedstawicielami Federa-
cji. Do dzisiaj do spotkania nie doszło (e-mail z 16.06.).

6. 2.08.2016 r. Pismo Federacji do Przew. Zespołu ds. Usług Publicznych RDS Sła-
womira Broniarza w sprawie podjęcia tematu Układu. Zbiorowego.

7. 18.08.2016 r. Odpowiedź i zaproszenie na 12 września. W porządku obrad Ze-
społu ds. Usług Publicznych Ponadzakładowy Układ Zbiorowy.

8. 12.09.2016 r. Zespół Usług: „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla Państwo-
wych Instytucji Kultury” z udziałem Dyrektora Generalnego 
MKiDN Jarosława Czuby. Rzeczowy przebieg dyskusji. Zapo-
wiedź kontynuowania tematu.

9. 30.09.2016 r. Pismo Przew. Federacji do Przew. Zespołu Problemowego ds. 
Usług Publicznych RDS, „Co się dzieje w sprawie spotkania 
MKiDN z partnerami społecznymi dot. „Układu...”?

10. 28.10.2016 r. Pismo Dyr. J. Czuby do Przew. Zespołu S. Broniarza z propozycją 
terminu spotkania na temat Układu (23 ew. 30 listopada w MKiDN).

11. 23.11.2016 r. Merytoryczne spotkanie w MKIDN. Zobowiązanie Dyr. J. Czu-
by – „do końca roku protokół ze spotkania i stanowisko Ministra”.

12. Połowa
stycznia
2017 r.

Tel. Dyr. J. Czuby do Przewodniczącego Federacji, przeprosiny za 
zwłokę w wypełnianiu ustaleń. Prośba o cierpliwość do końca stycz-
nia. Kolejna cisza. Protokołu też nie ma.

13. 6.02.2017 r. Pismo Prezydium Federacji do Przew. Zespołu ds. Usług Publicz-
nych RDS o milczeniu MKiDN. (Treść pisma w zał.).

14. 7.02.2017 r. Zaproszenie na posiedzenie (14 lutego) Zespołu ds. Usług Publicz-
nych w sprawie Ponadzakładowego Układu.

15. 14.02.2017 r. ?           Tylko tyle i aż tyle.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych                                  Warszawa, 9.03.2017 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 92/2017

Sz. P.
Jarosław Czuba
Dyrektor Generalny
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Dyrektorze!

  Z przykrością przypominam, że pomimo powtórzonego w Radzie Dialogu 
Społecznego zobowiązania, do dzisiaj - 9 marca 2017 r. Federacja nie otrzymała 
zapisu (protokołu) z przebiegu prowadzonego przez Pana spotkania (23 listopa-
da 2016r.), poświęconego podjęciu prac nad Ponadzakładowym Układem Zbio-
rowym dla instytucji kultury, których organizatorem jest MKiDN.
  Nie otrzymaliśmy również zapowiedzianej propozycji dalszego trybu pro-
cedowania podjętej inicjatywy.

Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

P.S.
Przy okazji przesyłam stanowisko Federacji przekazane
Przewodniczącemu OPZZ Kol. Janowi Guzowi dot. nazwy
a tym samym merytorycznego zakresu działania Komisji
Kultury i ... przy Radzie Dialogu Społecznego.
O w/w stanowisku informowałem Pana na spotkaniu w RDS.

Do wiadomości
–  Sławomir Broniarz 

Przewodniczący Zespołu Problemowego 
ds. Usług Publicznych RDS
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Przykład „tworzenia i przestrzegania prawa”!
(Ustawa o związkach zawodowych w art. 19 ust. 1, 2, 3 zobo-
wiązuje organ państwowy do odpowiedzi w terminie 30 dni)

W dniu 7 marca 2017 roku po przeszło 4 (słownie czterech) miesią-
cach otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w spra-
wie zgłoszonych 3 listopada 2016 r. uwag Federacji dot. „projektu ustawy 
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej”. (Patrz Serwis listopad - 
grudzień 2016 r.)

Odpowiedź – pięciostronicowy elaborat opracowany przez (!) Departament 
Strategii i Współpracy Międzynarodowej – nie uwzględnia żadnych zgłoszo-
nych uwag, nie odpowiada na zadane pytania i powtarza sformułowania zawarte  
w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Nowy, merytoryczny jest zapis, w jaki sposób „dane SIO będą przeka-
zywane do bazy danych SIO za pomocą usługi typu web service, tj. przez prze-
glądarkę internetową” i że: „Dostęp do bazy danych SIO przez przeglądarkę 
internetową umożliwi wykorzystanie wielu stanowisk pracy w danej jednostce,  
a tym samym znacznie ułatwi i usprawni proces przekazywania danych przez 
podmioty do tego zobowiązane. Wykorzystanie przeglądarki internetowej do 
przekazywania danych do bazy danych SIO rozwiąże również problem utraty 
danych, gdyż dane te będą gromadzone w jednym zbiorze na serwerach Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej.”

Niezachowanie przez MEN terminów określonych w art. 19 ust. 1, 2, 3 „Ustawy  
o związkach zawodowych”, uniemożliwiło Federacji ZZPKiS podjęcie  
(w obowiązującym terminie) działań odwoławczych określonych w art. 19 ust.  
3 powołanej ustawy. 

Jak informuje MEN projekt ustawy został w dniu 27 lutego 2017 r. 
przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów. 

Nic dodać, nic ująć.

û û û
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Informacja o inicjatywach i opiniach OPZZ w 2016 roku

I. Prawo pracy i prawo związkowe;

•	 Nowelizacja przepisów o urlopach rodzicielskich oraz innych uprawnieniach  
pracowników – rodziców.
OPZZ wielokrotnie wskazywał na konieczność wprowadzenia regulacji 

sprzyjających macierzyństwu oraz usunięcia barier utrudniających rodzicom realizację 
aspiracji rodzicielskich. Odpowiedzią są regulacje dotyczące m.in. wydłużenia termi-
nów udzielania urlopu rodzicielskiego, uproszczenia zasad wykorzystywania urlopów  
i korzystniejszych rozwiązań w zakresie urlopu ojcowskiego. 
•	 Zmiany w umowach terminowych. 

Od 22 lutego 2016 roku obowiązują nowe zasady w zakresie umów terminowych, które 
m.in. wskazują na maksymalny dopuszczalny okres zatrudnienia na podstawie umowy na 
czas określony, wynoszący 33 miesiące oraz limit zawieranych między stronami umów na 
czas określony (łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech). Istotne dla pra-
cownika są również regulacje dotyczące okresów wypowiedzenia umów na czas określony, 
które zostały zrównane z okresami wypowiedzenia obowiązującymi przy wypowiadaniu 
umów na czas nieokreślony.
•	 Wprowadzenie szczegółowych zasad dotyczących delegowania pracowników  

w ramach świadczenia usług.
Ustawa wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrek-
tywy 96/71/WE, dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
Jej celem jest zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony 
pracowników delegowanych do pracy. 

Komisja Europejska odrzuciła stanowisko rządu polskiego przeciwne rewizji. 
OPZZ brał aktywny udział w działaniach na rzecz poparcia inicjatywy Komisji Europej-
skiej dotyczącej rewizji dyrektywy i ustanowienia zasady „równa płaca za tę samą pracę 
w tym samym miejscu” w całej Unii Europejskiej. Rewizja dyrektywy jest niezbędna, 
aby wyeliminować dumping socjalny i płacowy w Europie, w jej obecnym kształcie. 
Nie możemy pozwolić, aby obywatele polscy byli traktowani jako pracownicy drugiej  
kategorii, narażeni na wyzysk, a pracujący w warunkach zbliżonych do niewolnictwa. 
OPZZ wyraziło swój sprzeciw wobec zastosowania przez rząd polski procedury „żółtej 
kartki” wobec zmian w dyrektywie. 
•	 Dalsza realizacja zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w zatrudnieniu.
Według Komisji Europejskiej zapis zakazujący zatrudniania kobiet przy pracach 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowa był niezgodny z postanowieniami 
ustawodawstwa unijnego i stanowił przeszkodę równouprawnienia płci, szczególnie  
w zakresie dostępu do zatrudnienia. Po nowelizacji prace uciążliwe, niebezpieczne lub sz-
kodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko 
piersią.
•	 Wydłużenie terminów odwołania pracownika do sądu pracy.

Zmianie uległ art. 264 Kodeksu pracy, na mocy którego terminy złożenia odwołania 
do sądu pracy przez pracownika uległy ujednoliceniu i wydłużeniu do 21 dni. Warto 
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podkreślić, iż nowelizacja Kodeksu pracy była wynikiem uzgodnienia dokonanego przez 
partnerów społecznych, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.
•	 Wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy  

o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
Dotychczasowy przepis art. 125 § 1 Kodeksu pracy regulujący formę umowy  

o współodpowiedzialności materialnej między pracodawcą i pracownikami wskazywał, że 
powinna ona być zawarta w postaci pisemnej. Pomijał kwestię niedochowania przez strony 
formy pisemnej.
•	 Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 

zł brutto dla pracujących na podstawie umowy zlecenia lub świadczenia usług oraz 
samozatrudnionych.
Oprócz wprowadzenia gwarancji minimalnego zarobku dla pracujących, wprowa-dzo-

no szczególną ochronę dla wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej, 
przysługującego za realizację wskazanych powyżej umów cywilnoprawnych, w postaci:

• zakazu zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej  
z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przeniesienia prawa do tego wyna-
grodzenia na inną osobę;

• wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej w wysokości wynikającej z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej;

• obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonania lub świadczenia usług;
• przechowywania przez przedsiębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną, na rzecz 

której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, dokumentów określających 
sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz 
dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia 
usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

II. Polityka gospodarcza;
•	 wprowadzono zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych, z których 

najważniejsze to wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy realizacji zamówienia 
publicznego oraz stosowania w zamówieniach kryteriów pozacenowych;

•	 Zwiększono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 rok do wysokości 
2000 zł. 

•	 Zwiększono częściowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Z wysokości 1093,93 zł do 1185,67 zł (o 91,74 zł, czyli o 8,4%. OPZZ wnioskowało  

o pełne odmrożenie wysokości odpisu (do wysokości 1369,87 zł) i objęcie zwiększoną 
wysokością odpisu wszystkich grup zawodowych. 
•	 Wypracowano w RDS porozumienie strony społecznej w sprawie:

−	 polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu  
uprawnieniami do emisji (EU ETC).

III. Ubezpieczenia społeczne;
•	 w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – podnie-

siono kwotę wolną od egzekucji tak, aby była ona w wysokości najniższej emerytu-
ry lub renty. 

•	 W wyniku interwencji OPZZ zostały utrzymane zniżki na przejazdy dla studentów, 
emerytów i rencistów oraz niepełnosprawnych, a także inne osoby do tego uprawnione. 

•	 Waloryzacja rent i emerytur
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Minimalna gwarantowana podwyżka emerytury ma wynieść 10 zł, a renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy – o 7,50 zł. Minimalna wysokość emerytury, renty  
rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy została podniesiona  
z 882,56 zł do 1000 zł. Wzrastają też pozostałe najniższe świadczenia – wysokość renty 
socjalnej z 741,35 zł do 840 zł, Najmniejsza renta z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł.
•	 Uchwalona została ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny (60/65lat) od 

1 października 2017 r.!!!
•	 W ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wprowadzono wzrost 

ryczałtu przysługującego przedsiębiorcom z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności z 20% do 40%. 

•	 W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – wprowadzono regulację, że decy-
zja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń  
społecznych nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia  
okresu, za który pobrano nienależne świadczenie (do tej pory organ rentowy nie był 
ograniczony jakimkolwiek terminem).

IV. Rynek pracy;
•	 W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy  

o świadczeniach przedemerytalnych – wprowadzono regulację polegającą na 
możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedeme-
rytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, osoby 
które utraciły prawo do świadczenia lub zasiłków w związku ze śmiercią osoby, nad 
którą opieka była sprawowana.

•	 Zwiększono pulę środków oraz przyjęto priorytety podziału i plan wydatkowania 
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok.

•	 Uchwalono ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Propozycja zinte-
growania różnych podsystemów kwalifikacji w Polsce wpisuje się w szerszy kontekst 
zachodzących w Europie zmian w zakresie systemów kwalifikacji, o których jest 
mowa w dokumentach wydawanych w Unii Europejskiej. 

•	 W ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw-
cy, rozszerzono zakres pojęcia niewypłacalności pracodawcy poprzez wprowadzenie  
dodatkowej przesłanki niewypłacalności, skutkującej obowiązkiem zaspokojenia  
roszczeń pracowniczych ze środków finansowych Funduszu Gwarantowanych  
Świadczeń Pracowniczych.

V. Polityka rodzinna/niepełnosprawność/bezpieczeństwo pracy;

OPZZ opowiadał się za kompleksowością rozwiązań w zakresie polityki rodzinnej. 
Wskazywaliśmy, że świadczenie wychowawcze nie może być jedynym bodźcem wspar-
cia rodzin z dziećmi, równolegle należy rozwijać powszechną dostępność do przedszkoli, 
żłobków i innych instytucjonalnych form wsparcia. 
•	 Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego 

Od 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 1406 zł netto  
(plus składki na ubezpieczenie społeczne), w roku 2016 r. wyniosło ono 1300 zł,  
a w 2015 r. – 1200 zł. 
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•	 Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jeżeli jeden z opiekunów rezygnuje z pracy, by opiekować się osobami niepełnospraw-

nymi, rodzina będzie mogła otrzymać dwa świadczenia: zasiłek dla bezrobotnych, świad-
czenie przedemerytalne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 
•	 Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego

Od 1 stycznia 2017 r. osoby z niepełnosprawnością, które oczekują na wydanie 
orzeczenia, a są uprawnione do pobierania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej, 
będą go mogły otrzymać już od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności, w czasie oczekiwania na orzeczenie – przysługiwał im będzie także 
zasiłek okresowy.
•	 Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego dziecka z niepełnospraw-
nością w rodzinie będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje  
z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. 
Obecnie świadczenie może otrzymać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli mają więcej  
dzieci z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować.
•	 Nowe legitymacje osoby z niepełnosprawnością

Nowe legitymacje będą wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnospraw-
ności lub o stopniu niepełnosprawności, nie dłużej niż 5 lat w przypadku legitymacji  
dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 lat w przypadku legitymacji dokumentują-
cych stopień niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60 roku życia. 

VI. Działania w sprawach międzynarodowych;

•	 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dn. 21 września przyjął, z własnej  
inicjatywy, opinię w sprawie praw opiekunów zamieszkujących w domu podopiecz-
nego. Sprawozdawcą opinii był przedstawiciel OPZZ. 
Opinia ta jest pierwszym dokumentem na szczeblu europejskim odnoszącym się do 

kwestii warunków pracy opiekunek 24 godziny na dobę. Wzywa się Unię Europejską  
i państwa członkowskie, by uznały istnienie opiekunek 24 godziny na dobę na europejskim 
rynku pracy, rozważyły przyjęcie wspólnej zawodowej definicji opieki „24 godziny na 
dobę” w Europie. 
•	 Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 MOP przyjętego  

w Genewie 11 czerwca 2014 r. Z wnioskiem o ratyfikację Protokołu wystąpiło OPZZ.
W 2014 roku, rządy oraz partnerzy społeczni przyjęli nową globalną umowę, której 

celem jest likwidacja współczesnych form niewolnictwa. Protokół zapewnia ramy do 
skutecznego wyeliminowania pracy przymusowej, w tym handlu ludźmi i praktyk pracy 
mającej charakter niewolnictwa, poprzez połączenie działań na rzecz ich rozpoznania, och-
rony i rehabilitacji.
•	 20 maja powstał Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich  

w Polsce. Inicjatorem utworzenia pierwszego w Polsce związku zawodowego dla  
pracowników migrujących było OPZZ.

Godna praca, w oparciu o umowę o pracę powinna być jednak prawem każdego, 
kto pracuje Polsce, niezależne od tego skąd pochodzi. 
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XXII Komitet Wykonawczy UNI Europa
(Bruksela, 1.12.2016 r.)

Sprawy podniesione podczas dyskusji obejmowały:
–  Sekretariat UNI Europy i związki członkowskie powinni przewodzić w dys-

kusjach na temat przyszłości sektora usług z punktu widzenia pracowników..
–  Złożoność tematu wymaga wyznaczenia priorytetów i oparcia się na pracy 

związków członkowskich i sektorów. UNI Europa wymaga ułatwienia wy-
miany krajowych inicjatyw i zaangażowania się związków członkowskich.

–  Wiele tradycyjnych usług może zniknąć w następnej dekadzie, a inne mogą 
wzrosnąć.

–  Liczba prac dorywczych wzrasta.
–  Cyfryzacja ma negatywny wpływ na kobiety.
–  Powinno się kłaść nacisk nie tylko na jakość, ale również ilość miejsc pracy.
–  Ustawiczne kształcenie jest kluczowym elementem zapewnienia jakości 

miejsc pracy.
–  Użyteczność uniwersalnych schematów dochodowych.
Decyzje:
–  Zostanie zorganizowana stała grupa robocza zajmująca się tematem rosną-

cej jakości miejsc pracy i przyszłych usług. Będzie to połączone z projek-
tem „Kształtowanie relacji branżowych” i będzie kontynuować model grupy  
roboczej polityki UE.
Rosnąca siła negocjacyjna.
Dokument kreśli priorytety, koncentrując się na polityce UE.

Aspekty podniesione podczas dyskusji objęły:
–  UNI Europa potrzebuje ścisłej współpracy z ETUC i ETUF, celem zajmowa-

nia stanowczego stanowiska w obronie Europy socjalnej.
–  Atak UE na greckich pracowników trwa; strajk generalny jest planowany na 

grudzień.
–  We Francji nowe ustawy zagrażają osłabieniem związków zawodowych.

Przewodniczący podsumował, że związki zawodowe są ciągle atakowane, 
również przez Komisję Europejską. Należy przeciwstawiać się antyzwiąz-
kowej polityce krajowej i europejskiej.

–  Wzrost siły negocjacyjnej w stosunku do pracodawców.
Dokument kreśli priorytety koncentrując się na rozwijaniu skutecznych  
i dobrze funkcjonujących sojuszy związkowych i rozwijaniu ram strategicz-
nych współpracy koordynacji między związkami członkowskimi w zakresie  
układów zbiorowych.
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–  Negocjacja układów zbiorowych jest głównie odpowiedzialnością związków 
członkowskich. Koordynacja jest trudna ze względu na różnorodność krajów. 

–  Związki zawodowe muszą powstrzymać upadek negocjacji zbiorowych.
–  Problemem kluczowym pozostaje, że w wielu krajach europy Południowej  

i Wschodniej dialog społeczny jest szczątkowy, lub nie istnieje bo po stronie 
pracodawców brak partnerów do negocjacji zbiorowych.

Aktualizacja Brexit
Kroki po przegłosowaniu referendum w Wielkiej Brytanii w 2016 r. odnośnie 
opuszczenia Unii Europejskiej. Punkty kluczowe:
–  Kilka wskaźników może wyjaśnić głosowanie za Brexitem, w tym bieda, 

brak mieszkań i kryzys emerytalny.
–  Chociaż większość brytyjskiego ruchu związkowego wspierała pozostanie, 

wielu związkowców było przeciwnych i związki musiały wyciągnąć z tego 
lekcję.

–  Istnieją niepokojące oznaki wzrostu nietolerancji i rasizmu w Zjednoczo-
nym Królestwie ich „normalizacji” od Brexitu, co musi zostać pilnie po-
wstrzymane.

–  Nie tylko w Europie, ale w świecie widzimy narastanie populizmu i polityki 
nacjonalistycznej.

Komitet Wykonawczy wyraził pełną solidarność z brytyjskimi związkami 
i pracownikami.
Decyzje:
–  Związki członkowskie zachęca się do rozpowszechniania petycji zatwier-

dzonej przez UNI Europę do obywateli żądających europy Socjalnej.

Sprawy finansowe
UNI Europa ma coraz mniejszą ilość członków:
–  2014-2015 – 172.000 członków (3,8 procent)
–  2011-2015 – 476.000 członków (9,7 procent)
–  2015-2016 – 282.000 członków, przypuszcza się spadek około 100.000 

członków (2,2 procent)

Budżet 2017 r.
Składki związkowe nie wzrosły w 2016 r., więc wzrost 0,03 euro w 2017 r. będzie  
stanowił średni wzrost 0,01 euro rocznie od 2016 r.

Daty posiedzeń statutowych UNI Europy w 2017 r.
–  Komitet Wykonawczy UNI Europy spotka się 23-24 maja 2017 r.
–  Prezydium UNI Europy spotka się 9 marca i 23 listopada 2017 r.

                                                                        Tłumaczyła Kr. Rościszewska
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Notatka

W dniu 14 lutego 2017 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji  
ds. przyznawania dopłat do czesnego studiującym nauczycielom szkół artystycz-
nych. 

Przyznano: 37 dopłat dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie 
wyższe:

– 71 dopłat dla nauczycieli studiów podyplomowych, 

– 2 dopłaty dla nauczycieli uzupełniających przygotowanie pedagogiczne, 

– 3 dopłaty dla nauczycieli studiujących zarządzanie oświatą, 

– 8 dopłat dla nauczycieli studiów doktoranckich.

W tym samym dniu uczestniczyłam również w posiedzeniu Komisji ds. przy-
znawania nagród Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dla nauczycieli szkół 
artystycznych.

Na 87 złożonych wniosków przyznano:

– 19 nagród II-go stopnia,

– 13 nagród I-go stopnia na łączną sumę 79920 zł. 

Elzbieta Miś
Przewodnicząca ZZPKiS

przy PSM w Kutnie

Kutno, 15.02.2017 r. 

û û û û
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 KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 

(styczeń - marzec 2017 r.)

9.01.
2017 r.

Warszawa Rozmowa z Maciejem Manickim z Fundacji Porozumienie w 
spr. ustalenia szczegółów finansowania Serwisu informacyjnego 
w roku 2017r. przez Fundację.                            (J. Budkiewicz)

12.01. Warszawa Posiedzenie Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 
przy MKiDN.                                                  (S. Wieczorkowski)

13.01. Kraków Spotkanie w gronie związkowych działaczy – przyjaciół,  
w siedzibie krakowskiego OPZZ i wręczenie związkowego 
uhonorowania „Medalu - Plakietki” mec. Robertowi Stańda. 

 (J. Budkiewicz, B. Biernat, W. Grela, A. Lachcik,
 J. Król, M. Krupiński, W. Passowicz, A. Salamoński) 

16.01. Warszawa Konsultacje prawne z przedstawicielkami NSZZ Prac. Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kutnie.       (J. Budkiewicz, L. Barwicka, 

 M. Szymańska, A. Wasiljew)

16.01. Warszawa Wystąpienie do prof. Piotra Glińskiego – Ministra KiDN,  
o niewyrażenie zgody na wykonanie uchwały Rady Miejskiej 
w Izbicy Kujawskiej, w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki 
Publicznej z Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

26.01. Warszawa Wydanie Nr. 1 (343) styczeń 2017 r. Serwisu Informacyjnego 
Federacji. 

31.01. Warszawa Posiedzenie Prezydium OPZZ. 
– Kierunek zamian w Kodeksie pracy wynikających z dotychcza- 
   sowych prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 
– Omówienie sytuacji w oświacie w kontekście planowanych
   zmian w strukturze szkół.                                   (J. Budkiewicz)

31.01. Warszawa Wystąpienie do Prezydenta Miasta Kutno z wnioskiem  
o informację w spr. przebiegu i ustaleń audytu zarządzonego  
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. 

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew) 

1.02. Warszawa Pismo do Krzysztofa Kubasika – Przewodniczącego Zw. Zaw. 
Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu, w sprawie ankiet  
i zaległości składkowych.           (J. Budkiewicz, P. Szczechowiak)

1.02. Warszawa Konsultacja dot. założenia związku zawodowego jego uprawnień 
oraz zasad przystąpienia do Federacji z p. Szczepanem Szczykno 
z Wawerskiego Centrum Kultury.                          (J. Budkiewicz)
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06.02. Warszawa Obrady IX Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 
Federacji. Zaproszeni: Sławomir Broniarz Prezes ZNP,  
mec. Barbara Pronobis – pełnomocnik prawny Federacji.

14.02. Warszawa Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady 
Dialogu Społecznego na temat Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury. 

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
14.02. Warszawa Posiedzenia Komisji Centrum Edukacji Artystycznej –

– ds. przyznawania dopłat do czesnego studiującym nauczycie-
   lom szkół artystycznych, oraz 
– ds. przyznawania nagród Dyrektora Centrum Edukacji Arty-
   stycznej.                                                                           (E. Miś)

20.02. Warszawa Komisja ds. zaopatrzenia emerytalnego twórców przy MKiDN.
 (S. Wieczorkowski)

27.02. Warszawa Deklaracja przystąpienia do Federacji – Związku Zawodowego 
Pracowników Bialskiego Centrum Kultury. Przekazanie 
informacji potrzebnych do uzyskania statusu „związkowej 
organizacji członkowskiej FZZPKiS”.                       (A. Wasiljew)

6.03. Warszawa Wystąpienie do UNI MEI z sugestią nagłośnienia listu otwartego 
reżysera „Klątwy” Olivera Frljicia.

9.03. Warszawa Przypomnienie Dyrektorowi Jarosławowi Czubie o zobowiązaniu 
dotyczącym podjęcia prac nad Ponadzakładowym Układem 
Zbiorowym dla instytucji kultury, których organizatorem jest  
MKiDN.                                                                  (J. Budkiewicz)

15.03. Warszawa Opinia przeciwko likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rewalu.                                                                (J. Budkiewicz)

17.03. Warszawa Pismo do Międzyzakładowego Związku Zawodowego 
Pracowników Bibliotek Woj. Śląskiego w sprawach finansowych  
i organizacyjno-dokumentacyjnych Związku.

(J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
19.03. Warszawa Posiedzenie Komisji Rewizyjnej FZZPKiS. Analiza działalności 

merytorycznej. Bilans Federacji za rok 2016.
20.03. Warszawa Posiedzenie Komisji ds. zaopatrzenia emerytalnego twórców przy 

MKiDN.                                                             (S. Wieczorkowski)
20.03. Warszawa V posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych.
22.03. Warszawa Rada OPZZ. Problematyka prawa pracy i prawa związkowego; 

Sytuacja na rynku pracy w 2016 r. Przyjęcie sprawozdania 
z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na 
działalność statutową za 2016 r.                              (J. Budkiewicz)

× Ø × Ø × Ø



WŁADZE I ORGANY 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.  Bogumiła Kruszka               Biblioteki (Bydgoszcz)
6.  Sławomir Mikołajczyk             Kinematografia (Krośniewice)
7.  Elżbieta Miś                  Szkol. Art. (Kutno)
8.  Romuald Rykiert                Muzea (Kraków)
9.  Janusz Wolicki                 Inst. Art. (Słupsk)

Członkowie Zgromadzenia Delegatów

10.  Urszula Derendarz               Biblioteki (Piotrków Tryb.)
11.  VACAT                   Biblioteki
12.  Anna Miszczak                Biblioteki (Chełm)
13.  Anna Nadwodna                Biblioteki (Ostrołęka)
14.  Anna Niemczak                Domy Kultury (Przemyśl)
15.  VACAT                   Muzea
16.  Leszek Włodarkiewicz             Inst. Art. (Warszawa)

Komisja Rewizyjna

1.  Piotr Szczechowiak    – przewodniczący    Domy Kultury (Poznań)
2.  Sylwester Wieczorkowski – wiceprzewodniczący  Biblioteki (Warszawa)
3.  Witold Grela                  Muzea (Kraków)
4.  Marzena Małek                Inst. Art. (Częstochowa)
5.  Renata Tomkiewicz-Hanusiak          Szkol. Art. (Kraków)

Krajowy Rejestr Sądowy Nr. 0000122711

UWAGA !
Doradca do spraw związkowych – Anatol Wasiljew

dyżuruje w poniedziałki w godz. 10.30 – 15.30
Telefony: 22 621 80 51 lub 22 629 85 80

Przypominamy,
każde wydanie Serwisu Informacyjnego

jest opublikowane na stronie internetowej Federacji
www.fzzpkis.pl


