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„Nikt nie ma takiej pamięci,
 żeby z powodzeniem zawsze
 kłamać.” 

(A. Lincoln
prezydent USA)
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Szanowny Pan
Profesor Piotr Gliński
Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki – 
ogólnokrajowa, reprezentatywna organizacja związkowa, zgodnie z Ustawą  
o zw. zaw. (art. 20 ust. 1 i 2), na wniosek organizacji członkowskich, zwraca uwagę 
Pana Ministra na sytuację w szkołach muzycznych I i II stopnia, podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wiele z tych szkół nie dysponując kadrą miejscowych nauczycieli 
określonych specjalności muzycznych, zmuszona jest zatrudniać nauczycieli 
dojeżdżających często z odległych miejscowości. 

Szczególnie dotyczy to szkół muzycznych mających siedziby w średnich  
i małych miejscowościach, które nie są ośrodkami akademickimi ani znaczącymi 
centrami kultury muzycznej, dlatego liczba nauczycieli dojeżdżających stanowi 
bardzo duży procent ogółu pełnozatrudnionych nauczycieli.

Dla dobra szkół oraz w szeroko rozumianym interesie społecznym leży 
zapewnienie dojeżdżającym nauczycielom optymalnie korzystnych warunków 
pracy, aby przeciwdziałać ich utracie, co w konsekwencji spowodowałoby 
nieuchronny upadek i likwidację wielu szkół. 

Opisane okoliczności i zagrożenia dotyczą także uczniów szkół 
muzycznych. Dużą ich część stanowi bowiem młodzież zamieszkała poza 
siedzibą szkoły i musi dojeżdżać na zajęcia wiele kilometrów.

Konieczność dojeżdżania na zajęcia do siedziby szkoły ma znaczenie 
finansowe oraz negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny w procesie 
uczenia i doskonalenia umiejętności. 
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Z powyższych względów konieczna jest synchronizacja czasu pracy 
nauczycieli i czasu nauki uczniów z uwzględnieniem: 

– czasu zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych bezpośrednio 
przez  nauczyciela z uczniem,

– czasu określonych zajęć w celach programowych i w interesie szkoły,  
realizowanych przez nauczyciela poza siedzibą szkoły,

– czasu określonych zajęć zgodnych z celami programowymi, 
realizowanych przez ucznia poza siedzibą szkoły.

Aby osiągnąć powyższy cel, po konsultacjach z nauczycielami 
zainteresowanych szkół, Federacja ZZPKiS postuluje rozstrzygnięcia  
z uwzględnieniem:

1. Ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr. 179 poz. 1487) w art. 
91c ust. 1, który stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku 
pracy (m.in. czas pracy nauczycieli) nieuregulowanych przepisami 
tej ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 Czas pracy nauczycieli został szczegółowo uregulowany w przepisach 
art. art. 42, 42a, 42b Ustawy Karta Nauczyciela. 

 Nie mają więc w tym zakresie zastosowania przepisy art. 128 § 1 - § 
3 oraz art. 129 § 1 Kodeksu pracy, zawierające m.in. definicję czasu 
pracy.

2. Karty Nauczyciela w art. 42:
– ust. 1 ustanawia dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

górną granicę 40 godzin na tydzień;
– ust. 2 pkt. 1 powołuje przepisy (ust. 3, ust. 4, ust. 7) określające 

wymiar czasu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
realizowanych bezpośrednio z uczniami;

– ust. 2 pkt. 2 przewiduje inne czynności i zajęcia wynikające z zadań 
statutowych szkoły m.in. wynikających z potrzeb i zainteresowań 
uczniów przy czym dopuszcza możliwość ich realizacji poza 
siedzibą szkoły;

– ust. 2 pkt. 3 wymienia zajęcia i czynności związane z przygotowaniem 
się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, które 
mogą być realizowane poza szkołą;

– ust 3 (tabela) poz. 3 określa tygodniową liczbę godzin obowiązkowych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących 
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w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia 
artystycznego – w wymiarze 18 godzin, przy czym art. 42 ust. 2a 
oraz ust. 4a przewidują możliwość i warunki realizacji powyższych 
zadań w wymiarze 18 do 27 godzin w tygodniu.

2. Karty Nauczyciela w art. 42a ust. 1-3, który uprawnia dyrektora szkoły 
do obniżenia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze, 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na doskonalenie 
wykonywanie pracy naukowej i ze względu na szczególne warunki 
pracy nauczyciela.

Powyższe przepisy stwarzają naszym zdaniem zasadną możliwość 
ustanowienia dla pełnozatrudnionych nauczycieli szkół muzycznych, 
dojeżdżających z miejsca zamieszkania do siedziby szkoły – tygodniowego 
wymiaru 3 dni pracy „przy tablicy” przez 6 do 9 godzin dziennie (tj.  
w łącznej liczbie od 18 do 27 godzin w tygodniu). Pozostała liczba 22 lub 
13 godzin zajęć nauczyciela realizowana poza szkołą w celach określonych 
w przepisach art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 Karty Nauczyciela mogłaby również 
ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, zgodnie z dyspozycją art. 42a Karty 
Nauczyciela.

Mając na względzie cel jakim jest istnienie szkół muzycznych i kształcenie 
utalentowanej artystycznie młodzieży, Federacja ZZPKiS wnosi o podjęcie 
przez Pana Ministra działań, które w drodze odpowiedniego Rozporządzenia 
stworzyłyby właściwe warunki pracy szkół, zatrudnionych nauczycieli  
i kształcących się uczniów.

Z poważaniem

Z upoważnienia
związkowców szkół muzycznych

Do wiadomości:
Związki Członkowskie FZZPKiS szkolnictwa muzycznego 
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Federacja Związków Zawodowych                               Warszawa, 30.04.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki

Sz.P. Jan Guz
Przewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.

Odnosząc się do stanowiska w sprawach rządowych propozycji wielkości 
makroekonomicznych na rok 2019 stwierdzamy, że konieczne jest:

1. Odmrożenie płac w sferze budżetowej.

 Od kilku lat zablokowane podwyżki w instytucjach kultury podległych 
MKiDN powinny podlegać waloryzacji za czas zamrożenia.

2. Najniższe wynagrodzenie miesięczne powinno być skorelowane z naj-
niższą stawką godzinową (tj. 13,50 zł). Przyjmując, że miesięczny wy-
miar pracy wynosi 22 dni wyliczenie powinno wyglądać następująco:

 13,50 zł x 8 godz. x 22 dni = 2.376,- zł brutto.
3. Uważamy, że do najniższej płacy nie należy wliczać dodatku stażowe-

go. Jest to nieuczciwe wobec pracowników o długim stażu zawodo-
wym w stosunku do osób, które jeszcze nie mają właściwych lat pracy 
a dostają to samo wynagrodzenie.

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Warszawa, 23. 04.2018 r. 

Szanowni Panowie 
Jaroslaw Sellin
Jacek Głomb
Współprzewodniczący 
Trójstronnego Zespołu Kultura i Media

Ustosunkowując się do przesłanej 17.04.br. informacji o wyborze przez 
Stronę pracodawców współprzewodniczącego Trójstronnego Zespołu Kultura 
i Media P. Jacka Głomb (Członka Zarządu Związku Pracodawców „Unia 
Polskich Teatrów”. Konfederacja Lewiatan) uważam, że pierwszą inicjatywą 
dot. działań Zespołu powinno być spotkanie współprzewodniczących, do 
których uprawnień i obowiązków należy określanie jakimi tematami oraz  
w jakiej kolejności Zespół powinien się zajmować. 

Wnioskuję o zwołanie posiedzenia współprzewodniczących Zespołu  
7 lub 8 maja br. w godzinach przedpołudniowych (9.00 – 12.00) na którym przyjęty 
zostanie projekt (do zatwierdzenia przez posiedzenie plenarne) najważniejszych 
działań merytoryczno – organizacyjnych. Zgodnie z § 21 Regulaminu proponuję, 
aby posiedzenie odbyło się w Centrum Partnerstwa – Społecznego „Dialog”  
im. A. Bączkowskiego w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23. 

Współprzewodniczący strony związkowej
Jan Budkiewicz

Do wiadomości:
– Elzbieta Rafalska 
 Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego
– Jan Guz
 Przewodniczący OPZZ
– Członkowie Zespołu Kultura i Media 
 reprezentujący stronę związkową 
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Federacja ZZPKiS

Wysłano: 16 maja 2018 r.
Do:   Federacja
Temat:  Prośba o pomoc prawną 
Załączniki: Aneks do porozumienia

Szanowni Panie,

Zwracam się do Pana z zapytaniem, w sprawie utraty dodatku specjalnego (funkcja 
instruktora). Aktualnie czekam na decyzję dyrekcji czy zostanie przedłużona umowa 
o pełnienie funkcji instruktora. Zanim jednak podejmę rozmowę proszę rozwiać 
wątpliwości w poniższych pkt.

1. Na podstawie Pana odp. pkt.1 wnioskuję, że Pracodawca ma prawo do rozwiązania 
umowy dot. dodatku specjalnego gdyż jest on przydzielony na czas określony.  
W takim razie...

 W jaki sposób chroni nas Ustawa o Związkach Zawodowych a dokładnie art. 32.1, 
pkt. 2 gdzie bez zgody zakładowej organizacji związkowej pracodawca „nie może 
zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika”?

2. Sporządzona została uchwała „O objęciu ochroną szczególną członka zarządu” m. in. 
przewodniczącej. Czy uchwała nie gwarantuje bezpieczeństwa?

3. Dodatkowo stanowisko instruktora istnieje w strukturze organizacyjnej MBP 
w Słupsku. Stworzone zostało na podstawie Porozumienia, w którym jest mowa 
o wynagrodzeniu dla osoby-osób sprawujących opiekę merytoryczną nad bibliotekami 
powiatu słupskiego.

4. Każda struktura organizacyjna, każdy regulamin wewnętrzny uzgadnia się z zakładową 
organizacją związkową. W przypadku zmian mamy prawo nie wyrażać na nią zgody.  
Co możemy uczynić w razie gdyby pojawiła się niezgodność?

Pozdrawiam
Przewodnicząca
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników 
Kultury i Sztuki z/s w Słupsku
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Federacja Związków Zawodowych                                 Warszawa, 4.06.2018 r.
Pracowników Kultury i Sztuki 
L. dz. 188/2018

Przewodnicząca Zarządu
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki z/s w Słupsku

Odpowiadając na pytania zgłoszone do Federacji ZZPKiS w dniu 
16.05.2018 r. uprzejmie informujemy.

1. Zasadnicze znaczenie w przedstawionych sprawach ma ustalenie 
czy czynności wykonywane przez pracownika są w rzeczywistości 
czynnościami stanowiącymi stały składnik organizacyjno-programowej 
działalności danej instytucji kultury.

2. W wyniku analizy treści postanowień zawartych w niżej wymienionych 
dokumentach uzyskano możliwość zasadnego zakwalifikowania 
przedmiotowych czynności jako stale występujących  
w organizacyjno-programowej działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

 Aneks do Porozumienia w sprawie wykonywania przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Słupsku zadań Powiatowej Biblioteki 
Publicznej dla Powiatu Słupskiego w dniu 15.04.2004 r.

 Powyższy Aneks nosi datę 28.03.2012r. i zawiera postanowienia 
na podstawie których Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 
Dąbrowskiej w Słupsku przyjmuje wykonywanie zadań 
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu Słupskiego. 

 W konsekwencji powyższych postanowień w niżej wymienionych 
przepisach określono konkretne zadania i czynności, które MBP  
w Słupsku zobowiązana jest realizować w ramach przejętej funkcji.
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 Szczególną uwagę zwracają postanowienia zawarte w następujących 
pozycjach:

§ 1 ust. 1.
– pkt. 3. udzielanie bibliotekom pomocy instukcyjno – metodycznej 

i szkoleniowej.
– pkt. 4. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji 

przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 
ust. 5 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach. 

 § 1 ust. 2.
– pkt. 3. Przeprowadzenie warsztatowych szkoleń z zakresu 

digitalizacji pracowników bibliotek gminnych i starostwa 
powiatowego. 

 Należy zaznaczyć, że na w/wymienionych dokumentach znajdują 
się podpisy pracodawcy i pracownika. 

3. W związku ze zwiększonym zakresem działania Miejskiej Biblioteki 
w Słupsku pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o 
pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca zlecał wykonywanie 
dodatkowych czynności instruktora powiatowego za pomocą 
następujących dokumentów w których zostały określone terminy 
realizacji powyższych czynności oraz wysokość wynagrodzenia:
– porozumienie zmieniające z dnia 24.03.2015 r. na czas od 

1.03.2015 r. do 31.12.2016 r. 
– pismo z dnia 20.02.2017 r. na czas od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
– pismo z dnia 28.12.2017 r. na czas od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 

4. Wyżej wymienione pisma pracodawcy, ze względu na ich skutki 
prawne – spełniają warunki właściwe dla kolejnych umów 
zawieranych na czas określony pomiędzy ich stronami (to jest 
pracodawcą i pracownikiem) w trybie przepisów Kodeksu cywilnego 
m.in. art. art. 353I, 364, 734. 

5. Postanowienia umów na czas określony obowiązują tylko w czasie 
w tych umowach wskazanym i nie przenoszą się na przepisy o 
ochronie stosunku pracy zwarte w art. 32 Ustawy z dnia 23.05.1991 
r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881). 
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6. Charakter i znaczenie umów na czas określony, nie są tożsame 
z umowami o pracę zawartymi na czas nieokreślony, które stanowią 
podstawowy element nawiązania stosunków pracy zgodnie  
z postanowieniami art. art. 22 § 1 i 26 Kodeksu pracy i powodują 
znacznie szerszy zakres skutków prawnych m.in. w dziedzinie 
ochrony stosunków pracy.

7. Uwzględniając wszystkie opisane wyżej okoliczności, właściwym 
rozwiązanie sprawy przedstawionej przez Wasz Związek powinno 
być rozwiązanie następujące:
Pracodawca, chcąc przedłużyć obowiązek wykonywania przez 
pracownika czynności instruktora powiatowego nie może tego 
uczynić w drodze zawarcia kolejnej (już czwartej) umowy na czas 
określony, a to z następujących powodów:
a) przedmiotowe czynności stanowią stały składnik zadań 

organizacyjno-programowych instytucji kultury, wobec czego nie 
zachodzi konieczność ich realizacji w trybie innym niż umowa  
o pracę. 

b) przepis art. 251 § 1 Kp nakazuje przekształcenie kolejnej (już 
czwartej) umowy na czas określony na umowę o pracę zawartą na 
czas nieokreślony, przy czym odpowiednie zastosowanie w tym 
przypadku mają przepisy art. 22 § 12 Kp zakazujące zastępowanie 
umowy o pracę innymi formami umów oraz postanowienie art. 
58 § 1 i § 2 Kc stanowiące o nieważności czynności prawnej 
sprzecznej z ustawą lub mającej na celu obejście ustawy albo 
sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. 

8. Z uwagi na wyżej wymienione przepisy, pracodawca ma obowiązek 
odpowiednio uzupełnić treść aktualnie obowiązującej umowy o pracę 
na czas nieokreślony danego pracownika w drodze aneksu do tej umowy, 
w której zgodnie z postanowieniami art. 29 § 1 – §5 Kp. należy 
szczegółowo określić m.in.:
a) dodatkowe czynności, które pracownik wykonał
b) wynagrodzenie, które pracownik otrzymał

– na podstawie dotychczasowych umów na czas określony 
wymienionych w pkt. 3.

9. W rezultacie i wskutek powyższego aneksu – odpowiednio 
zwiększone warunki pracy i wynagrodzenie pracownika zostaną 
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wpisane do umowy o pracę na czas nieokreślony, o której mowa 
w pkt. 3. W ten sposób – właściwie, zgodnie z prawem i stanem 
faktycznym zostaną ukształtowane warunki składające się na 
całokształt stosunku pracy pracownika.

10. Postanowienia dotychczasowej umowy o pracę uzupełnionej 
treścią aneksu do tej umowy mają odpowiednie zastosowanie do 
przepisów o ochronie stosunku pracy z art. 32 Ustawy o związkach 
zawodowych, jeżeli dotyczą pracownika objętego taką ochroną.

Prosimy o informacje o ew. działaniach podjętych przez Związek  
w przedmiotowej sprawie i o rezultatach tych działań. 

Z upoważnienia Przewodniczącego Federacji ZZPKiS

Doradca do spraw związkowych 
A. Wasiljew

Do wiadomości:
– Związki Członkowie FZZPKiS

Niniejsze pismo zostało sporządzone zgodnie z wymogami 

RODO o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25.05.2018 r. 
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Federacja Związków Zawodowych                               Warszawa, 24.05.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 
L. dz. 182/2018

Sz. Pan
Artur Szklener
Dyrektor
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Związkowcy kultury zrzeszeni w Federacji ZZPKiS pragnęliby wiedzieć 
jakie rezultaty i przesłania przyniosły sympozja oraz konferencje organizowane 
przez Instytut Chopinowski.

Mając na względzie różnorodność, liczbę przeprowadzonych spotkań  
i dyskusji, uprzejmie proszę o udostępnienie materiałów podsumowujących,  
o których poinformowaliśmy członków naszych związków.

Z satysfakcją przyjęlibyśmy także do wiadomości Pana opinię, czy 
sugerowane rozwiązania mogą zostać spełnione.

Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

P.S.
Informacje ze spotkań w których uczestniczyli przedstawiciele Federacji, 
przekazywaliśmy do związków członkowskich na bieżąco. 

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

W. P.
Czesława Sońta

Szanowna Koleżanko! Czesiu!

Gratuluję ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącej  
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego.  
Związku  tradycji  i  współczesnego  życia  społecznego.

Cieszę się, że łączą nas bliskie więzi i będziemy mogli nadal 
współpracować.

W  imieniu  wspólnoty  kultury  i  sztuki  życzę  pomyślności.

                Jan Budkiewicz
Warszawa, 29.05.2018 r.

Federacja ZZPKiS

Od:   KR ZZPPP<krzppp@wp.pl>
Wysłano:	 29	maja	2018		14:00
Do:	 	 	 Federacja
Temat:	 	 Re:	List	gratulacyjny

Drogi Kolego, Janku

Bardzo dziękuję i cieszę się, że mam w Was przyjazne dusze.

Pozdrawiam
Czesława Sońta
Przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów
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Federacja Związków Zawodowych                              Warszawa, 22.02.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki 

Zarządy 
Związków Członkowskich
Federacji ZZPKiS

Koleżanki, Koledzy!

Białoruski Związek Zawodowy Kultury i Sztuki przekazał na moje ręce 
zaproszenie do udziału w letnim „Forum młodych związkowców”. Z zaproszenia 
może skorzystać 5 osób w wieku do 35 lat.

Organizatorzy zapraszają do stolicy Białorusi – Mińska od 25 czerwca do 
1 lipca 2018 r. Zapewniają: hotel, wyżywienie, udział w międzynarodowych 
dyskusjach związkowych, które przewiduje program Forum oraz zwiedzanie 
ciekawych miejscowości i zabytków Białorusi.

Do informacji przesłanych przez organizatorów należy dodać:
1. Wyjazd jest w ramach urlopu wypoczynkowego, na koszt własny 

(opłata przejazdu, wiza, ubezpieczenie i wymiana pieniędzy na drobne 
wydatki.) Oczywiście konieczny jest ważny paszport.

2. Ze względu na przewidziane spotkania i dyskusje:
– zgłoszona osoba powinna być związkowcem, który zna prawa  

i obowiązki związkowe, statut i działanie swojej organizacji,
– być pracownikiem instytucji kultury i orientować się w jej 

merytorycznych obowiązkach, 
– znać w wersji podstawowej język rosyjski lub angielski,
– po powrocie z Forum przekazać (do publikacji w Serwisie Federacji) 

informację o przebiegu i wrażeniach z pobytu.

Termin zgłoszenia do końca marca br. Szczegółowe informacje pod 
federacyjnym telefonem 22 628 40 81.

Pozdrawiam

Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS
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Federacja Związków Zawodowych                              Warszawa, 10.05.2018 r. 
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 165/2018

Białoruski Związek
Pracowników Kultury, Informacji,
Sportu i Turystyki

Dziękując za otrzymane zaproszenie do udziału w Międzynarodowym 

Młodzieżowym Forum Oświatowym „TEMP-2018”, jestem zobowiązany 

poinformować, że do dnia dzisiejszego żaden ze związków członkowskich  

naszej Federacji nie zgłosił kandydata (ów) do uczestnictwa w Forum.

Informując o tym z przykrością, wyrażam przekonanie, że w przyszłości 

dojdzie między nami do wymiany delegacji, które zapoczątkują współpracę. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS
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Hanna Harvima – Policy Officer – UNI MEI

UNI global union

Bruksela, 3.04.2018 r.

UNI wzywa do szanowania niezależności czeskich mediów publicznych.

Globalna społeczność związków w mediach i sztuce zrzeszonych w UNI 
przyłącza się do swoich kolegów z mediów publicznych w Republice Czeskiej, 
potępiając uwagi prezydenta Milosa Zemana i wzywając rząd Czech do 
szanowania niezależności organizacji mediów publicznych.

Prezydent Zeman oskarżył TV czeską o manipulowanie wiadomościami  
i wspieranie partii politycznych w czasie powyborczych przemówień  
w marcu. Podczas drugiego przemówienia prezydent przedstawił sposób zmiany 
zarządzania czeską TV i zastąpienia jej „posłuszną”.

 UNI MEI i jej wszystkie związki członkowskie wyrażają solidarność 
z kolegami i ich związkami w Czechach. Namawiamy władze Czech do 
powstrzymania się od działania, które zaszkodziłoby swobodzie wypowiedzi, 
niezależności mediów i pełnieniu misji publicznych usług organizacji mediów 
publicznych.

Jakość i niezależność informowania obywateli stanowi podstawę naszych 
demokratycznych społeczeństw. Niezależne media publiczne są filarem 
gwarantującym jakość i niezależność informacji. Media publiczne są własnością 
obywateli, a nie rządów, czy partii politycznych.

Wzywamy władze do szanowania wartości mediów publicznych  
i  gwarantowania  fundamentalnych  praw  obywateli.

              Tłumaczyła K. Rościszewska 
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V Kongres Globalnego Związku UNI
(Liverpool, 17 – 20 czerwca 2018 r.)

Tematy obrad odzwierciedlają globalne zagrożenie dla Związków  
w  zakresie  ich  roli  w  świecie  pracy  i  praw  człowieka. 

Do udziału w Kongresie zgłoszono 1900 delegatów z 470 związków 
reprezentujących  100  krajów.

Terytorialny poddział obrad przewiduje 18 grup kongresowych:

I   Wszystkie państwa Afryki
III   Izrael, Jordania, Liban Palestyna
III   Stany Zjednoczone, Kanada
IV   Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela
V   Argentyna, Brazylia, Chile, , Paragwaj, Urugwaj
VI   Ameryka Środkowa, Karaiby, Meksyk
VII  Azja Południowa
VIII  Azja Południowo-Wschodnia
IX   Azja Wschodnia
X   Azja Środkowa
XI   Oceania
XII  Europa Środkowa (Polska), Południowo-Wschodnia i Państwa Bałtyckie 
XIII  Europa Wschodnia
XIV  Wielka Brytania i Irlandia
XV  Państwa skandynawskie
XVI  Europa Południowa
XVII  Belgia, Francja, Luksemburg, Monaco, Holandia
XVIII  Austria, Niemcy, Szwajcaria

Sesje kongresowe będą się zaczynały od wprowadzających na video sprawozdań 
Kongresowej Komisji Wniosków. Każda Sesja będzie obejmowała dyskusję delegatów. 

Składy Komisji Wniosków:

Dla UNI Afryka:
– Ndeye Foune Niang, SNTPT, Senegal
– Patricia Nyman, SACCAWU, Afryka Południowa
– Oyinkan Olasanoye, ASSBIFI, Nigeria
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Dla UNI Ameryk:
– Hector Daer, FATSA, Argentyna
– Trevor Johnson, BIGWU, Trynidad
– Theresa Mortimer, BFSU, Bahama, Komisja Kobiet
– Mario Raia, CONTRAF-CUT, Brazylia
– Jim Sauberr, NALC, Stany Zjednoczone

Dla UNI Apro:
– Julia Fox SDA, Australia
– Hanae Nakano, UA Zensen, Japonia
– VV S R Sarma, AISBISF, Indie
– Mirah Sumirat, ASPEK, Indonezja, Komisja Kobiet

Dla UNI Europa:
– Ben Richards, Unite the Union, Wielka Brytania 
– Arvid Ahrin, NFU, Szwecja 
– Emilio Fargnoli UILTuCS 
– Stefaan Decock, LBC-NVK, 
– Heinrich Bleichere-Nagelsmann, ver.di, Niemcy 
– Czesława Sońta, KR Zw. Zaw. Poligrafów , Polska 
– Dymitry Dozorin, CWU, Rosja 
– Arlette Puraye, CNE, Belgia (Komisja Kobiet)

Dla UNI Finanse:
– Anna Maria Romano, FISAC/CGIL, Włochy

Dla UNI Gry:
– Pilar Rato, CCOO Servicios, Hiszpania

Dla UNI Graficy
– Joaquina Rodriguez, FSC-CCOO, Hiszpania

Dla UNI ICTS:
– Cenise Monteiro, SINTETEL, Brazylia

Dla UNI Profesjonaliści & Menadżerowie:
– Jenny Grensman, Sveriges Ingenjorer, Szwecja

Dla UNI Młodzież:
– Neri Marset, AEBU, Urugwaj
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Okólnik nr. UNI 0057
30.05.2018 r. 

Podziękowanie dla Philipa Jenningsa

Drodzy Koledzy,

Jak wiecie, nasz Sekretarz Generalny Philip Jennings ustąpi podczas 
Światowego Kongresu w Liverpool. Służył UNI i jednej z jej organizacji 
założycielskich przez 38 lat, z czego przez 29 lat pełnił funkcję Sekretarza 
Generalnego.

Zarezerwowaliśmy ostatnią sesję Kongresu na 18 czerwca. W tym 
dniu chcemy podziękować Philipowi. Po krótkim filmie video, nasza nowa 
przewodnicząca Ann Selin obejmie przewodnictwo, potem zabierze głos po 
dwóch przedstawicieli każdego regionu: Ndeye Foune Niang i Keith Jacobs 
UNI Afryka; Minao Nodo i Mirah Sumirat z UNI apro; Ruben Cortina i Rocio 
Saenz z UNI Ameryka i Frank Bsirske i Pilar Rato z UNI Europa. 

Przewodnicząca Ann Sellin i ja wręczymy Philipowi odznaczenie UNI 
„Wolność od Strachu”.

Na kongresowej stronie internetowej członkowie UNI mogą umieścić 
jednominutowe przesłanie dla Philipa. Może ono zostać przesłane przez telefon 
lub e-mailem. 

Z poważaniem
/-/ Christy Hoffman
Zastępca Sekretarza Generalnego UNI

Tłumaczyła
Krystyna Rościszewska

8    8    8

Delegatem Federacji na Kongres Globalnego Związku UNI  
w Liverpoolu jest Agnieszka Lachcik Wiceprzewodnicząca FZZPKiS. 
Jej informację z obrad zamieścimy w następnym numerze Serwisu.
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KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 

(styczeń – marzec 2018 r.)
14.03. Radziejo-

wice
Spotkanie z dyr. Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach – 
Bogumiłem Mrówczyńskim i omówienie terminu obchodów 
100-lecia ruchu związkowego w kulturze oraz obrad IX Zjazdu 
Delegatów Związków Członkowskich FZZPKiS. 

 (J. Budkiewicz, D. Świsłowska)
15.03. Warszawa Krytyczna opinia Federacji przekazana Ministrowi Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego dotycząca nowelizacji ustawy  
„o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej”.

 (J. Budkiewicz)
18.03. Warszawa Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji. Tematem obrad – 

bilans za rok 2017.
19.03. Warszawa VI posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych. Przy-

jęcie bilansu i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 
2018. Uchwała o terminie IX Zjazdu Związków Członkowskich.

21.03. 
– 4.04.

Warszawa Spotkania z doradcami PKO BP w sprawie wyboru właściwej 
lokaty dla Funduszu Strajkowego. (J. Budkiewicz, D. Świsłowska)

4.04. Warszawa Wystąpienie do Dyrekcji DPT w Radziejowicach potwierdzające 
termin 17 – 19.5.2019r. obchodów Jubileuszowych i IX Zjazdu 
Delegatów Związkowych Federacji.                     (J. Budkiewicz)

9.04. Warszawa Zebranie branżowe delegatów na IX Kongres OPZZ – „Handel, 
Usługi, Kultura i Sztuka”. Omówienie projektów dokumentów 
kongresowych.                                                      (J. Budkiewicz)

9.04. Warszawa Odpowiedź na pytania Przewodniczącej Międzyzakładowego 
Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki w Słupsku dot. procedur działań 
antydyskryminacyjnych.                                          (A. Wasiljew)

11.04. Warszawa Spotkanie z Adrianną Poniecką-Piekutowską Prezesem Stowa-
rzyszenia Akademii im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynaro-
dowego Centrum Muzyki w spr. zaleceń CEA dot. czasu pracy  
w szkołach muzycznych.                                     (J. Budkiewicz)

16.04. Warszawa Posiedzenie Komisji ds. zaopatrzenia emerytalnego twórców 
przy MKiDN.                                                          (S. Wieczorkowski)

16.04. Warszawa Obrady LVIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Teatru, Filmu i Radia i Telewizji. Wręczenie 
Złotej Odznaki Honorowej „Zasłużony Działacz Związkowy” 
Olgierdowi Łukaszewiczowi – ustępującemu Prezesowi ZASP. 

 (J. Budkiewicz)
17.04. Warszawa Posiedzenie Prezydium OPZZ. Ocena przebiegu wyborów  

w wojewódzkich strukturalnych terytorialnych na kadencję 2018 
-2022. Omówienie przygotowań do IX Kongresu OPZZ. 

 (J. Budkiewicz)
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18.04. Warszawa Wydanie Nr. 4 (357) Serwisu Informacyjnego Federacji.
22.04. Warszawa Uroczyste obchody 15-lecie powstania Stowarzyszenia 

Parlamentarzystów Polskich.                                (J. Budkiewicz)
23.04. Warszawa Spotkanie z Renatą Górną przewodniczącą Zespołu do 

spraw zagrożeń psychospołecznych RDS, w sprawie działań 
antydyskryminacyjnych.                  (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

30.04. Warszawa Porady dla przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników 
Teatru Polskiego w spr. Zakładowego Układu Zbiorowego.

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
2.05. Warszawa Podziękowania za życzenia 1-majowe dla Białoruskiego Związku 

Pracowników Kultury, Informacji, Sportu i Turystyki. 
 (J. Budkiewicz)

8.05. Warszawa W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek wyrazy pamięci i życzenia 
zawodowej satysfakcji.                                         (J. Budkiewicz)

10.05. Warszawa Podziękowanie za zaproszenie do udziału w Międzynarodowym 
Młodzieżowym Forum Oświatowym „TEMP-2018” wraz z infor- 
macją o braku zgłoszeń do udziału w Forum.      (J. Budkiewicz)

21.05. Warszawa Kolejne spotkanie z Przewodniczącym Związku Zawodowego 
Pracowników Teatru Polskiego w Warszawie w spr. zmian  
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 

 (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)
23.05. Warszawa Przypomnienie dla federacyjnych związków członkowskich  

o ankietach i składkach.                                (Dział księgowości)
28.05. Warszawa Posiedzenie Komisji ds. zaopatrzenia emerytalnego twórców 

przy MKiDN.                                                  (S. Wieczorkowski)
29.05. Warszawa Gratulacje dla Czesławy Sońty z okazji ponownego wyboru na 

funkcję Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Poligraficznego.                                  (J. Budkiewicz)

7.06. Warszawa Wstępna wokanda w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko 
Kancelarii Mecenas Moniki Karczewskiej-Smoleń.

 (mec. B. Pronobis)
13.06. Warszawa Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w sprawie czasu pracy w szkołach muzycznych. 
(J. Budkiewicz, A. Lachcik, E. Miś, A. Wasiljew)

14.06. Ostrołęka Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.   (J. Budkiewicz)

17-
20.06.

Liverpool V Światowy Kongres UNI.
(A. Lachcik)

20.06. Warszawa Wydanie Nr. 5-6 (358 – 359) Serwisu Informacyjnego Federacji.

  



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


