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Jest czas życzeń, czas nadziei!
Życzeń zbożnych i realnych do spełnienia.
Te realne brzmią jak prośba:

Choć w oddali – bądźmy razem!
Jest wokoło tyle sporów, nieprzyjaźni.
A potrzebna jest wspólnota,
by rozsądek, i życzliwość
stały wyżej od przeciwieństw.
Byśmy mądrzy byli wcześniej, nie po szkodzie;
Mówił cieśla czeladnikom:

„Łatwiej kijek pocieniować,
niż go potem pogrubasić”.

Lepszego na czas przyszły

Warszawa, grudzień 2006 r.
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II

POSIEDZENIE ZGROMADZENIA
DELEGATÓW ZWIĄZKOWYCH

27 listopada 2006 r. obradowało Zgromadzenie Delegatów. Było
to drugie po VI Zjeździe Federacji posiedzenie tego gremium.

Na przewodniczącego obrad wybrano Jana Budkiewicza – z kine-
matografii – zgodnie z zasadą, że obrady prowadzi kolejny przedsta-
wiciel środowiska zawodowego tworzącego Federację.

Zgromadzenie Delegatów rozpatrzyło i przyjęło informację z dzia-
łalności Federacji za okres od 28.05. do 24.11.2006 r.

Przewodniczący – Jan Budkiewicz poinformował, że 3 listopada
br. zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym doku-
menty zjazdowe wraz z nowym statutem.

Zgromadzenie przyjęło do wiadomości informację z wykonania
preliminarza budżetowego Federacji za 9 miesięcy wraz z wstępną
prognozą do końca b. roku.

Ponadto Zgromadzenie Delegatów:
� przyjęło Regulamin obrad Zgromadzenia Delegatów,
� regulamin zasad przyznawania odznak honorowych Federacji

Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki,
� omówiło bieżące sprawy organizacyjno-finansowe Federacji.
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Na wniosek organizacji związkowych z Bydgoszczy i Warsza-
wy Zgromadzenie przyznało „Medale Plakietki – Zasłużony dla
Związku” oraz „Odznaki – Zasłużony Działacz Związkowy Kultury
i Sztuki:

MEDAL PLAKIETKĘ otrzymały:
� Danuta Stasiak
� Alicja Kuklińska – Zw. Zaw. Prac Opery Nova w Bydgoszczy
� Elżbieta Trześniewska – z Wytwórni Filmów Dokumentalnych

i Fabularnych w Warszawie.

ZŁOTĄ Odznakę otrzymali:
� Jan Andersohn, Jarosław Jeziorski i Józef Guździoł

– Zw. Zaw. Prac. Opery Nova – Bydgoszcz.

SREBRNĄ Odznakę:
� Andrzej Piskorski, Cezary Paszka i Krystyna Świetlik

– Zw. Zaw. Prac. Opery Nova – Bydgoszcz
� Irena Biskupska, Jerzy Chłopik, Krzysztof Gniazdo, Ryszard

Kocoń, Józef Makos, Dariusz Ochendowski, Piotr Siłuch, Roman
Smolak, Sławomir Wasilak i Marek Woźniakowski
– Zw. Zaw. Prac. Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabular-
nych – Warszawa.

Podczas obrad Janie Trawniczek – b. członkowi Zgromadzenia
Delegatów – wręczona została przyznana wcześniej odznaka Zasłu-
żony Działacz Kultury.

G R A T U L U J E M Y !!!

L. Potapowicz
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JAKIE BĘDĄ PŁACE W 2007 ROKU?

K O M U N I K A T
OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W SPRAWIE SKORYGOWANIA POLITYKI PŁACOWEJ RZĄDU
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W dniu 28 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Komisji Trój-
stronnej ds. usług publicznych poświęcone alokacji funduszy UE w progra-
mach operacyjnych, w których występują priorytety „zdrowotne”.

Strona społeczna przyjęła Stanowisko dotyczące rozdziału funduszy Unii
Europejskiej i środków publicznych dotyczących ochrony zdrowia w progra-
mach operacyjnych w latach 2007–2013.

STANOWISKO

strony społecznej Zespołu KT ds. Usług Publicznych dotyczące
rozdziału funduszy Unii Europejskiej i środków publicznych

przeznaczonych na sfinansowanie kosztów realizacji priorytetów
dotyczących ochrony zdrowia w programach operacyjnych

w latach 2007–2013

W ramach konsultacji społecznych strona rządowa przedstawiła dotych-
czasowe zasady alokacji środków finansowych i priorytety w Regionalnych
Programach Operacyjnych oraz Programach Operacyjnych Kapitał Ludzki
oraz Infrastruktura i Środowisko.

Strona społeczna Zespołu ds. Usług Publicznych Trójstronnej Komisji
uznała w toku dotychczasowych konsultacji społecznych, że środki dotych-
czas przyznane na realizację priorytetów dotyczących ochrony zdrowia są
zdecydowanie niewystarczające.

Ochrona zdrowia w deklarowanych programach wszystkich partii oraz
Rady Ministrów RP znajduje się na czołowych pozycjach, tymczasem w do-
tychczasowych decyzjach nie znajduje to potwierdzenia.

Komisja Europejska zadeklarowała, że wskutek indeksacji kosztów
w programach operacyjnych Polska otrzyma dodatkowo ponad 7,7 mld
EURO, czyli więcej niż początkowo wynosiła wynegocjowana kwota.

Wobec powyższego oraz uwzględniając rezerwę w wysokości ponad 4 mld
EURO strona społeczna zwraca się o pilne ponowne rozważenie możliwo-
ści zwiększenia puli środków przeznaczonych na ochronę zdrowia.



12

Strona społeczna wnioskuje o:

1. Podniesienie granicy finansowania priorytetu zdrowotnego w regional-
nych programach operacyjnych z 3% do 10%, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kosztów spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie warunków technicznych i sanitarnych, jakim
winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdro-
wotnej.

2. Zwiększenie finansowania priorytetu zdrowotnego w PO „Kapitał Ludz-
ki” do 1,1 mld Euro (obecnie wynosi ok. 92 mln EURO). W systemie
ochrony zdrowia pracuje ponad 400 tys. osób, w ogromnej większości
wysokiej klasy specjalistów, którzy zobowiązani są stale podnosić swoje
kwalifikacje i dbać o rozwój zawodowy. Dotyczy to szczególnie kosztów
kształcenia pielęgniarek w celu spełnienia przez nie wymogów unijnych
w zakresie kwalifikacji zawodowych.

3. Zwiększenie finansowania priorytetu zdrowotnego w PO „Infrastruktura
i Środowisko” do 3 mld EURO, co pozwoliłoby zrealizować zadania przy-
gotowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie cen własnych oraz
zgłoszeń zakładów opieki zdrowotnej.

Strona społeczna wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku konsul-
tacji społecznych w zakresie podziału dodatkowych środków z fundu-
szy strukturalnych w wysokości 7,7 mld EURO + 4,2 mld EURO, czyli
łącznie 11,9 mld EURO.

Strona społeczna z zaskoczeniem przyjęła fakt uchylenia się
od podpisania przygotowanego przez stronę społeczną stanowiska
przez przedstawicieli strony rządowej, a w szczególności Ministerstwa
Zdrowia.

Sławomir Broniarz

� � � �
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Notatka
z posiedzenia komisji ds. dopłat do czesnego

dla studiujących nauczycieli szkół artystycznych
za drugi semestr roku szkolnego 2005/2006

(Warszawa 14.XI.2006 r.)

W Centrum Edukacji Artystycznej pozostała kwota 451.877 zł na
dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli Wpłynęło 243 wnio-
ski, w tym 188 wniosków od nauczycieli uzupełniających wykształce-
nie wyższe, 49 wniosków od nauczycieli studiujących na studiach po-
dyplomowych, 4 wnioski od nauczycieli uzupełniających przygoto-
wanie pedagogiczne i 2 wnioski od nauczycieli studiujących zarzą-
dzanie oświatą.

Postanowiono przyznać wszystkim 50% dopłaty. Na dopłaty po-
trzebna jest kwota 296.908 zł. Pozostałość funduszu postanowiono
przekazać regionom na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Podjęto decyzję, że w 2007 r. nadal część funduszu pozostanie
w Centrum Edukacji. Przekazanie go w całości szkołom uniemożli-
wiłoby pomoc nauczycielom pracującym w małych szkołach z małym
funduszem płac.

K. Rościszewska

� � � � � �
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§
L A B O R

L E X

Warszawa, 13 listopada 2006 r.

Koleżanki / Koledzy
Przewodniczący
� Ogólnokrajowych Organizacji

Członkowskich OPZZ
� Rad Wojewódzkich OPZZ

W ostatnim czasie napływa do OPZZ coraz więcej sygnałów dotyczących
ograniczania zrzeszania się w związki zawodowe w zakładach pracy. Działa-
nia te mają różnorodny charakter i dotyczą zarówno nowotworzonych orga-
nizacji, jak i już funkcjonujących. Dla właściwej oceny sytuacji i podjęcia
działań przez Kierownictwo OPZZ, potrzebne jest wskazanie skali zjawiska
i konkretnych przykładów pozaprawnych działań (łamanie ustawy o związ-
kach zawodowych i Kodeksu pracy), wymierzonych przeciwko członkom
związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związ-
ków Zawodowych.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie w terminie do 30 listopada
2006 r. konkretnych przykładów pozaprawnych działań wymierzonych prze-
ciwko członkom Związku, którym Koleżanka/Kolega kieruje w zakresie zbio-
rowego naruszania praw pracowniczych i związkowych.

Zgromadzone informacje wykorzystamy do opracowania stosownych wy-
stąpień do Parlamentu, Rządu i Trójstronnej Komisji – z wnioskiem o pod-
jęcie stosownych działań.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
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 Jan Budkiewicz                                
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Sz. P.
Marta Justyńska
Przewodnicząca Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników
Bibliotek Publicznych w Bogatyni

I.
W związku z pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi przez Waszą

organizację związkową, informujemy, iż w instytucjach kultury

(dla których organizatorem jest państwo lub samorząd terytorialny)
zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
z 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. z późniejszy-
mi zmianami) tworzy się obligatoryjnie fundusz socjalny i nie
można go zastępować świadczeniem urlopowym (art. 3 ust. 2
Ustawy).

Tak więc Aneks nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowni-
ków Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze z dnia 02.06.

2005 r. nie jest zgodny z prawem.

Zarząd Związku powinien przekazać Dyrektorowi wniosek o od-
stąpienie od Aneksu i zażądać wprowadzenia zapisów zgodnych

z prawem. O powyższym należy zawiadomić Państwową Inspekcję

Pracy.



17

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Aneks nie zostanie zmienio-

ny, Związkowi przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem do Sądu

Pracy.

Prosimy o powiadomienie Federacji o przebiegu sprawy.

II.
Przedstawiona umowa o pracę na czas określony, w okresie ciąży

i urlopu macierzyńskiego, może być zgodnie z prawem rozwiązana

wyłącznie na wniosek pracownicy lub za porozumieniem stron (chy-
ba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z winy

pracownicy, a reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa

wyrazi zgodę na jej rozwiązanie). Gdyby poród przypadał na czas po
upływie okresu zatrudnienia przewidzianego umową, umowa ulega

przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 Kodeksu pracy).

Powyższe nie stanowi przeszkody do powołania Dyrektora in-
stytucji, tym razem zgodnie z prawem i obowiązującym statutem bi-

blioteki. Obowiązki pracownicy powołanej na p.o. Dyrektora określi

wówczas nowy Dyrektor.

Z poważaniem

Do wiadomości:
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Jakie obowiązki ma pracodawca
wobec zakładowej organizacji

związkowej i rady pracowników

Wobec zakładowej organizacji związkowej

� Konsultowanie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zatrudnio-
nemu na czas nieokreślony (art. 38 k.p.).

� Konsultowanie zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 § 3 k.p.).
� Konsultowanie zwolnienia natychmiastowego ze względu na długą nie-

obecność pracownika (art. 53 § 4 k.p.).
� Uzgadnianie regulaminu wynagradzania (art. 772 § 4 k.p.).
� Uzgadnianie regulaminu pracy (art. 1042 § 1 k.p.).
� Uzgodnienie wydłużenia okresu rozliczeniowego (art. 30 ust. 5 ustawy

o zz).
� Uzgodnienie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych lub wymagają-

cych dużego wysiłku fizycznego lub umysłowego, które nie mogą być wy-
konywane w nocy (art. 1517 § 4 k.p.).

� Uzyskanie stanowiska w sprawie sprzeciwu pracownika ukaranego karą
porządkowa (art. 112 § 1 k.p.).  Uzyskanie zgody na to, aby pracodawca
nie ustalał planu urlopów (art. 163 § 11 k.p.).

� Uzyskanie zgody na zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży lub
przebywającej na urlopie macierzyńskim (art. 177 § 1 k.p.).

� Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego
(art. 2417 § 1 pkt. 1, art. 2419 § 1 oraz art. 24123 k.p.).

� Wspólne powołanie komisji pojednawczej (art. 244 § 3 k.p.).
� Uzyskanie zgody na zwolnienie natychmiastowe społecznego inspektora

pracy (art. 13 ust. 1 ustawy z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy,
Dz.U. nr 35, poz. 163 ze zm.).

� Uzgodnienie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
oraz przyznawania świadczeń z funduszu (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związ-
kach zawodowych oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

� Konsultowanie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych (art. 2 usta-
wy o zwolnieniach grupowych).

§
L A B O R

L E X
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� Uzgodnienie treści oraz zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień gru-
powych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych).

� Uzgadnianie regulaminu nagród i premiowania (art. 27 ust. 3 ustawy
o zz).

� Udzielanie urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia
z wyboru  funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wy-
nika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika
(art. 25 ust. 1 ustawy o zz).

� Udostępnienie pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wy-
konywania działalności związkowej w zakładzie pracy (art. 33 ustawy
o zz).

� Pobieranie, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za
pisemną zgodą pracownika z jego wynagrodzenia, składki związkowej
w zadeklarowanej przez niego wysokości (art. 331 ustawy o zz).

� Konsultowanie stanowisk pracy, na których powinny być wydane posiłki
i napoje profilaktyczne (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.
1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, Dz.U. nr 60,
poz. 279).

Wobec rady pracowników

� Przekazywanie informacji dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej
pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian (art. 13 ust. 1
pkt 1 ustawy o radach pracowników).

� Informowanie o stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrud-
nienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrud-
nienia (art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy o radach pracowników).

� Informowanie o działaniach mogących powodować istotne zmiany w or-
ganizacji pracy lub podstawach zatrudnienia (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy
o radach pracowników).

� Konsultowanie spraw dotyczących stanu, struktury i przewidywanych
zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu
zatrudnienia (art. 14 ust. 1 ustawy o radach pracowników).

� Konsultowanie działań, które mogą powodować istotne zmiany w orga-
nizacji pracy lub podstawach zatrudnienia (art. 14 ust. 1 ustawy o radach
pracowników.

� � � �



20

§
L A B O R

L E X

Urlopy Macierzyńskie

Dla kogo dłuższy urlop

Z wyższego wymiaru urlopu macierzyńskiego będą korzystały:
– wszystkie pracownice, które urodzą dziecko, począwszy od dnia

wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli od dnia 19 grudnia 2006 r.

Wiek dziecka

Dotychczas prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przy-
sługiwało nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Obecnie , tj. po wejściu w życie nowelizacji od 19 grudnia 2006 r. urlop
na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi nie dłużej
niż do ukończenia przez dziecko:
– 7 roku życia,
– 10 roku życia – w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję

o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Służba Pracownicza

Grudzień 2006

Macierzyński – pierwsze dziecko 18 126

Macierzyński – drugie dziecko
i nast. 20 140

Macierzyński – poród mnogi 28 196

Na warunkach macierzyńskiego 18 126

Macierzyński obowiązkowy
– art. 180 § 5 k.p. 14 98

Macierzyński – przerwany art. 181 8 56

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu
w tygodniach

Wymiar urlopu
w dniach

kalendarzowych
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Prezydium OPZZ. Przyjęto stanowisko w sprawie
polityki płacowej rządu.                      (J. Budkiewicz)

Federacja – Spotkanie w sprawie rejestracji statutu
w KRS.                           (J. Budkiewicz, W. Majewski,

 M. Molenda, S. Wieczorkowski)

Konferencja UNI-MEI nt. Agencji Pracy Czasowej.
(D. Świsłowska)

Wydanie Nr 8–9 (218–219) Sierpień-Wrzesień
Serwisu Informacyjnego Federacji.

Sejm. Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Parlamentarzystów Polskich.        (J. Budkiewicz)

Spotkanie członków Komisji ds. Polityki Społecznej
OPZZ.                                                     (M. Molenda)

Ponowne złożenie dokumentów Federacji w KRS.

Wystąpienie – na wniosek Zw. Zaw. Prac. Bibl.
Publicznych w Sieradzu – do Starosty Sieradzkiego
przeciwko ograniczeniu pracy biblioteki do jednej
zmiany.                                                   (J. Budkiewicz)

Jubileusz 60-lecia Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”.
(J. Budkiewicz)

APF – Spotkanie w sprawie nagród z zysku za rok
2005.                                (J. Budkiewicz, W. Majewski)

Wystąpienie do Likwidatora APF i Dyrektora De-
partamentu Filmu, Mediów Audiowizualnych

KRONIKA ZWIĄZKOWA
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie

(Wrzesień-Grudzień 2006 r.)
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14.09.

2.10.

7.10.

10.10.

11.10.

13.10.

15.10.

17.10.

19.10.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Słupsk

Warszawa

Warszawa
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MKiDzN w sprawie wypłacenia pracownikom APF
nagród z tytułu wypracowanego zysku za 2005 r.

(J. Budkiewicz)

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu –
dyskusja nad nowelizacją Prawa Autorskiego.

(J. Budkiewicz

Prezydium OPZZ. – Wybory samorządowe; wybory
przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ.

(J. Budkiewicz)

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu –
budżet kultury na rok 2007.                    (J. Budkiewicz)

Poparcie dezyderatów Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
Ziemi Wałbrzyskiej skierowanych do Prezydenta,
Starosty, oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej
w Wałbrzychu.                                      (J.  Budkiewicz)

Odpowiedzi na pytania Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
Ziemi Wałbrzyskiej.                             (W. Majewski)

Spotkanie z kandydatami na prezydenta m.st.
Warszawy.                                            (J. Budkiewicz)

Wydanie Nr 10 (220) Październik – Serwisu
Informacyjnego Federacji.

Stanowisko Federacji dotyczące nowelizacji
Kodeksu pracy w sprawie telepracy.   (J. Budkiewicz)

Uwagi i wnioski skierowane do OPZZ przeciwko
negatywnemu stanowisku rządu wobec projektu oby-
watelskiego ustawy o emeryturach pomostowych.

(J. Budkiewicz)

Federacja. Spotkania z przedstawicielami firmy„Mo-
nument” i inspektorem nadzoru inż. M. Karwowskim
w sprawie remontu tarasu Pałacyku.

(J. Budkiewicz, D. Świsłowska)
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3.11.

3.11.

7.11.
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13.11.

Warszawa

Warszawa
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Spotkanie ze związkowcami Bałuckiego Domu
Kultury oraz udział w uroczystości z okazji nadania
Szkole Muzycznej I st. w Łodzi imienia Aleksandra
Tansmana.                                           (J. Budkiewicz)

Na wniosek Zw. Zaw. Prac. MOKSiR w Chrzanowie,
wystąpienie do Dyrektora tej instytucji o przestrze-
ganie przepisów w zakresie waloryzacji płac i zmian
regulaminu wynagradzania.

(J. Budkiewicz, W. Majewski)

Na wniosek Międz. Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ. w Bo-
gatyni, pismo do Burmistrza o pilne rozwiązanie spra-
wy obsady funkcji Dyrektora w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

 (J. Budkiewicz, W. Majewski)

Międzynarodowa Konferencja organizowana przez
MKiDzN dot. zapewnienia ochrony praw własności
intelektualnej i nowych możliwości korzystania z dóbr
kultury i dostępu do informacji.

 (J. Budkiewicz, G. Pieńkowski)

Opinia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z uwagami do projektu nowelizacji ustawy
o muzeach.                                             (J. Budkiewicz)

Odpowiedź na pytanie Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
w Bogatyni dot. zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.                       (J. Budkiewicz, W. Majewski)

Spotkanie w Klubie-Restauracji „Świętoszek”. Posie-
dzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz
szkolenie dot. „najważniejszych uprawnień związko-
wych”.

Wydanie Nr 11 (221) Listopad – Serwisu Informacyj-
nego Federacji.

Posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych Komisji
Trójstronnej, poświęcone alokacji funduszy UE

14.11.

14.11.

14.11

15-16.11.

21.11.

22.11.

26-27.11.

27.11.

28.11.

Łódź
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Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa
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w programach operacyjnych, w których występują
priorytety „zdrowotne”. Strona społeczna przyjęła
Stanowisko w sprawie rozdziału funduszy Unii Euro-
pejskiej i środków publicznych dotyczących ochrony
zdrowia w latach 2007-20-13.               (J. Budkiewicz)

Pismo do wiceprzewodniczącego OPZZ Andrzeja
Radzikowskiego - dotyczące ograniczania zrzeszania
się w związki zawodowe w zakładach pracy, sektorze
kultury i sztuki.                                     (J. Budkiewicz)

Opinia dot. Europejskiej Zielonej Księgi o przyszło-
ści prawa pracy.                                     (J. Budkiewicz)

Rada Fundacji Wsparcie. Uchwalenie projektu pla-
nu przychodów i preliminarza wydatków na działal-
ność statutową OPZZ w 2007 r. Prezydium OPZZ.
Przyjęcie preliminarzy przychodów i wydatków Fun-
dacji Wsparcie na 2007 r.                    (J. Budkiewicz)

Warszawska edycja Międzynarodowej Wystawy Po-
konkursowej „Satyrykon – Legnica 2006”.

 (J. Budkiewicz)

Rada OPZZ. Podjęcie uchwały w sprawie planu przy-
chodów i preliminarza wydatków na działalność sta-
tutową OPZZ w 2007 r. Omówienie przykładów łama-
nia przepisów ustawy o związkach zawodowych i pra-
wa pracy z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

(J. Budkiewicz)

Spotkanie z amb. Norwegii na temat zasad działania
i warunków korzystania z Funduszu Kapitału Począt-
kowego.                                                    (J. Budkiewicz)

Komisyjny odbiór prac remontowych tarasu Pałacy-
ku Rusieckiego.

Oddano do druku Nr 12 (222) Grudzień – Serwisu
Informacyjnego Federacji.
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