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„K³amstwo obiegnie œwiat,
zanim prawda w³o¿y buty”

Winston Churchill



Informacja
z VIII posiedzenia Prezydium

Zgromadzenia Delegatów Zwi¹zkowych
Federacji ZZPKiS

25 sierpnia obradowa³o Prezydium Zgromadzenia Delegatów.
Po przyjêciu porz¹dku obrad, jednog³oœnie akceptowano treœæ protoko³u

z VII posiedzenia Prezydium, które odby³o siê 2.06.2008 r.

*

Zgodnie z porz¹dkiem obrad omawiano:
— Spór Federacji z MKiDN;
— Sprawy Klubu-Restauracji „Œwiêtoszek”;
— Prawn¹ sytuacjê „Pa³acyku” na Lwowskiej;
— W sprawach bie¿¹cych odniesiono siê do projektu podwy¿ki sk³adki cz³on-

kowskiej na rzecz OPZZ.
W dyskusji brali udzia³: J. Budkiewicz, J. Doliñski, W. Dudaczyk, mec. M.

Karczewska-Smoleñ, M. Kêdzierski, G. Pieñkowski, A. Salamoñski, D. Sobo-
lewska, A. Wasiljew.

*

Prezydium Zgromadzenia Delegatów podjê³o m.in. uchwa³y dot.:
— uchylenia Rozporz¹dzeñ p³acowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego z 19 czerwca 2008 r. (patrz Serwis s. 3–5),
— wyst¹pienia do Prezydenta Miasta st. Warszawy z wnioskiem o ustanowie-

nie na rzecz Federacji ZZPKiS u¿ytkowania wieczystego „Pa³acyku”
Rusieckiego,

— wyra¿enia sprzeciwu wobec projektowanej podwy¿ki sk³adki do OPZZ od
1 stycznia 2009 r. o 117%.
Wszystkie uchwa³y podjêto jednomyœlnie.

Oprac. L.P.
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Najwy¿sze przysz³oroczne podwy¿ki

POS£OWIE…
DADZ¥ SOBIE

Nie nauczyciele, nie pielêgniarki, nie emeryci, tylko pos³owie

dostan¹ w przysz³ym roku najwiêksze podwy¿ki. Projekt przy-

sz³orocznego bud¿etu przygotowany przez Kancelariê Sejmu

zak³ada wzrost o 37 mln z³. Na co pójd¹ te pieni¹dze? Na wzrost

pensji i diet, wzrost rycza³tów, na prowadzenie biur. Sejm chce

te¿ wiêcej zap³aciæ swoim ekspertom. Ca³y bud¿et ma wynieœæ 420

mln z³.

„Z jednej strony rz¹d nam t³umaczy, ¿e w sferze bud¿etowej
trzeba robiæ oszczêdnoœci, a zaczyna wygl¹daæ na to, ¿e oszczêd-
noœci s¹ na zwyk³ych pracownikach, natomiast w innych dziedzi-
nach takiej potrzeby nie widaæ” — ocenia Andrzej Radzikowski,
wiceprzewodnicz¹cy OPZZ.

Zwiêkszenie bud¿etu Sejmu o 37 mln z³ oznacza blisko 10-pro-
centowy wzrost wydatków.

Pos³owie t³umacz¹: przecie¿ rosn¹ ceny czynszów, media. —
Ale to wszystko dotyczy ka¿dego obywatela. Pracownik przecie¿
te¿ ma mieszkanie, musi wykarmiæ rodzinê, te¿ mu rosn¹ koszty.

Nie po raz pierwszy wychodzi podwójna moralnoœæ polityków.
— Jest to wrêcz symptomatyczne: inn¹ miar¹ liczy siê to, co ich
dotyczy, inn¹ jak dotyczy kogoœ innego…

„Trybuna”, 22.08.2008 r.
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Relacja ze spotkania œrodowiskowego
przedstawicieli Zarz¹dów Zwi¹zków
Bibliotek Publicznych zrzeszonych

w Federacji 18 lipca 2008 r.

Jan Budkiewicz — Przewodnicz¹cy Federacji przywita³ przedstawicieli z 9
Zarz¹dów Zwi¹zków, dziêkuj¹c szczególnie za przybycie prof. Jackowi Wojcie-
chowskiemu, który przyjecha³ z Krakowa na specjalne zaproszenie.

Jan Budkiewicz przypomnia³ porz¹dek spotkania:
— omówienie sytuacji Bibliotek Publicznych,
— stan sporu Federacji z MKiDN,
— prawno-organizacyjna sytuacja w ruchu zwi¹zków kultury,
a nastêpnie stwierdzi³, ¿e stara siê w ka¿dym miesi¹cu byæ goœciem zwi¹zków
w poszczególnych instytucjach kultury. Ostatnia — lipcowa — wizyta mia³a
miejsce w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. Te wyjazdo-
we spotkania — powiedzia³ przewodnicz¹cy — s¹ bardzo wa¿ne, ale co pewien
czas konieczne jest organizowanie szerszych, œrodowiskowych spotkañ, aby
by³a mo¿liwoœæ wymiany informacji miêdzy zwi¹zkowcami z ró¿nych rejonów
kraju.

Jan Budkiewicz przedstawi³ bie¿¹ce problemy organizacyjne Federacji,
a przede wszystkim odniós³ siê do sporu z MKiDN oraz gor¹cego tematu wyna-
grodzeñ pracowników instytucji kultury. Zaniedbania powtarzane przez kolej-
nych ministrów œwiadcz¹ o arogancji i braku gospodarzy w resorcie kultury.

W dyskusji g³os zabra³a Jadwiga Or³owska — przew. Reg. Zw. Zaw. Prac.
Bibl. Publ. w Ostro³êce. A¿ osiem razy robi³a podejœcie do Prezydenta miasta
Ostro³êki w sprawie pieniêdzy na podwy¿ki — ale warto by³o, bo Prezydent
uzna³ racje zwi¹zku i podwy¿ki zosta³y wprowadzone.

Halina Mierzwa — przew. Miêdzyzak³. Z.Z. Woj. Pomorskiego — Gdañsk
— stwierdzi³a, ¿e biblioteka na sprawy finansowe nie narzeka, chocia¿ wspó³-
praca z dyrekcj¹ uk³ada siê œrednio.

Ma³gorzata Grodzicka — wiceprzewodnicz¹ca Federacji i przew. Œwiêto-
krzyskiego ZZP Bibl. Publ. — Kielce — powiedzia³a, ¿e wojewódzka bibliote-
ka otrzyma³a nowy lokal, sprawy p³acowe wygl¹daj¹ ró¿nie — raczej Ÿle —
a w wyposa¿eniu bibliotek w komputery pomog³a „Akcja IKANKA”
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Krystyna Kucharska-Ga³êzowska — przew. ZZP Bibl. Publ. Ziemi Wa³-
brzyskiej przypomnia³a, ¿e problemy jej biblioteki „Pod Atlantami” omawiane
by³y szczegó³owo w ostatnich Serwisach Informacyjnych. Podwy¿ki p³ac pracow-
nicy otrzymali, co jest tak¿e rezultatem wyst¹pieñ Federacji do w³adz miasta.

Magdalena Mrozik-¯y³a — przew. Miêdzypowiatowego ZZP Bibl. Publ.
— Konin stwierdzi³a, ¿e sytuacja w jej bibliotece jest podobna do tej w Kiel-
cach. P³ace s¹ nêdzne, z miasta trudno wycisn¹æ pieni¹dze. Dostali na podwy¿-
ki 1% na osobê. Biblioteki s¹ ³¹czone, a filie przenoszone do szkó³.

Maria Musiela — przew. Region. ZZP. Bibl. Publ. — Kalisz z ¿alem powie-
dzia³a, i¿ podwy¿ek nie maj¹ od d³u¿szego czasu.

G³os zabra³a tak¿e obecna Dyr. Miejsko-Gminnej Bibl. Publ. w Wyszkowie
Pani Ma³gorzata Œlesik-Nasiadko, która uwa¿a, ¿e ka¿dy dyrektor chcia³by da-
waæ podwy¿ki, musi mieæ tylko mo¿liwoœæ finansow¹, a o ni¹ trzeba siê dopomi-
naæ. Z satysfakcj¹ stwierdzi³a, ¿e pracownicy biblioteki w Wyszkowie podwy¿ki
dostaj¹ co roku. Skromne, ale dostaj¹.

Przewodnicz¹cy Federacji poprosi³ zebranych, aby zwracali uwagê na to, co
znajduje siê w Serwisach Informacyjnych Federacji, poniewa¿ s¹ w nich wszyst-
kie wa¿ne sprawy bie¿¹ce, organizacyjno-prawne i finansowe oraz korespon-
dencje z MKiDN i innymi decydentami. Podawane w Serwisach przyk³ady czê-
sto s¹ wzorem, jak skutecznie upominaæ siê o swoje prawa. A trzeba siê o nie
upomnieæ.

Nastêpnie zabra³ g³os prof. Jacek Wojciechowski:
To co robi siê w poszczególnych Zwi¹zkach i Federacji, w formie ró¿nych inter-

wencji i wyst¹pieñ, uwa¿am za nies³ychanie wa¿ne, bo ludzie wiedz¹, ¿e nie s¹ tak
osamotnieni. Sam przez ca³y czas mojej pracy by³em „u¿ywany” do takich inter-
wencji i rozumiem, ¿e nawet nieskuteczne, maj¹ swój sens. Dzia³alnoœæ zwi¹zku,
nawet jeœli nie przynosi poprawy finansowej (a nieraz przynosi), to jednak stwarza
poczucie zwiêkszonego bezpieczeñstwa, a w ka¿dym razie stanowi formê wniosko-
wania, którego czêsto nie ma, bo ludzie ¿ywi¹ obawy; ka¿dy trochê boi siê swojego
prze³o¿onego, zw³aszcza jeœli nie jest on ¿yczliwy (inna sprawa, ¿e nie zawsze wia-
domo: jest, czy nie jest), ³atwiej wiêc podj¹æ wyst¹pienie interwencyjne osobie nie-
zale¿nej.

Pañstwo wype³niacie swoist¹ lukê inicjatywn¹, zw³aszcza ¿e jesteœcie w ogólno-
krajowej Federacji i z tej „pozycji” czêsto ³atwiej podj¹æ dzia³ania. W dodatku stoi
za Wami prawo. Myœlê wiêc, ¿e nie trzeba siê zra¿aæ, bo i te¿ ogólna sytuacja nie po-
zwala na zbyt wiele. Efekty jakieœ przecie¿ s¹: tu podwy¿ka p³ac, tam podwy¿ka
plac, gdzie indziej zaœ wyt³umaczenie, dlaczego podwy¿ki p³ac nie ma. Nawi¹zuje
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siê dialog, z jak¹œ perspektyw¹ na przysz³oœæ. I dobrze, bo to nieprawda, ¿e samo-
rz¹dy s¹ bibliotekom z zasady niechêtne.

W tej chwili funkcjonujê w strukturach uczelnianych i wydaje mi siê, ¿e ³atwiej
by³o mi dogadywaæ siê w sprawach bibliotek z wójtami i burmistrzami, ni¿ w struk-
turach uczelnianych. To mit, ¿e bibliotekom naukowym wiedzie siê lepiej. ¯eby nie
by³o w¹tpliwoœci przypomnê, ¿e najwiêksza z bibliotek zlikwidowanych w Polsce,
to nie by³a biblioteka gminna, tylko Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie. Mówiê o tym, ¿eby samorz¹dom niepotrzebnie nie dorabiaæ z³ej gêby: s¹ ró¿ne.

Dlatego trzeba robiæ nadal to, co siê robi, kontynuowaæ zwi¹zkowe wyst¹pienia
i interwencje, zawsze bowiem jakieœ efekty s¹. Czasem wydaj¹ siê nieproporcjonal-
ne do wysi³ku, ale nie ma innego sposobu postêpowania.

A przy okazji muszê powiedzieæ, ¿e my sami — bibliotekarze — nie wykorzystuje-
my wszystkich mo¿liwoœci: nie umiemy siê promowaæ. Nasz marketing, nasza pro-
mocja wypadaj¹ fatalnie i nawet te biblioteki, które funkcjonuj¹ doskonale (jest ta-
kich niema³o), nie potrafi¹ „sprzedaæ” swojego wizerunku na zewn¹trz. Nie wystar-
cza ju¿ samo powiadomienie o zrobieniu czegoœ dobrego. Obci¹¿a nas bowiem pas-
kudny stereotyp i dzia³ania promocyjne musz¹ ten stereotyp prze³amywaæ.

Z bibliotek korzysta mniej wiêcej 30% spo³eczeñstwa, zatem 70% nie korzysta.
Ale WSZYSCY wiedz¹ (ciekawe, prawda?), ¿e jesteœmy ofiarami losu, ¿e to jest za-
wód dla osób ma³o zaradnych. Wiedz¹ i ju¿! To tworzy okreœlon¹, niekorzystn¹
atmosferê. ¯eby siê z niej wyrwaæ, nale¿a³oby stworzyæ zupe³nie now¹ strategiê pro-
mocyjn¹ — nachaln¹, natrêtn¹, krzykliw¹, bo inaczej nie przebijemy siê przez mur
stereotypu. Niestety na to nie ma œrodków. Tak naprawdê, to uda³a siê w pe³ni tylko
jedna — oko³obiblioteczna — akcja promocyjna, mianowicie Ca³a Polska czyta
dzieciom. Ale na okreœlone spoty wydano du¿e pieni¹dze, które jakimœ cudem
pozyska³a Pani Prezes Fundacji ABC.

Chcia³bym odnieœæ siê równie¿ do sygnalizowanych (doœæ nieporadnie i enig-
matycznie) projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci — które oznaczono kryptonimem „BIB-
LIOTEKA PLUS” — zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji publicznych bibliotek
wiejskich i ma³omiejskich.

Otó¿ jest w nas taki stereotypowy odruch, ¿e jak nam coœ oferuj¹, to na pewno
bêdzie to jakiœ dziwol¹g, albo to bêdzie nas krzywdz¹ce, ale wszystko zostanie sfaj-
czone, ze wzglêdu na niefachowoœæ i amatorszczyznê programowania i wykonaw-
stwa, bo bibliotekarzy przecie¿ nikt o nic nie pyta. I jest w tym du¿o racji, tym razem
tak¿e. Ale nie nale¿y siê do tego od razu, z góry ustawiaæ bokiem, bo ca³y pomys³ ja-
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kieœ rêce i nogi ma, zatem po weryfikacji mo¿e przynieœæ wielkie po¿ytki. Wiêc jak
zapytaj¹ lub poprosz¹, to spróbujmy pomóc.

Podobno podpisano porozumienie pomiêdzy Ministerstwem oraz Fundacj¹,
¿eby to by³ projekt wspólny i to by³by dobry start, ale dalej jakoœ tej wspólnoty nie wi-
daæ. W imieniu Ministerstwa realizacj¹ zajmuje siê Instytut Ksi¹¿ki, który og³osi³
rejestr analiz do przeprowadzenia; co dalej — nie wiem. W imieniu Fundacji nato-
miast, dzia³ania badawcze realizuje Instytut Socjologii UW.

Co mnie trochê zaskoczy³o, to brak w tym gronie instytutów informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa; nawet jeœli przyj¹æ, ¿e tam dominuje obszar informacji
naukowej, to zdziwienie jest zasadne. Oczywiœcie nie twierdzê, ¿e Instytut Socjolo-
gii by³ niekompetentny; z cz¹stkowych opinii, jakie us³ysza³em, wnoszê, ¿e spo-
strze¿enia mog¹ byæ rozs¹dne. Tyle tylko, ¿e niekoniecznie trzeba wszystko odkry-
waæ od nowa. W ka¿dym razie wyniki analiz powinny byæ podane do publicznej
wiadomoœci i skonsultowane z osobami, które siê na tym znaj¹. Ale — konsulto-
waæ po obu stronach musz¹ osoby konkretne, fizyczne — nie — anonimowe.

Wed³ug mnie, obie inicjatywy ju¿ teraz trzeba scaliæ. By³oby bez sensu, ¿eby jed-
na strona robi³a swoje, a druga te¿ — swoje. No i trzeba powo³aæ grono ekspertów,
tak¿e reprezentuj¹cych obydwa ogólnopolskie zwi¹zki, tj. Federacjê i Solidarnoœæ,
a tak¿e SBP. Choæby z tego powodu (acz przecie¿ nie tylko), ¿e ca³a sprawa dotyczy
cz³onków tych zrzeszeñ, warsztatów ich pracy — a nikomu nie mo¿na zmieniaæ ani
odbieraæ tych warsztatów, bez porozumienia. Zreszt¹ — dlaczego nie pytaæ?

Zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenie oraz ewentualnie inne osoby, konsultuj¹c,
mog³yby temu projektowi (tym projektom?) bardzo pomóc. Gdzie siê da³o, sugero-
wa³em skonsultowanie projektów i analiz z dyrektorami konkretnych bibliotek
ma³omiejskich, bo to znakomici i doœwiadczeni fachowcy: wiedz¹, o co w tym
wszystkim chodzi. Ale czy ktoœ z tego skorzysta, to ju¿ inna sprawa.

Sama istota obu projektów, koncepcja, pomys³, budzi zainteresowanie. Gdyby
dosz³o do realizacji, to by³aby znakomita sprawa, tym bardziej ¿e nikt niczego inne-
go nigdy nie proponowa³. A chodzi o doposa¿enie bibliotek ma³omiejskich, gmin-
nych i ich filii oraz o wzbogacenie programu dzia³ania ponad to, co ju¿ jest realizo-
wane (nie: zamiast!). Ma byæ stworzona stosowna baza — jeœli bêd¹ œrodki, to
oczywiœcie jest to realne — oraz s¹ zrêby programowe; te akurat opracowane trochê
po amatorsku, ale to mo¿na poprawiæ.

Ma tam byæ m.in. sala wyk³adowa i tu mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, bo wybudo-
waæ stosunkowo ³atwo, ale to trzeba potem jeszcze zagospodarowaæ, utrzymaæ
i wykorzystaæ. Ma tam te¿ byæ stosowne doposa¿enie techniczne; no i kto powie, ¿e
to z³y pomys³? Jest te¿ projekt stworzenia wszêdzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
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Myœlê, ¿e nazwa jest dêta, ale pomys³ jakiegoœ programu dla osób starszych mo¿e
(i powinien) byæ u¿yteczny. Poza tym tam nieustannie powtarzaj¹ siê projekty ja-
kichœ szkoleñ; mo¿na zaszkoliæ siê na œmieræ. No i jest jeszcze sugestia, ¿eby te zmo-
dernizowane biblioteki by³y otwarte codziennie od 9.00 do 19.00. To bardzo wa¿-
ne, bo polskie biblioteki s¹ otwarte najkrócej w Europie i maj¹ skacz¹ce godziny
otwarcia. Ale ¿eby spe³niæ taki postulat, trzeba w ka¿dej bibliotece mniej wiêcej
czterech stanowisk etatowych — i to w (oko³o) 8000 bibliotek. Czy ktoœ policzy³
koszty? Czy ktoœ ma œwiadomoœæ, sk¹d na to braæ œrodki? No bo przecie¿ nie
z Ministerstwa ani nie z Fundacji; nie ma takiej mo¿liwoœci. Je¿eli us³yszê, ¿e od
samorz¹dów, to bêdê mia³ jasnoœæ, ¿e oto us³ysza³em kolejn¹ bajkê. Szkoda, bo ta
bajka — gdyby by³a prawd¹ — mog³aby wyci¹gn¹æ z do³ka nasze biblioteki pub-
liczne i wesprzeæ spo³eczeñstwo edukacyjnie, intelektualnie oraz informacyjnie.

S¹ te¿ inne w¹tpliwoœci. Jak siê okazuje, Fundacja nie wnosi w³asnego aportu,
lecz jest powi¹zana z Fundacj¹ Gatesów, na której œrodki liczy. Jak dotychczas, nie
by³a to fundacja dla Polski ³askawa, ale mo¿e to siê zmieni. Samo Ÿród³o finanso-
wania to jedno, ale jest jeszcze problem dystrybucji. Ktoœ to wszak musi robiæ,
koordynowaæ, sprawdzaæ np. wojewódzkie biblioteki publiczne, w których maj¹
byæ stworzone stanowiska pe³nomocników Fundacji. To znaczy, ¿e koszty organi-
zacyjne bêd¹ niema³e. A doœwiadczenia z dzielenia pieniêdzy z Totka tym kana-
³em, te¿ nie zawsze by³y dobre.

Idea jest dobra, mo¿e nawet bardzo dobra, ale wykonawstwo ka¿dy pomys³
mo¿e uskrzydliæ, albo sprowadziæ na samo dno. I tej drugiej wersji w³aœnie siê bojê.
Za du¿o jest niedomówieñ, stwierdzeñ banalnych, ¿eby takich obaw nie by³o. Nie-
pokój wi¹¿e siê te¿ z dwutorowoœci — powtórzê: dzia³ania Ministerstwa oraz Insty-
tutu Ksi¹¿ki z jednej strony — i Fundacji z drugiej. One musz¹ byæ scalone. ¯eby to
wszystko mia³o spójny sens.

Je¿eli Minister podpisa³ z Fundacj¹ porozumienie, to pora na kolejny krok.
Powinna byæ powo³ana wspólna, niewielka grupa wykonawcza oraz — te¿ niewiel-
ka — grupa konsultacyjna. Moim zdaniem by³oby bardzo dobrze, gdyby Federacja
wyst¹pi³a z takim postulatem, oferuj¹c udzia³ w konsultacjach i pomoc. To samo
— Solidarnoœæ. Natomiast SBP — zdaje siê — w jakimœ uk³adzie konsultacyjnym
ju¿ jest, ale jeœli efekty s¹ takie, jak siê s³yszy, to na pewno to nie wystarczy. Trzeba
zg³osiæ potrzebê konsultacji praktyków, bo jest grono naprawdê œwietnych bibliote-
karzy, którzy wiele mog¹ doradziæ. Przecie¿ na oko widaæ, ¿e czêœæ pomys³ów
w tych projektach zosta³a skalkowana z praktyki amerykañskiej, bez dopasowania
do naszej rzeczywistoœci.
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Pytanie — do kogo wyst¹piæ. Myœlê, ¿e do inicjatorów, a wiêc do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do Instytutu Ksi¹¿ki te¿) oraz do Polsko-
-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Interes w koñcu jest wspólny: ¿eby inicjatywy
nie popsuæ z³¹ realizacj¹. To wa¿ne nie tylko dla samych bibliotek, ale dla ca³ego
spo³eczeñstwa.

Mowa o konsultacjach merytorycznych. Natomiast niezbêdne ustalenia praw-
ne oraz finansowe z ca³¹ pewnoœci¹ lepiej przygotuje resort. No i bardzo dobrze.
Najlepiej jak siê po³¹czy wysi³ki — w dobrej wierze i w dobrym celu.

Wypowiedzi, które tu us³ysza³em, sygnalizuj¹ rozmaite problemy do za³atwie-
nia. One s¹. Ale powo³ywanie ca³kiem nowego zwi¹zku jest raczej destrukcj¹, ani-
¿eli konstrukcj¹: to mo¿e byæ dodatkowa przeszkoda w skutecznym dzia³aniu. Od-
setek osób zrzeszonych w zwi¹zkach zawodowych lub stowarzyszeniach jest niski,
kiedy wiêc pojawi siê nowa oferta, os³abi i tak ju¿ niezbyt silne organizacje.

Jest wszak problem dodatkowy. Jak s³usznie Pan Przewodnicz¹cy zauwa¿y³,
w strukturach zrzeszonych — nie wymawiaj¹c nikomu — poziom wieku cz³onków
jest mocno zaawansowany. M³odzi ludzie nigdzie nie chc¹ nale¿eæ i to nie dlatego,
¿eby byli negatywnie nastawieni spo³ecznie: to nie prawda. M³odzie¿ jest jaka jest
i nie ma co narzekaæ — my w ich wieku byæ mo¿e byliœmy bardziej oporni. Natomiast
nie umiemy z nimi rozmawiaæ, nie mamy dla nich oferty i tak jest nie tylko w Polsce,
lecz wszêdzie na œwiecie. Poczyta³em wypowiedzi m³odych cz³onków ró¿nych biblio-
tekarskich zrzeszeñ amerykañskich: „po jakiego czorta mi to? — co ja z tego mam?
— jestem traktowana jak pi¹te ko³o u wozu itd.”. Nasi chyba te¿ maj¹ identyczne
w¹tpliwoœci. Kierunek myœlenia zwi¹zkowego: to nastawiæ siê na m³odych pracow-
ników, bo powstanie pokoleniowa pró¿nia, do czego dopuœciæ nam nie wolno.

Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi prof. J. Wojciechowskiego na temat aktywnoœci
spo³ecznej m³odych pracowników, Jan Budkiewicz poinformowa³, ¿e w paŸ-
dzierniku br. planowane jest kolejne szkolenie dla najm³odszych cz³onków za-
rz¹dów organizacji zrzeszonych w Federacji. Bêdzie to druga czêœæ wiosennego
szkolenia, a najwa¿niejsz¹ czêœci¹ bêd¹ praktyczne zajêcia prowadzenia nego-
cjacji z pracodawcami.

Na zakoñczenie Jan Budkiewicz odczyta³ opiniê Zw. Zaw. Prac. Bibl. Publ.
w Bydgoszczy stwierdzaj¹c¹, ¿e bia³ostocka inicjatywa powo³ania ogólnokrajo-
wego Zwi¹zku Zawodowego Bibliotekarzy Polskich nie jest dobrym pomys³em.

Koñcz¹c spotkanie Przewodnicz¹cy podziêkowa³ wszystkim zebranym,
a zw³aszcza prof. Jackowi Wojciechowskiemu.

Spisa³a:
Lilia Potapowicz
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Czy pracodawca mo¿e zmieniæ
postanowienia zak³adowego

uk³adu zbiorowego?

Wprowadzenie zmian do obowi¹zu-
j¹cego uk³adu zbiorowego pracy mo¿liwe
jest wy³¹czenie na mocy protoko³ów do-
datkowych. W œwietle tej regulacji mo¿na
postawiæ pytanie, jakie skutki prawne wy-
wiera — uzgodnione przez strony zak³a-
dowego uk³adu zbiorowego pracy — po-
stanowienie przewiduj¹ce, ¿e w przypad-
ku trudnoœci finansowych zak³adu mog¹
ulec uchylenia zasady wyp³aty okreœlo-
nego œwiadczenia p³acowego.

Powstaje w¹tpliwoœæ, czy pracodawca
w razie trudnoœci finansowych mo¿e od-
st¹piæ od wyp³aty pracownikom takiego
œwiadczenia, bez zachowania ustawowego
trybu wymaganego dla zmian uk³adu zbio-
rowego pracy. Maj¹c na wzglêdzie charak-
ter prawny zak³adowego uk³adu zbioro-
wego, bêd¹cego porozumieniem norma-
tywnym powsta³ym w wyniku negocjacji
prowadzonych przez strony uprawnione
do jego zawarcia i bior¹c pod uwagê
wyraŸnie okreœlon¹ przez ustawê formê
dokonywania modyfikacji treœci uk³adu,
s³uszne wydaje siê przyjêcie pogl¹du, i¿
wskazany zapis uk³adu nie uprawnia pra-
codawcy do wstrzymania wyp³aty œwiad-
czenia. Zmiana istotnego uprawnienia
p³acowego powodowana pogorszeniem
sytuacji ekonomicznej zak³adu pracy nie
mo¿e zastêpowaæ w drodze jednostronnej
arbitralnej decyzji pracodawcy. Uk³ad
zbiorowy pracy podlega ustawowemu pra-
wu o uk³adach zbiorowych.

Oznacza to, ¿e modyfikacja warun-
ków p³acowych jest mo¿liwa tylko w usta-
wowym trybie, w³aœciwym dla zmiany
uk³adu, a wiêc w drodze porozumienia
zmieniaj¹cego w formie protoko³u dodat-
kowego.

Wskaza³ na to S¹d Najwy¿szy
w uchwale z 22 lutego 2008 r. Wed³ug nie-
go istotne jest, ¿e po dokonanej zmianie
postanowienia mniej korzystne dla pra-
cownika, powinny zostaæ wprowadzone
do indywidualnych stosunków pracy dro-
g¹ wypowiedzenia dotychczasowych wa-
runków pracy i p³acy lub innych aktów sta-
nowi¹cych podstawê nawi¹zania stosunku
pracy. SN zwróci³ uwagê, ¿e w prawie
uk³adów zbiorowych istniej¹ pewne me-
chanizmy pozwalaj¹ce na dostosowanie
rozwi¹zañ uk³adowych do zmieniaj¹cej siê
sytuacji finansowej. Przede wszystkim jest
to instytucja wypowiedziana przez praco-
dawcê uk³adu oraz porozumienia stron
o zawieszeniu stosowania postanowieñ
uk³adu zbiorowego, w ca³oœci lub czêœci,
na czas okreœlony ustaw¹. W przekonaniu
SN istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zastosowa-
nia takiego rozwi¹zania, które okreœli wa-
runki p³acowe i bezpoœrednio indywidual-
ne prawo pracownika do œwiadczenia
w zale¿noœci od zak³adowych parametrów
ekonomicznych.

„Gazeta Prawna”,
30.07.2008 r.
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Podsumowanie posiedzenia
Prezydium UNI Nyon

6–7 maja 2008 r.

Posiedzenie skoncentrowa³o siê na tematach ponadsektoralnych, oraz na bie¿¹cych
trendach i problemach takich jak:
• Globalne uk³ady z wiod¹cymi spó³kami wielonarodowymi, globalna rekrutacja,

globalne uznanie,
• Agencje Pracy Tymczasowej.

Podkreœlano, ¿e na ca³ym œwiecie zwi¹zki podnosz¹ alarm z powodu wzrostu pracy
niesta³ej i liczby pracowników nieobjêtych prawem pracy i uk³adami zbiorowymi. Nie-
równoœæ wzrasta, a udzia³ p³ac w produkcie narodowym jest na niskim poziomie.

Postanowiono:
— przeprowadziæ badania tej bran¿y, sporz¹dziæ mapy uzwi¹zkowienia w sektorze

Agencji Pracy Tymczasowej i potencja³u organizacyjnego, oraz prawodawstwa kra-
jowego dotycz¹cego organizowania siê pracowników tymczasowych,

— wœród zwi¹zków cz³onkowskich UNI zwiêkszyæ œwiadomoœæ rosn¹cej roli Agencji
Pracy Tymczasowej i tymczasowego zatrudnienia w gospodarce globalnej i krajo-
wej, oraz potencja³u, jaki ten obszar pracy stanowi dla nowej rekrutacji zwi¹zkowej,

— rozwijaæ modele organizacyjne, które pomog¹ w budowaniu przynale¿noœci zwi¹z-
kowej wœród rosn¹cej liczby personelu i pracowników Agencji Pracy Tymczasowej,

— kontynuowaæ negocjacje z piêcioma czo³owymi spó³kami zorganizowanymi
w CIETT (Miêdzynarodowa Konfederacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia)
w celu podpisania globalnego uk³adu ramowego w paŸdzierniku 2008 r., opartego
na ¿¹daniach zwi¹zków uzgodnionych na posiedzeniu 8–9 maja 2008 r.,

— tworzyæ globalne sojusze zwi¹zkowe dla najwiêkszych globalnych Agencji Pracy
Tymczasowej,

— promowaæ Konwencjê 181. MOP poprzez wspó³pracê z CIETT i MOP,
— œciœle wspó³pracowaæ z takimi organizacjami jak MOP, IOM (Miêdzynarodowa

Organizacja Migracji) i OHCHR (Wysoka Komisja Praw Cz³owieka ONZ) w celu
wyeliminowania handlu ludŸmi,

— wymieniaæ informacje na temat regulacji i poprawy warunków pracowników agencji
tymczasowych przy zachowaniu i podnoszeniu standardów dla pracowników sta³ych
i dla najbardziej niezabezpieczonych grup tymczasowych pracowników agencji, jak
szczególnie migranci,

— przeciwstawiaæ siê krótkoterminowym ambicjom wyciskania maksymalnej gotówki
ze spó³ek przez prywatny kapita³, czemu towarzysz¹ takie fortele, jak nadawanie
rozg³osu trudnoœciom jakiejœ spó³ki, lub dorabianie siê pieniêdzy manipulowaniem
spadkiem wartoœci jakiegoœ ubezpieczenia.

T³umaczy³a
K. Roœciszewska

SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — SIEPRIEÑ 2008 27



28 SERWIS INFORMACYJNY FZPKIS — SIEPRIEÑ 2008



W³adze Federacji ZZPKiS
1. Jan Budkiewicz — przewodnicz¹cy — œrodowisko Kinematografia (Warszawa)
2. Ma³gorzata Grodzicka — wiceprzew. — Biblioteki (Kielce)
3. Jerzy Doliñski — wiceprzew. — Inst. Art. (Bydgoszcz)

Cz³onkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Barbara Biernat — œrodowisko Szkol. Art. (Kraków)
5. W³adys³aw Dudaczyk — Biblioteki (Bydgoszcz)
6. Maciej Molenda — Inst. Art. (Warszawa)
7. Grzegorz Pieñkowski — Kinematografia (Warszawa)
8. Andrzej Salamoñski — Muzea (Kraków)
9. Danuta Sobolewska — Domy Kultury (Olsztyn)

Cz³onkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz — œrodowisko Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
11. Bogus³awa Grzybowska — Inst. Art. (S³upsk)
12. Roman Kaczmarek — Biblioteki (Poznañ)
13. Krystyna Kucharska-Ga³êzowska — Biblioteki (Wa³brzych)
14. Grzegorz Kurek — Muzea (Kielce)
15. Czes³aw Kurka — Domy Kultury (Sieradz)
16. Anna Miszczak — Biblioteki (Che³m)
15. Anna Niemczak — Domy Kultury (Przemyœl)
16. Leszek Józef Sibila — Muzea (Kraków)

Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kêdzierski — przewodnicz¹cy — œrodowisko Inst. Art. (Sosnowiec)
2. El¿bieta Kruk — sekretarz — Kinematografia (Warszawa)
3. Dorota Abramczyk — cz³onkowie — Domy Kultury (Zgierz)
4. Ma³gorzata Pawlik — Muzea (Chêciny)
5. Sylwester Wieczorkowski — Biblioteki (Warszawa)
6. Bogumi³a W³odarczyk — Szkol. Art. (£ódŸ)

Krajowy Rejestr S¹dowy Nr 0000122711

Uwaga!
Doradca do spraw zwi¹zkowych — Anatol Wasiljew

dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki w godz. 10.00–16.00
Adwokat — Monika Karczewska-Smoleñ

przyjmuje w ka¿d¹ œrodê w godz. 12.00–16.00
Telefony: 0–22 621–43–81 lub 629–40–81


