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Wakacje: 

„umordowałem się,
 ale jeszcze odpocznę...”

(radiowa)
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Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Szanowny Pan
Donald Tusk
Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego

Uprzejmie informuję, że podczas Jubileuszowej uroczystości 

w 100-lecie istnienia organizacji związkowych w polskiej 

kulturze, odczytaliśmy przekazane na moje ręce, życzliwe 

odniesienia do udziału w jubileuszowym święcie.

Dziękując za odpowiedź na zaproszenie, przekazuję 

Panu Przewodniczącemu publikację „Skąd nasz ród”, która 

w skromnym wymiarze przypomina sprawy i osobowości 

związkowej posługi polskiej kulturze.

W imieniu związkowej rodziny

Jan Budkiewicz

Warszawa, 22.05.2019 r.
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Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Kultury i Sztuki
Jan Budkiewicz

Sz. Pani
Ewa Wytrążek
Dyrektor
DPT w Radziejowicach

Szanowna Pani

W imieniu związkowców zrzeszonych w Federacji Związków 
Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki dziękuję za gościnę 
i życzliwą współpracę w przeprowadzeniu Jubileuszu 100-lecia 
istnienia w Polsce organizacji związkowych w kulturze, oraz 
sprawnego przebiegu IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Delegatów Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS.

Wyrażam nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana 
także w przyszłości.

Do podziękowań dołączam obiecaną korespondencję dotyczącą 
naszej darowizny – popiersia Stanisława Wyspiańskiego.

Z poważaniem

Warszawa, 27.05.2019 r.
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Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Muzyczna Rodzina
Pawła Samochina

Droga Rodzino!

W imieniu uczestników Jubileuszowych obchodów 

100-lecia istnienia związków zawodowych w kulturze,  

dziękuję za piękny koncert w wykonaniu Waszej Muzycznej 

Rodziny.

Dziękuję też w imieniu własnym i życzę świetnej  

przyszłości artystycznej każdemu z grających na 

Jubileuszowym Koncercie, 17 maja 2019 r. w Radziejowicach.

Tak trzymać

Warszawa, 22.05.2019 r.
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Związek Zawodowy                                                                    Radom, 5.06.2019 r.
Pracowników Bibliotek
Przy MBP w Radomiu
Ul. Piłsudskiego 12
-670184538-

Pan
Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji
Związków Zawodowych
Pracowników Kultury i Sztuki
Warszawa

Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek przy MBP w Radomiu 
składa Panu serdeczne gratulacje, w związku z ponownym wyborem 
na stanowisko Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Kultury i Sztuki. Jesteśmy przekonani, że na to 
zaszczytne stanowisko w pełni Pan zasłużył swoją wieloletnią pracą, 
doświadczeniem, profesjonalizmem i zwyczajną ludzką życzliwością, na 
którą zawsze można było liczyć. Mamy nadzieję, że nasza długoletnia 
współpraca będzie się rozwijać dla obopólnych korzyści. Życzymy 
powodzenia i dalszych sukcesów na niwie związkowej oraz spełnienia 
w życiu osobistym.

Uprzejmie dziękujemy za egzemplarz jubileuszowego wydawnictwa 
„Skąd nasz ród...”, który otrzymaliśmy od Federacji. Przepraszamy  
i wyrażamy żal, że nie mogliśmy uczestniczyć w obchodach 100-lecia 
istnienia w Polsce organizacji związkowych w kulturze.

Z wyrazami szacunku
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Jan Guz
Przebijał się przez życie 

w związkowej służbie dla wielu. 
Z przekonaniem, że to powinność 

godnego życia.
Federacja Zw. Zaw. Prac. 

Kultury i Sztuki

Jan Edmund Guz

Działacz związkowy, w latach 2004–2019 Przewodniczący 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Życiorys

Urodził się 30 października 1956 roku. Pochodził z rodziny rolniczej 
z Białobrzegów koło Kocka. Gdy miał sześć lat, zmarli jego rodzice. Wychowywał 
się w domu dziecka w Czemiernikach. Ukończył szkołę zawodową ze specjalnością 
ślusarza mechanika, a później technikum ze specjalnością w obróbce skrawaniem. 
Był zatrudniony jako mechanik, kierownik działu mechanicznego.

W latach 80. pracował jako robotnik w Szwecji, a następnie prowadził  
w Polsce własne przedsiębiorstwo handlu artykułami przemysłowymi.

W 1988 ukończył nauki polityczne na Akademii Nauk Społecznych przy KC 
PZPR w Warszawie, a w 2002 podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 1977 do rozwiązania działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Pełnił m.in. funkcję instruktora w komitecie wojewódzkim. Był też członkiem 
wojewódzkiej rady narodowej.

W latach 1997–2004 był wiceprzewodniczącym OPZZ, 20 kwietnia 
2004 został jego przewodniczącym, a w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych wiceprzewodniczącym.

W 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka 
Narodowej Rady Rozwoju. W październiku 2015 z upoważnienia OPZZ został 
wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego.

Zmarł 24 maja 2019 w Warszawie. 29 maja 2019r. został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.
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Federacja Związków Zawodowych                                 Warszawa, 21.05.2019 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 176/2019

Sz. Pani
Wanda Zwinogrodzka
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

OPINIA 

dotycząca projektu Rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz 
inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce 
artystycznej (projekt z dnia 10 kwietnia 2019 r., wysłany do Federacji z datą 23 kwietnia 
2019 r. – wpłynął do Federacji 29 kwietnia 2019 r.)

Projekt Rozporządzenia zmieniającego zakłada posiadanie – z chwilą 
wprowadzenia rozporządzenia od 1 września 2019 r. – wyróżniającej oceny 
pracy. Jednocześnie zachowane jest prawo do zajmowania w/wym. stanowisk 
przez osoby posiadające dobrą ocenę pracy, którym powierzono stanowiska 
kierownicze przed 1 września 2019 r., wg przepisów obowiązujących w dniu 
powierzenia stanowiska.

Zastrzeżenie Federacji sięga do wymagań zawartych w obowiązujących 
od 2018 roku przepisach dotyczących oceny pracy nauczyciela,  
a w szczególności kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 148).

Rozporządzenie – w wersji z września 2018 r. – zostało „złagodzone” 
poprzez usunięcie regulaminu ze wskaźnikami tworzonymi przez dyrektora  
szkoły.
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Pozostało jednak 21 kryteriów do spełnienia przez nauczyciela 
mianowanego i 24 kryteria do zrealizowania przez nauczyciela dyplomowanego. 
Do tego dochodzi 15 kryteriów dla urzędującego dyrektora szkoły artystycznej. 
Zrealizowanie powyższych wymagań i uzyskanie wyróżniającej oceny pracy 
(minimum 80% poziomu spełnienia kryteriów oceny pracy) wydaje się zadaniem 
bardzo trudnym dla nauczyciela, ale możliwym do zrealizowania.

Podniesienie wymogu posiadania oceny wyróżniającej przez dyrektora 
publicznej placówki artystycznej może skutkować likwidacją tych placówek  
z powodu braku osób spełniających tak wygórowane wymagania.

Mamy nadzieję, że obowiązujące i przygotowywane przepisy staną się 
jednym z głównych tematów rozmów „przy okrągłym stole” (także z naszym 
udziałem) nt. prawnej przyszłości szkół, programów nauczania, kompetencji 
kadry nauczycielskiej i innych ważnych dla szkolnictwa artystycznego 
problemów.

Z poważaniem 

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Federacji ZZPKiS

Do wiadomości:
– Kierownictwo OPZZ
– Związki Członkowskie FZZPKiS
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy             Warszawa, 24.06.2019 r.
„KULTURA I MEDIA”
00-071 Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 66

SZ. P. ADAM StRUZIK
MARSZAłEK
WOJEWóDZtWA MAZOWIEcKIEGO

Sz. P. LUDWIK RAKOWSKI
PRZEWODNIcZĄcY SEJMIKU
WOJEWóDZtWA MAZOWIEcKIEGO

W nawiązaniu do planów powziętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
odnoszących się do zamiaru wyodrębnienia ze struktury Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
jego oddziału tj.: Muzeum im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, jako samodzielnej 
jednostki, Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kultura i Media” wyraża swe 
poparcie dla stanowiska pracowników Muzeum im. Jacka Malczewskiego poddających  
w wątpliwość słuszność ww. decyzji.

Sądzimy, że dotychczasowy przebieg rozwoju oddziału w Czarnolesie łącznie z jego 
znakomitymi wynikami frekwencyjnymi, potwierdza jedynie efektywność i wydajność 
istniejącej obecnie struktury, w której jednostka macierzysta tj. Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego udowodniła w bieżącym kontekście swą sprawność administracyjną, 
inwestycyjną i merytoryczną, doprowadzając podległy mu oddział w Czarnolesie do 
optymalnego stanu jego funkcjonowania.

Proces podziału wspomniany na wstępie, musiałby prowadzić nieuchronnie do 
regresu znaczenia Muzeum im. Jacka Malczewskiego m.in. poprzez uszczuplenie zbiorów 
i zasobów materialnych, redukcję jego rocznego budżetu oraz idącą w ślad za nią zmianą 
struktury zatrudnienia i warunków płacowych załogi muzeum.

Dlatego popieramy w całej rozciągłości stanowisko pracowników Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego wyrażających swe obawy w obliczu planowanych zmian strukturalnych 
zatrudniającej ich instytucji.

W merytorycznej odpowiedzi oczekujemy na podanie przyczyn projektowanego 
podziału. 

Z poważaniem

Jan Budkiewicz
Przewodniczący Międzyzakładowego

Zw. Zaw. „Kultura i Media”
Do wiadomości:
– Sz. Pan Piotr Gliński 
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Niezależny Związek Zawodowy Pracowników
 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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Federacja Związków Zawodowych               Warszawa, 3.06.2019 r.
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 189/2019

Kol. Marek Słupek
Przewodniczący NZZ Pracowników 
Muzeum w Radomiu

 Szanowny Kolego Przewodniczący,

1. Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 7.05.2019 r. uprzejmie 
informujemy, że w znowelizowanej Ustawie o związkach zawodowych (tj. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 263) nie ma przepisu, który jednoznacznie uniemożliwiłby 
członkostwo w organizacji związkowej działającej w zakładzie pracy „A” – 
osobie fizycznej uprawnionej do członkostwa w związkach zawodowych – 
zatrudnionej w zakładzie pracy „B”.

2. Wprost przeciwnie – w art. 10 i art. 13 pkt. 5 przedmiotowej ustawy, 
zawarta jest możliwość określenia w statucie związku, „zasad nabywania…” 
członkostwa w organizacji związkowej „A” – przez osobę wykonującą pracę 
zarobkową u różnych pracodawców. 

3. W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcie „pracodawca objęty działalnością 
danej organizacji związkowej”. Przez powyższe określenie należy rozumieć:

a) organizację związkową działającą w zakładzie pracy zawiadywanym 
przez określonego pracodawcę,

b) zakład pracy zawiadywany przez określonego pracodawcę, w którym to 
zakładzie pracy, organizacja związkowa wymieniona w pkt. „a” posiada 
co najmniej jednego lub większą liczbę swoich członków.

4. Potwierdzeniem wyżej opisanych strukturalno-członkowskich zasad 
tworzenia i działania organizacji związkowych są następujące przepisy 
Ustawy o związkach zawodowych wymienianej w poz. 1:

a) art. 34 ust. 1, który stanowi, że postanowienia art. 25I -33I stosuje się do 
organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem większą liczbę 
pracodawców. Taka organizacja związkowa (patrz poz. 3 lit. „b”) posiada 
status „związkowej organizacji międzyzakładowej”,



SERWIS INFORMACYJNY FZZPKiS 11

b) art. 341 ust. 1 i 2, które stanowią o obowiązkach i uprawnieniach 
„związkowej organizacji międzyzakładowej” oraz pracodawców zakładów 
pracy objętych działalnością tej organizacji. 

c) art. 342 ust. 1 i 2, które stanowią rozwinięcie uprawnień, obowiązków 
i organizacyjnych zasad działania „międzyzakładowej organizacji 
związkowej” – w tym (b. ważnych) warunków uzyskania statusu 
„organizacji reprezentatywnej”.

5. Wszystkie możliwości i rozstrzygnięcia, wymienione w poz. poz. 1-4 są 
uwarunkowane i uzależnione od decyzji Organizacji Związkowej, której 
Szanowny Kolega jest przewodniczącym:

a) czy Wasza Organizacja jest zainteresowana poszerzeniem bazy 
członkowskiej przez utworzenie organizacyjno-strukturalnych i prawnych 
możliwości pozyskiwania członków związku zatrudnionych u innych 
pracodawców,

b) czy możliwości, wymienione w pkt. a zostaną zapisane w Statucie 
Waszej Organizacji i zgłoszone w sądowym postępowaniu rejestrowym,  
w wyniku którego w wydanym przez Sąd dokumencie KRS zawarte  
zostaną odpowiednie informacje, m.in. określające jej status oraz 
przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny zakres działania.

6. Podjęcie decyzji i wykonanie niezbędnych czynności sądowo- rejestracyjnych 
możecie dokonać zgłaszając do Sądu Rejestrowego odpowiednio 
zmodyfikowany statut zgodnie z dyspozycją art. 18 Ustawy z dnia 5.07.2018 
(Dz. U. z 22.08.2018 poz. 1608).

Jednocześnie przepraszamy za opóźnioną odpowiedź i wyjaśniamy, że 
jej przyczyną były przygotowania organizacyjno-techniczne i dokumentalne 
IX Zjazdu Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS, który odbył się  
w dniach 18–19.05.2019 r. w Radziejowicach oraz sporządzenie i przygotowanie 
dokumentacji zjazdowej, w zakresie niezbędnym dla czynności rejestrowo-
sądowej dotyczących zmian w składach osobowych organów statutowych 
Federacji oraz zmian w jej statucie. 

Z pozdrowieniem i życzeniami sukcesu
w związkowej robocie

Z upoważnienia Przewodniczącego FZZPKiS
Anatol Wasiljew

Doradca ds. związkowych 
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Federacja Związków Zawodowych                                  Warszawa, 7.05.2019 r.
Pracowników Kultury i Sztuki
L.dz. 166/2019

Sz. P.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta turek 

Potwierdzamy otrzymanie pisma Burmistrza Miasta Turek, będącego 

odpowiedzią na wystąpienie Związku Zawodowego Pracowników Instytucji 

Kultury Miasta Turku i Powiatu Tureckiego, w sprawie podwyżki płac dla 

pracowników instytucji kultury.

Rozumiejąc, że budżet Gminy „nie jest z gumy” uważamy, że przewidziany 

wzrost płac o 2,3% jest symboliczny i daleki choćby od „pokrycia” wzrostu cen  

i kosztów utrzymania. Wzrostów, które będą trwać i dotykać najmocniej 

pracowników nisko wynagradzanych.

Z poważaniem 

Jan Budkiewicz
Przewodniczący FZZPKiS

Do wiadomości:

– Związku Zawodowego Pracowników 
 Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu Tureckiego
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Federacja Związków Zawodowych                                 Warszawa, 18.06.2019 r.
Pracowników Kultury i Sztuki 
L.dz. 201/2019

Urząd Gminy Kazimierz
ul. Szamotulska 10
64-530 Kazimierz

Odpowiadając na pismo z dnia 7.06.2019r. p. Agnieszki Bruderek – radczyni 
prawnej, upełnomocnionej w sprawie – Federacja ZZPKiS uznaje za zasadne 
bardziej szczegółowo odnieść się do treści powyższego pisma.

1. W sprawie, w której Urząd Gminy w Kazimierzu, zwracał się w dniu 
30.05.2019r. do Federacji mają zastosowanie następujące przepisy 
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. 
Dz. U. z 2018r. poz. 1983), (która w przedmiotowym zakresie jest 
ustawowym aktem prawnym ze statusem „Lex specjalis”): art. art. 21a 
ust. 2a, 21b, 22, 23, 24, 25, 25a, 26. 

2. W powołanych wyżej przepisach ustawodawca wyposażył „organizatora” 
(w szczególności samorządowej) – instytucji kultury, w nadzwyczaj 
szeroki zakres uprawnień do dzielenia, łączenia, modyfikowania 
działalności merytoryczno –programowej, do powierzania jej prowadzenia 
przez podmiot wybrany, wprowadzania zmian organizacyjnych oraz do 
likwidacji instytucji kultury z pominięciem urzędu Ministra ds. Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

3. W wyżej opisanej rzeczywistości formalno – prawnej żądanie wyrażenia 
opinii o zamierzonej likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu 
przez Federację ZZPKiS wydaje się żądaniem nieco przesadnym. 
Definicja pojęcia „opinia” w naszym rozumieniu jest to wszechstronne 
zbadanie okoliczności, odpowiedniego zasobu dokumentów, na 
okoliczność zasadności zamierzonej czynności organizacyjno-prawnej 
i na tej podstawie przedstawienie pozytywnej lub negatywnej opinii  
z wyczerpującym jej uzasadnieniem. 
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4. W konkretnej sprawie – taka opinia wykracza poza realne możliwości 
Federacji ZZPKiS, ponieważ nie posiadamy w likwidowanej 
instytucji kultury swojego związku członkowskiego, który byłby 
pierwszym ogniwem w kształtowaniu przedmiotowej opinii m.in.  
z uwagi na właściwość miejscową, znajomość problematyki, dostęp do 
dokumentów oraz praktyczną wiedzę o działalności instytucji i sytuacji 
jej pracowników.

5. Odnośnie art. 19 ust. 1 Ustawy o związkach zawodowych to przepis 
ten nie ma charakteru nakazowego, jest jedynie wskazaniem na zakres 
uprawnień, których dany podmiot może lub nie ma możliwości realizacji. 
Absencja uprawnionego podmiotu, w tym zakresie nie jest zagrożona 
odpowiedzialnością karną lecz powoduje jedynie, nie penalizowany 
skutek prawny.

6. Jeżeli Urzędowi Gminy Kazimierz zależy na poznaniu naszego stanowiska – 
w tej konkretnej sprawie – to brzmi ono następująco: 

 Federacja ZZPKiS – zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 3 
Statutu, który stanowi, że zadaniem Federacji jest rozwijanie  
i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej zawsze była, jest 
i będzie przeciwna likwidacji instytucji kultury, bez względu na jej 
usytuowanie i bez względu na intencje jej organizatora.

Z poważaniem 

Anatol Wasiljew
Doradca ds. związkowych

P.S.

Wiedza, posiadana przez nas z dostępnych źródeł informacji 
publicznej, w pełni uzasadnia stwierdzenie, że likwidacja 
GOK w Kazimierzu – to odebranie mieszkańcom Kazimierza  
i regionu gminy udziału w wartościowych imprezach, zwłaszcza 
stałych sekcjach prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Takich jak szkoła tańca, zajęcia artystyczno-
rozwojowe, kulinarne zajęcia dla dzieci, koncerty na stacji PKP, 
czy festiwale piosenki dla przedszkolaków.
Smutne, iż kultura i sztuka tak żywa w Kazimierzu zostać ma 
zdegradowana przez władze gminy. 
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Szanowny Panie Przewodniczący,
Dziękuję Panu za wiadomość, którą Przesłał mi Pan po pożarze paryskiej 

katedry Notre Dame. W całej Europie szok spowodowany tym wydarzeniem był 
wielki, a wzruszenia silne, bo katedra Notre Dame należy do naszego wspólnego 
europejskiego dziedzictwa.

Ta tragedia stanowi także echo naszych europejskich dziejów, tak bardzo 
naznaczonych zniszczeniem i obudową. Polacy wiedzą o tym aż zbyt dobrze. 
Katedra, która wydawała się być wieczna, okazała się podatna na zniszczenie. 
Ten pożar uświadomił nam kruchość naszego europejskiego dziedzictwa i wagę 
jego ochrony.

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy uszanowania.

Pierre Lévy
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KRONIKA ZWIĄZKOWA 
Ważniejsze spotkania, inicjatywy, opinie 

(maj – czerwiec 2019 r.)

7.05. Warszawa Wystąpienie do Burmistrza Miasta Turek z poparciem wniosku 
Związku Zaw. Prac. Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu 
Tureckiego w sprawie podwyżki płac dla pracowników instytucji 
kultury.                                                                      (J. Budkiewicz)

7.05. Warszawa Uwagi dot. projektu rozporządzenia MKiDN „w sprawie badania 
jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach 
artystycznych wraz z uzasadnieniem”.

 (J. Budkiewicz, A. Lachcik, E. Kurczyńska-Sołowiej)
13.05. Warszawa Wyjaśnienie prawne dot. pisma Przewodniczącej MZZPKiS 

w Słupsku w spr. nie uznania przez pracodawcę prawa do 
wynagrodzenia dla dwóch delegatek na IX Zjazd Delegatów 
FZZPKiS.                                             (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

17-19. 
05.

Radziejo-
wice

Jubileusz 100 - lecia istnienia w Polsce organizacji związkowych 
w kulturze. 
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związków 
członkowskich FZZPKiS.

21.05. Warszawa Opinia dot. projektu Rozporządzenia MKiDN w spr. wymagań, 
jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole 
artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

(J. Budkiewicz, E. Kurczyńska-Sołowiej)
22-27. 

05.
Warszawa Federacyjne podziękowania za życzenia i gratulacje otrzymali:

–   Andrzej Radzikowski za wypowiedzenie życzeń i uhonorowa-
nie na Jubileuszu odznaczeniami OPZZ związkowych społecz-
ników. 

–   Ignacy Gogolewski, Jerzy Jaskiernia, Donald tusk, prof.  
Jacek Wojciechowski, Jacek Rulewicz, Wiesława 
taranowska, Wacław Passowicz. Barbara Zabel.

–   Wladimir Kamen – Sekretarz Generalny MSZ „Rady Konsul-
tacyjnej Zw. Zaw. Prac. Kultury” w Moskwie.

–   Muzyczna Rodzina Pawła Samochina, za piękny koncert pod-
czas Jubileuszu. 

–   Dyrektor Domu Pracy twórczej w Radziejowicach za gości-
nę i współpracę w przeprowadzeniu Jubileuszu oraz IX Zjazdu 
Delegatów FZZPKiS.                                          (J. Budkiewicz)

27.05. Warszawa List wraz z egzemplarzem jubileuszowego wydawnictwa 
„Skąd nas ród…” przekazany do związków członkowskich, 
które nie uczestniczyły w Jubileuszu i IX Zjeździe.

 (J. Budkiewicz)
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28.05. Warszawa Informacja do Marszałków Województw, Prezydentów Miast oraz 
Dyrektorów Instytucji Kultury o wyborze na IX Zjeździe Delega-
tów FZZPKiS, nowych osób do składu Prezydium i Zgromadzenia 
Delegatów Związkowych i Komisji Rewizyjnej Federacji.

(J. Budkiewicz)
29.05. Warszawa Nekrolog zmarłego 24.05.2019r. Jana Guza Przewodniczącego 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
 (J. Budkiewicz)

31.05. Warszawa Zawiadomienie Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystyczne-
go i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz Dyrektora Centrum Eduka-
cji Artystycznej o delegowaniu do Komisji w/w instytucji stałego 
przedstawiciela Kol. Elżbietę Kurczyńską-Sołowiej.

(J. Budkiewicz)
3.06. Warszawa Odpowiedź na pytanie Przewodniczącego NSZZ Pracowników 

Muzeum w Radomiu w spr. wyjaśnienia przypadku, gdy do 
zakładowej organizacji związkowej zamierza przystąpić osoba 
spoza zakładu pracy, w którym działa organizacja.     (A. Wasiljew)

12.06. Warszawa Spotkanie z byłymi pracownikami związkowymi Federacji z okazji 
Jubileuszu 100-lecia istnienia organizacji związkowych w kulturze 
polskiej.                                                                     (J. Budkiewicz)

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

17.06. Warszawa Pismo do Ponadzakładowego Zw. Zaw. Prac. Kultury Ziemi Nad-
noteckiej w Pile w sprawie uregulowania zaległości składkowych.

(A. Wasiljew, Dział Księgowości)
18.06. Warszawa Odpowiedź na pismo radcy prawnego Urzędu Gminy w Kazimierzu 

w sprawie likwidacji instytucji kultury.                       (A. Wasiljew)
18.06. Warszawa Spotkanie z Elżbietą Kurczyńską-Sołowiej ze Zw. Zaw. Prac. Kul-

tury i Sztuki przy PSM I i II st. w Kutnie w sprawie reprezentowa-
nia Związku przez Jana Budkiewicza w Komisji konkursowej na 
dyrektora PSM I i I st. w Kutnie.                              (J. Budkiewicz)

19.06. Warszawa Wydanie Jubileuszowo-Zjazdowego Nr. 5 (370) Serwisu Informa-
cyjnego FZZPKiS.

26.06. Warszawa Odpowiedź na oświadczenie Zarządu Niezależnego Zw. Zaw. Prac. 
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu dotyczącego wystąpie-
nia z Federacji.                                     (J. Budkiewicz, A. Wasiljew)

2.07. Warszawa Pismo do Zarządów Związków Członkowskich Federacji z przy-
pomnieniem o dostosowaniu Statutów do obowiązującej ustawy  
o związkach zawodowych.                                        (J. Budkiewicz)

        



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.  Sławomir Paluch               Biblioteki (Bydgoszcz)
6.  Romuald Rykiert               Muzea (Kraków)

Członkowie	Zgromadzenia	Delegatów

7.   Agata Ceglewska              Domy Kultury (Raciążek)
8.   Witold Grela                Muzea (Kraków)
9.   Ewa Maćkowiak              Biblioteki (Łódź)
10.   Sławomir Mikołajczyk            Muzea (Krośniewice)
11.   Joanna Kiełb                Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
12.   Arkadiusz Korniejuk             Biblioteki (Chełm)
13.   Elżbieta Kurczyńska-Sołowiej         Szkolnictwo Art. (Kutno)
14. Anna Niemczak               Domy Kultury (Przemyśl)
15. VACAT                  Inst. Artystyczne

Komisja	Rewizyjna

1.  Sylwester Wieczorkowski – przewodniczący    Biblioteki (Warszawa)
2.  Monika Kosakowska   – wiceprzewodnicząca  Domy Kultury (Poznań)
3.  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




