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z 1 posiedzenia w sprawie 
Ponadzakładowego Branżowego Układu Zbiorowego dla instytucji kultury 

 
 

23 listopada w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się pierwsze spotkanie 
poświęcone wypracowaniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego (PZUZ) dla instytucji kultury, dla 
których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stronie rządowej przewodniczył 
p. Jarosław Czuba, dyrektor generalny w MKiDN, stronę pracodawców reprezentowali dyrektorzy 
poszczególnych instytucji, ze znaczną reprezentacją sektora muzeów.  

 Strona związkowa reprezentowana była przez: branżowe struktury Forum Związków 
Zawodowych, OPZZ,  NSZZ Solidarność, którą reprezentowali przewodniczący i członkowie sekcji 
branżowych wchodzących w skład Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu tj. Sekcje Krajowe: Bibliotek 
Publicznych, Sekcję Instytucji Pracowników Artystycznych i Sekcję Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zbytków. Przedstawiciel Forum zaproponował na miejsce kolejnych spotkań konsultacyjnych siedzibie 
swojej centrali. 

 Strona związkowa, a przedstawiciele Sekretariatu Kultury szczególnie wykorzystali spotkanie do 
zwrócenia po raz kolejny uwagi na problemy naszego środowiska tj. kwestię wynagrodzeń, psucia 
Ustawy o działalności kulturalnej, konieczności nowelizacji lub zmiany Ustaw branżowych, roli 
organizatora, szczególnie w sytuacji bibliotek, muzeów, czy teatrów samorządowych. Stwierdzono, że 
nawet najlepszy Ponadzakładowy Układ nie spełni swojego zadania, jeżeli nie będzie dodatkowych 
pieniędzy w budżetach instytucji na wynagrodzenia adekwatne do wartości pracy. Znane są przykłady 
Układów Branżowych akceptowanych przez pracowników, gdzie przy najlepszych chęciach dyrektorów 
nie udaje się wprowadzić dobrych przepisów w życie, właśnie ze względu na zaniżone do zadań 
budżety. Poszczególne artykuły, a nawet całe Układy w niektórych instytucjach są martwe. 

 Kolejnym, podniesionym przez stronę związkową problemem, była sprawa różnych stanowisk 
poszczególnych instytucji wobec PZUZ: niektóre instytucje mogą nie być zainteresowane 
przystąpieniem do tego Układu, bo przepisy ich Zakładowych Układów są korzystniejsze. Z kolei 
niektóre nie będą mogły tego uczynić, ze względu fakt, że MKiDN jest tylko jednym z organizatorów, lub 
te instytucje podlegają w całości władzom samorządowym. 

 W trakcie dyskusji pojawiła się kwestia umocowania prawnego strony określonej jako 
pracodawca. Obecność na spotkaniu dyrektorów instytucji kultury, i to w znacznej liczbie zdaniem 
przedstawicieli Sekretariatu, nie posiada znamion uprawnionej reprezentacji strony pracodawców w 
rozmowach w świetle Ustawy o Dialogu Społecznym. W sytuacji, gdy MKiDN jest organizatorem 
utrzymującym podległe mu instytucje, a więc tzw. pracodawcą konstytucyjnym, istnieje 
niebezpieczeństwo zaburzenia równowagi stron w rozmowach. (Ponadto, w wyniku rozmów, 
reprezentanci Sekretariatu doszli do wniosku, że istnieć może także problem prawny, gdy dojdzie do 
etapu rejestracji układu przez uprawniony organ).  

 Wszystkie trzy podmioty społeczne podniosły kwestię instytucji samorządowych, dla których taki 
układ powinien zostać wynegocjowany i przyjęty. Zwrócono uwagę na fakt, że zdecydowana większość 
muzeów i bibliotek podlega samorządom i wypracowany PZUZ nie obejmie tych instytucji. Strona 
rządowa nie podjęła tego tematu. 

 Wstępnie ustalono, że, po ustaleniu zakresu i treści przepisów dotyczących wszystkich 
zainteresowanych,  rozmowy będą toczyć się w podgrupach branżowych. Padły propozycje, aby 
wydzielić podgrupę instytucji artystycznych i muzealno-biblioteczną, lub rozdzielić jeszcze muzea od 



bibliotek. Przedstawiciele OPZZ i Forum Związków Zawodowych zaproponowali wypracowanie 
harmonogramu prac oraz przedstawienia delegacji do prowadzenia negocjacji dla poszczególnych 
stron. Za instruktywne uznano wewnętrzne rozmowy strony związkowej w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska, np. w siedzibie FZZ w Warszawie. 

 Przedstawiciele Sekcji Muzeów uczestniczący w rozmowach, po wstępnej analizie spotkania 
podnoszą następujące problemy, jakie zauważyli w toku spotkania: 

1. Należy dokonać konsultacji prawnej w sprawie określenia, w oparciu obowiązujące przepisy, kto 
w przypadku państwowych instytucji kultury jest pracodawcą umocowanym do podpisania 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

2. Czy stronę rządową w negocjacjach nie powinno reprezentować Ministerstwo Pracy, Rodziny i 
Spraw Społecznych. 
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