
Statut Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki 
[Fragment]

Rozdział II. Cele i zadania Federacji.

§ 7. Celem Federacji jest: 

1. Reprezentowanie  oraz  obrona  praw  i  interesów  społeczno-zawodowych  
i socjalnych członków organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji ZZPKiS.

2. Kształtowanie  i  ochrona  godności  zawodowej  oraz  statusu  społecznego  pracowników,
twórców, animatorów i działaczy kultury. 

3. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej. 

§ 8. Federacja - dąży do osiągnięcia swych celów przez realizacje następujących zadań: 

1. Organizowanie  współdziałania  związków  członkowskich  na  rzecz  realizacji  celów
określonych w statucie Federacji oraz w statutach tych związków. 

2. Reprezentowanie  związków  członkowskich  i  ich  członków  wobec  organów  władzy
państwowej,  samorządu  terytorialnego,  pracodawców  i  ich  organizacji,  organizacji
zawodowych, społecznych i politycznych. 

3. Udział  w  tworzeniu  aktów  prawnych,  planów  i  programów,  dotyczących  praw  
i interesów pracowników, byłych pracowników oraz emerytów i rencistów kultury i sztuki. 

4. Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych umów i układów pracy, protokołów dodatkowych,
regulaminów i porozumień oraz wprowadzanie zmian do wymienionych aktów. 

5. Występowanie  do  władz  z  inicjatywami  na  rzecz  doskonalenia  prawa  pracy,  systemu
ubezpieczeń i szeroko rozumianej polityki społecznej. 

6. Udzielanie  bezpłatnych  porad  prawnych  związkom  członkowskim  i  członkom  tych
związków. 

7. Podejmowanie  na  wniosek  związków  członkowskich  działań  interwencyjnych  wobec
właściwych podmiotów prawnych. 

8. Federacja,  na podstawie  przepisów Ustawy o  rozwiązywaniu  sporów zbiorowych,  może
tworzyć  fundusz  strajkowy,  gromadzony  na  wydzielonym rachunku  bankowym.  Zasady
wykorzystywania funduszu strajkowego określa  Regulamin,  uchwalany przez Prezydium
Zgromadzenia Delegatów Związkowych. 

9. Występowanie - na wniosek związku członkowskiego oraz za zgodą zainteresowanych stron
- w charakterze mediatora w sprawach sporów zbiorowych,  których stroną jest  związek
członkowski Federacji. 

10. Decyzję o podjęciu interwencji lub mediacji podejmuje przewodniczący Federacji w oparciu
o opinię prawną co do zasadności wniosku i jego właściwego udokumentowania. 

11. Składanie związkom członkowskim okresowych (co najmniej  raz w roku) sprawozdań z
działalności Federacji. 

12. Prowadzenie działalności gospodarczej
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