
 

 

 

     

 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia pracodawcy oraz instytucji związkowych 

 

W dniu 16 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem platformy Google Meet odbyło się zdalne spotkanie 

pracodawcy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej Pracodawca lub Muzeum)  

z działającymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi, tj. Komisją Zakładową OZZ Inicjatywa 

Pracownicza przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej OZZ IP) oraz Organizacją 

Zakładową NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Nr 3453 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

w Warszawie (dalej NSZZ Solidarność). Spotkanie zwołano z inicjatywy Pracodawcy. 

Ze strony Pracodawcy w spotkaniu udział biorą: 

 Pani Małgorzata Ławrowska von Thadden 

 Pani Joanna Żarnecka 

 Pan Andrzej Kowalski 

Ze strony OZZ IP w spotkaniu udział biorą: 

 Pani Jolanta Woch 

 Pan Paweł Nowożycki 

Ze strony NSZZ Solidarność udział bierze: 

 Pani Katarzyna Szotkowska-Beylin 

Po przywitaniu i zweryfikowaniu obecności Pani Małgorzata Ławrowska von Thadden przedstawiła 

agendę spotkania, którego tematem jest możliwość wsparcia pracowników w związku  

z reorganizacja procesu pracy (praca zdalna) z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2. 

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych tematów spotkania Pan Andrzej Kowalski 

wskazał, że wobec okoliczności, iż część załogi nie należy do żadnej z działających na terenie 

Muzeum organizacji związkowych, a omawiane kwestie dotyczą również tych pracowników, 

zasadnym jest, aby protokół z dzisiejszego spotkania został udostępniony pracownikom w sposób 

przyjęty u Pracodawcy. 

Przedstawiciele OZZ IP i NSZZ Solidarność wyrażają zgodę na udostępnienie protokołu. 

Pani Małgorzata Ławrowska von Thadden wskazuje, że wobec utworzenia na stronie BIP Muzeum 

zakładki „Organizacje związkowe” treść protokołu mogłaby zostać udostępniona również w tym 

miejscu.  



 

Przedstawiciele OZZ IP i NSZZ Solidarność wyrażają zgodę na udostępnienie protokołu na BIP 

Pracodawcy. 

Wobec wyczerpania kwestii formalnych, Pani Małgorzata Ławrowska von Thadden udostępniła 

obecnym prezentację na temat dotychczas podjętych przez pracodawcę działań mających na celu 

wspieranie pracowników w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz przedstawiła dalsze 

planowane przez Pracodawcę kroki. 

Pani Joanna Żarnecka oraz Pan Andrzej Kowalski przedstawili propozycję wsparcia finansowego 

pracowników polegającego na udzieleniu jednorazowej podwyżki w wysokości 300 zł brutto brutto 

każdemu pracownikowi.   

Ze strony przedstawicieli Pracodawcy padła propozycja, aby jednorazową podwyżkę przyznać na 

zasadach analogicznych jak uprzednio przyznana jednorazowa podwyżka ze środków pochodzących 

od organu prowadzącego, tj. w formie zarządzenia bez konieczności sporządzania aneksu do 

umowy o pracę. 

Pani Katarzyna Szotkowska-Beylin wskazuje, że jest to dobry krok ze strony pracodawcy. Wstępnie 

wyraża zgodę na zaproponowany tryb procedowania, zwraca jednak uwagę na konieczność 

ostateczne akceptacji wewnątrz NSZZ Solidarność. 

Pani Jolanta Woch i Pan Paweł Nowożycki wskazują na konieczność przedyskutowania propozycji 

pracodawcy na forum OZZ IP. 

Pracodawca wskazuje, że rozumie konieczność przedyskutowania powyższego na forum organizacji 

związkowych, prosi o możliwie szybką informację zwrotną tak, aby możliwa była wypłata podwyżki 

jeszcze w kwietniu. 

Przedstawiciele obu organizacji związkowych poruszyli również kwestię wsparcia zleceniobiorców, 

przedstawiciele pracodawcy wyjaśnili w jaki sposób wsparli zleceniobiorców w okresie pandemii. 

Organizacje związkowe wskazują, że zajmą ostateczne stanowisko co do propozycji Pracodawcy  

w formie e-mail do dnia 19 kwietnia 2021 roku. 

 

                --- podpis na oryginale --- 

……………............................................................... 

             adw. Andrzej Kowalski - protokolant 

 


