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Pracownicy sektora
publicznego

Dwunaste seminarium

Po raz dwunasty podbeskidzka „Solidarność” organizuje seminarium, poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy. Odbędzie się ono 29 kwietnia w ramach bielskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku tematem przewodnim referatów będzie „Skuteczność instytucji nadzoru
nad ochroną zdrowia pracowników w Polsce”.
Tegoroczne centralne obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych odbędą się 28
kwietnia w Łodzi. W tej konferencji będzie uczestniczyć
delegacja naszego regionu. Następnego dnia, we wtorek 29
kwietnia, o 10.00 w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” rozpocznie się seminarium, poświęcone sprawom bhp. - Do udziału zaprosiliśmy zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli
zakładowych organizacji „Solidarności”. Wśród gości będą
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy z głównym inspektorem pracy, Bożeną Borys-Szopą, oraz reprezentanci
sanepidu - mówi Jan Polak, regionalny koordynator do spraw
bhp.
Dodaje, że w trakcie seminarium po raz pierwszy osoby, szczególnie zasłużone dla poprawy warunków pracy,
zostaną uhonorowane okolicznościowymi statuetkami przewodniczącego Zarządu Regionu. - Chcemy, aby ten dzień,
w którym mówimy o wypadkach przy pracy, był też czasem
hołdu dla osób, które ofiarnie i wytrwale pełnią trudną służbę
na rzecz poprawy warunków pracy. Bez takich osób dużo
gorsze byłyby statystyki wypadków i chorób zawodowych mówi przewodniczący Marcin Tyrna.

Długotrwałe, zakończone fiaskiem negocjacje, referendum strajkowe i strajk ostrzegawczy, a w końcu pełne napięcia rozmowy ostatniej szansy... Bardzo mało brakowało,
by w bielskiej spółce GE Power Controls, czyli dawnej Apenie, doszło do bezterminowego strajku całej załogi!
Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się 8 kwietnia.
Tydzień później związkowcy byli gotowi rozpocząć bezterminowy strajk, gdyby ich postulaty płacowe nie zostały spełnione. Na prośbę dyrekcji termin rozpoczęcia strajku został
przesunięty na poranek, 17 kwietnia. Dzień wcześniej wieczorem doszło do podpisania porozumienia. - Wywalczyliśmy tyle, ile się dało wywalczyć - mówi Edward Kubas, przewodniczący „Solidarności” w GE Power Controls.
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Józef Kowalski z biskupem Dąbrowskim i Mariolą
Bużek-Dziedzic podczas
strajku w lutym 1981 roku.

● 5 maja (poniedziałek) 11.00 - zebranie
przewodniczących KZ (tzw. RKO) - siedziba
Zarządu Regionu;
● 11 maja (niedziela), 17.00 - msza św. w
intencji Ojczyzny - katedra pw. św. Mikołaja;
● 26 maja (poniedziałek) 9.00 - posiedzenie Zarządu Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

W trakcie negocjacji „Solidarność” była wspierana
przez drugi związek, działający w zakładzie. Na zdjęciu
Edward Kubas z zakładowej „Solidarności” i szefowa
Związku Zawodowego Metalowców, Krystyna Caputa.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że
zmarł nasz wieloletni kolega, dr Józef Kowalski. W NSZZ „Solidarność” był od samego początku, od 1980 roku. Uczestniczył
w podbeskidzkim strajku generalnym w
styczniu i lutym 1981 roku, zapewniając
między innymi opiekę medyczną członkom
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, zebranym w Bewelanie.
W lutym 1989 roku dr Kowalski był jednym z inicjatorów reaktywowania regionalnych struktur „Solidarności” służby zdrowia. W latach 1989-1992 był delegatem na
Walne Zebranie Delegatów Regionu i na
Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.
Przepracował 28 lat w przychodni rejonowej na Osiedlu Beskidzkim w BielskuBiałej, gdzie cieszył się bardzo dobrą opinią jako lekarz i człowiek. Zapamiętamy go
jako osobę pogodną, uczynną oraz życzli-

wą światu i ludziom. Rodzinie i przyjaciołom śp. Józefa Kowalskiego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Komisja Trójstronna rozpoczyna prace nad przygotowaniem
porozumienia społecznego, którego jednym z elementów ma
być model i kształtowanie wynagrodzeń w sferze publicznej.
W sektorze publicznym zatrudnionych jest ponad 1,3 miliona pracowników. Informacje zebrane przez Dział Branżowo-Konsultacyjny NSZZ „Solidarność” wskazują, że należą oni
do najgorzej wynagradzanych grup zawodowych.
Komisja Trójstronna ma zrealizować jeden z postulatów
przedstawicieli sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” zrzeszających pracowników sektora publicznego, dotyczący podjęcia rozmów w sprawie rozwiązań systemowych dotyczących
płac.
- Nie wszyscy pracownicy sektora publicznego korzystają
na równi z innymi z owoców wzrostu gospodarczego. Dlatego
oczekujemy na propozycje rządu dotyczące podwyżek płac w
tej branży. Podtrzymujemy wszystkie dotychczasowe postulaty
dotyczące systemowych rozwiązań wzrostu wynagrodzeń w
ochronie zdrowia i oświacie - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Z informacji zebranych przez Dział Branżowo-Konsultacyjny NSZZ „Solidarność” wynika, że są branże w sektorze
publicznym, gdzie podwyżek nie było od kilku lat. Na przykład, ostatnią podwyżkę pracownicy archiwów państwowych
otrzymali w 2000 roku. Od 2003 roku nie wzrosły płace pracowników muzeów i instytucji ochrony zabytków. Podwyżek
nie mieli w ostatnim czasie również pracownicy pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego, pracownicy służb weterynaryjnych, pracownicy gospodarki wodnej, czy pracownicy parków narodowych. Niewielkie podwyżki otrzymali pracownicy wyższych uczelni, pracownicy pomocy społecznej,
uzdrowisk czy sanepidu.
- Płace szeregowych pracowników pomocy społecznej są
skandalicznie niskie. Pracownik socjalny zarabia tysiąc trzysta złotych brutto. Za takie pieniądze nie da się przeżyć - mówią związkowcy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Legnicy.
Brak podwyżek w sektorze publicznym potwierdzają również dane przygotowane przez Dział Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wynika z nich, że przez
wiele lat wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej pozostawał na poziomie inflacji. - Oznacza to, że płace
realne w ogóle nie wzrastały. Natomiast w roku 2002 i 2007
praktycznie zamrożono płace w tym sektorze, planując ich
wzrost na poziomie zerowym - mówi Zbigniew Kruszyński, z
Działu Polityki Społecznej KK.
Tymczasem wysokiej jakości usługi publiczne odgrywają
ważną rolę w rozwoju rynku pracy i konkurencyjnej gospodarki. Sprawne publiczne służby zatrudnienia, systemy zabezpieczeń społecznych, wysokiej jakości edukacja w szkołach i na
uniwersytetach, usługi opiekuńcze czy obsługa biznesu i obywateli to wszystko sektor publiczny. - Nie da się podwyższać
wskaźników zatrudnienia i budować konkurencyjnej gospodarki
bez wysokiej jakości usług. Nie będzie wysokiej jakości usług
bez nakładów na sektor publiczny i bez dobrze wynagradzanych pracowników tego sektora - uważa Janusz Śniadek.

Naszej koleżance,

GRAŻYNIE SOKOŁOWSKIEJ
przewodniczącej „Solidarności” w PKO BP
wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu
po śmierci Mamy

śp.

JANINY BĄK
Kwiecień 1990 roku - w gdańskiej
hali Olivia jako delegat Podbeskidzia na
II Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
składa
Marcin Tyrna
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