II ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Co z pracownikami ³¹czonych szpitali ?

● (23.09.2011) W Zakopanem odby³y siê obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. W przyjêtym tam stanowisku zwi¹zkowcy sprzeciwili siê prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. - W przypadku tak szczególnego
przedsiêbiorstwa, jakim s¹ Polskie Koleje Linowe, powinno siê braæ pod uwagê przede wszystkim dobro spo³ecznoœci lokalnej i opinie œrodowisk pracowniczych - napisali w dokumencie cz³onkowie Komisji Krajowej. Zwi¹zkowcy opowiedzieli siê za pozostawieniem pakietu kontrolnego akcji PKL w rêkach podmiotu publicznego.
Spor¹ czêœæ obrad zajê³a dyskusja na temat tak zwanych umów œmieciowych. W przyjêtym stanowisku zwi¹zkowcy uznali, ¿e to jeden z najistotniejszych problemów
dzisiejszego rynku pracy i jest najwiêkszym zagro¿eniem
dla osób utrzymuj¹cych siê z pracy. NSZZ „Solidarnoœæ”
przygotowuje siê do du¿ej kampanii spo³ecznej zwalczaj¹cej to zjawisko i promuj¹cej zatrudnienie na czas nieokreœlony. - To bêdzie jeden z priorytetów dla naszego
zwi¹zku na najbli¿sze miesi¹ce - oœwiadczy³ w Zakopanem przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr Duda.
Komisja Krajowa omówi³a równie¿ przebieg organizowanego przez „Solidarnoœæ” konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. Do V edycji zg³osi³y siê 24 firmy, uhonorowano 12 przedsiêbiorstw.
Zwi¹zkowcy zajêli siê te¿ omówieniem pierwszego
czytania w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za p³acê. Zwi¹zek prowadzi³
akcjê zbierania podpisów pod projektem. Popar³o go ok.
350 tys. osób.
● (26.09.2011) Przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Piotr
Duda zaapelowa³ do premiera Donalda Tuska o wywi¹zanie siê z wczeœniejszych obietnic i powo³anie wspólnego zwi¹zkowo-rz¹dowego zespo³u do spraw renegocjacji
zapisów pakietu klimatycznego. - Brak takich dzia³añ obci¹¿aæ bêdzie rz¹d, którym Pan kieruje - przestrzega Piotr
Duda. Obietnica powo³ania takiego zespo³u zosta³a przez
szefa rz¹du z³o¿ona 30 czerwca, podczas spotkania z delegacj¹ „Solidarnoœci” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Donald Tusk przysta³ wtedy na propozycjê „Solidarnoœci”, by eksperci obu stron wspólnie przeanalizowali mo¿liwoœci zweryfikowania podpisanego w 2008
roku dokumentu. Polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej mog³o stworzyæ do tego dodatkowe mo¿liwoœci.
Niestety, deklaracja premiera pozosta³a do tej pory bez
pokrycia. Szef „Solidarnoœci” w liœcie zwraca te¿ uwagê
na kolejne zagro¿enie dla Polski, jakim s¹ propozycje dalszego zaostrzania celów redukcji CO2. To równie prowadziæ bêdzie do ogromnych zagro¿eñ dla polskiej gospodarki. Tym bardziej, ¿e zdaniem wielu ekspertów, uzasadnienie tych dzia³añ ochron¹ klimatu nie ma racjonalnych podstaw.
● (27.09.2011) Przeciwko zwalnianiu pracowników i zastêpowaniu ich osobami zatrudnionymi w agencjach pracy tymczasowej, protestowali zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” przed warszawsk¹ siedzib¹ w³aœciciela sieci sklepów
Carrefour.
Zdaniem zwi¹zkowców odsetek pracowników agencyjnych stanowi ju¿ 30 procent ogó³u zatrudnionych w
Carrefour. W ci¹gu ostatnich dwóch lat pracê we francuskiej sieci straci³o ju¿ 11 000 osób. Pikieta trwa³a ponad
dwie godziny, najpierw przed wejœciem do galerii handlowej, a nastêpnie w œrodku, gdzie zwi¹zkowcy sparali¿owali dzia³anie hipermarketu.
Zwi¹zkowcy przygotowali petycjê do zarz¹du spó³ki,
któr¹ wrêczyli dyrektor ds. zasobów ludzkich Carrefoura.
Domagaj¹ siê w niej m.in. natychmiastowego wstrzymania zwolnieñ pracowników, pod pretekstem fikcyjnej likwidacji stanowisk pracy, wstrzymania zatrudnienia pracowników firm zewnêtrznych zatrudnionych na umowy
cywilnoprawne, podniesienia wymiaru czasu pracy kasjerom i pozosta³ym pracownikom, zatrudnionym w niepe³nym wymiarze czasu pracy, ustalenia zakresu obowi¹zków pracownikom poszczególnych dzia³ów, co mo¿e wyeliminowaæ ponadnormatywne obci¹¿anie prac¹ i j¹
usprawniæ, zgodnego z prawem wyp³acania odpraw pieniê¿nych zwalnianym pracownikom w uzasadnionych
przypadkach likwidacji stanowisk pracy.
● (29.09.2011) - O ¿adnym prze³omie w negocjacjach
zespo³u do spraw prawa pracy Komisji Trójstronnej nie
ma mowy - mówi Zbigniew Kruszyñski, z Dzia³u Polityki
Spo³ecznej KK NSZZ „Solidarnoœæ”. W styczniu 2012
roku przestaje obowi¹zywaæ ustawa o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców. W Komisji Trójstronnej trwaj¹ rozmowy na
temat zmian w prawie pracy, w tym miêdzy innymi wprowadzenia na sta³e do polskiego prawa pracy niektórych
rozwi¹zañ ustawy antykryzysowej. O zmianach w prawie
pracy dyskutowali przedstawiciele zwi¹zków zawodowych
i pracodawców w ramach zespo³u ds. prawa pracy TrójCiąg dalszy na str. III

Coraz bli¿szy jest moment, gdy po³¹czone zostan¹ dwie
bielskie placówki szpitalne: Beskidzkie Centrum Onkologiczne im. Jana Paw³a II i Szpital Ogólny im. dr. Edmunda
Wojty³y w Bielsku-Bia³ej. Podbeskidzka „Solidarnoœæ”,
opiniuj¹c projekt w tej sprawie, przypomnia³a decydentom,
¿e oba ³¹czone szpitale to nie tylko budynki i sprzêty, ale
te¿ pracownicy. - Obawialiœmy siê, ¿e w procesie ³¹czenia
obu placówek sprawy za³ogi bêd¹ marginalizowane. Jako
zwi¹zek zawodowy nie mogliœmy na to siê zgodziæ - mówi
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” Marcin Tyrna. Dodaje, ¿e s¹ ju¿ pierwsze pozytywne efekty zwi¹zkowego weta...
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” zosta³ zmuszony do negatywnego zaopiniowania projektu po³¹czenia Beskidzkiego Centrum Onkologicznego im. Jana
Paw³a II i Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojty³y w
Bielsku-Bia³ej. - Nie mieliœmy wyboru. Pozytywnie oceniamy tê koncepcjê, nigdy nie zamierzaliœmy jej blokowaæ, bo
wierzymy, ¿e bêdzie s³u¿yæ spo³eczeñstwu. Jednak niepokoj¹ce jest, ¿e nikt nie chcia³ z nami rozmawiaæ na temat przysz³ego zatrudnienia i uk³adu zbiorowego pracy w nowej,
po³¹czonej placówce. To bardzo wa¿ne, bo w obu placówkach pracuje ponad osiemset osób. Nikt nie mówi, jakie
bêd¹ ich losy - powiedzia³ przewodnicz¹cy ZR Marcin Tyrna podczas spotkania z dziennikarzami w czwartek, 29 wrzeœnia, tu¿ przed z³o¿eniem opinii w bielskim ratuszu.

28 wrzeœnia odby³o siê takie spotkanie przedstawicieli „Solidarnoœci” podbeskidzkiej s³u¿by zdrowia (w tym reprezentacji zwi¹zkowców z obu szpitali) z jednym z wiceprezydentów miasta. Zwi¹zkowcy przedstawili swe minimalne
oczekiwania, dotycz¹ce miêdzy innymi rocznej gwarancji
zatrudnienia dla za³ogi obu placówek i podpisania zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy. W³adze miasta nie przysta³y na tê propozycjê. - W tej sytuacji nie mieliœmy prawa,
jako zwi¹zkowcy, popieraæ niejako w ciemno tego projektu.
Pracownicy szpitali by nam tego nie wybaczyli - zaznaczy³
Marcin Tyrna sk³adaj¹c w ratuszu negatywn¹ opiniê na temat po³¹czenia obu bielskich szpitali.
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odby³a siê wieczorem,
29 wrzeœnia, wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jaros³aw
Biegun podkreœli³, ¿e nieuczciwe jest oskar¿anie - przez czêœæ
radnych i dziennikarzy - podbeskidzkiej „Solidarnoœci” o blokowanie wydania opinii na temat planów po³¹czenia obu bielskich placówek szpitalnych. Zaznaczy³, ¿e winiæ za to mo¿na
raczej fakt, ¿e z winy Ratusza dialog spo³eczny w Bielsku-Bia³ej wci¹¿ kuleje, a dostêp do podstawowych informacji i ich
obieg pozostawia wiele do ¿yczenia. - Pozostaje jedynie mieæ
nadziejê, ¿e w przysz³oœci, przy podejmowaniu decyzji, dotykaj¹cych bezpoœrednio pracowników po³¹czonych szpitali, bêdzie
zasiêgana i uwzglêdniana opinia zwi¹zków zawodowych - zaznaczy³ w swym wyst¹pieniu Jaros³aw Biegun. Wyrazi³ te¿
zdziwienie, dlaczego projekt zosta³ przed³o¿ony zwi¹zkom

Ju¿ wkrótce Beskidzkie Centrum Onkologiczne im. Jana Paw³a II (z lewej) i Szpital Ogólny im. dr. Edmunda
Wojty³y w Bielsku-Bia³ej bêd¹ po³¹czone. „Solidarnoœæ” podkreœla, ¿e w trakcie ³¹czenia obu placówek nale¿y myœleæ
nie tylko o dobru pacjentów, ale te¿ o losie pracowników tych szpitali.
Szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci” podkreœli³, ¿e niezro- zawodowym w ostatniej chwili, skoro temat jest omawiany od
zumia³e jest, dlaczego projekt po³¹czenia szpitali zosta³ przed- dwóch lat: - Teraz ¿¹da siê od nas natychmiastowej opinii stawiony do zaopiniowania w ostatniej chwili. Doda³, ¿e Za- sporz¹dzonej na kolanie, bez zapoznawania siê ze szczegó³ami
rz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” nie zosta³ koncepcji, bez ¿adnych wyjaœnieñ.
poinformowany o terminie sesji Rady Miejskiej, na której mia³
Jaros³aw Biegun zaskoczony by³ tak¿e radiow¹ wypobyæ omawiany powy¿szy temat. Przedstawi³ dok³adne kalen- wiedzi¹ prezydenta Jacka Krywulta, udzielon¹ w dzieñ po
darium wymiany dokumentów w tej sprawie. Pierwsze pi- zakoñczeniu sesji. - Pan prezydent butnie stwierdzi³, ¿e zwi¹smo wp³ynê³o do Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „So- zek mia³ tylko podpisaæ opiniê, a potem zaj¹æ siê swoimi
lidarnoœæ” dopiero 20 wrzeœnia 2011 roku. Prezydent Biel- sprawami. Pragnê podkreœliæ, ¿e w³aœnie zwi¹zkowymi spraska-Bia³ej Jacek Krywult nie
wami s¹ kwestie zatrudnienia,
poda³ w nim terminu sesji, prokwestie warunków pracy. Nie
sz¹c jedynie o „zaopiniowanie
mo¿e byæ tu dyktatu ratusza:
w mo¿liwie pilnym terminie”.
podpiszcie, a potem sobie idŸJu¿ nastêpnego dnia - chc¹c
cie. Niepokoi nas taka postawa
przygotowaæ rzeteln¹ opiniê prezydenta naszego miasta - do„Solidarnoœæ” zwróci³a siê do
daje Biegun.
prezydenta z proœb¹ o informa★★★
cjê na temat ewentualnych przyProtest „Solidarnoœci” w tej
sz³ych zwolnieñ pracowników z
sprawie ju¿ przyniós³ pierwsze
obu po³¹czonych ju¿ placówek,
efekty: zarówno w czasie wspogdy¿ kwestia zachowania miejsc
mnianego nadzwyczajnego popracy jest spraw¹ kluczow¹ w
siedzenia Rady Miejskiej Bieldzia³alnoœci ka¿dego zwi¹zku
ska-Bia³ej, jak i w trakcie obrad
zawodowego. W odpowiedzi 26
Rady Powiatu Bielskiego zaczêwrzeœnia 2011 roku, a wiêc - jak
to g³oœno mówiæ o pracownisiê póŸniej okaza³o - dzieñ przed
- Nie mo¿emy jako zwi¹zek zawodowy w ciemno kach obu ³¹czonych placówek i
sesj¹ Rady Miejskiej, prezydent akceptowaæ projektu po³¹czenia obu szpitali, skoro nikt pytaæ o ich przysz³e losy. Rada
Jacek Krywult nades³a³ pismo, nie chce nam powiedzieæ, co bêdzie z ich pracownika- Powiatu Bielskiego, podejmuj¹c
w którym miêdzy innymi stwier- mi. Tu chodzi o los ponad oœmiuset osób i ich rodzin - 5 paŸdziernika 2011 roku
dzi³: sprowadzanie tego do te- mówi³ dziennikarzom szef podbeskidzkiej „Solidarno- uchwa³ê, wyra¿aj¹c¹ zgodê na
matu zatrudnienia /.../ jest nie- œci” Marcin Tyrna.
po³¹czenie obu szpitali, wyst¹dopuszczalnym uproszczeniem
pi³a do w³adz Bielska-Bia³ej z
powa¿nego przedsiêwziêcia, jakim jest po³¹czenie dwóch propozycj¹ okreœlenia ramowych zasad dalszego zatrudnieskomplikowanych organizmów szpitalnych.
nia pracowników ³¹czonych jednostek maj¹c na celu w przy- Takie postawienie sprawy musi niepokoiæ, bo ka¿e przy- sz³oœci „dobr¹ wspó³pracê z za³og¹ ³¹czonych jednostek”.
puszczaæ, ¿e przy tworzeniu nowego podmiotu kwestie praTak¿e prezydent Bielska-Bia³ej Jacek Krywult w piœmie,
cownicze, w tym sprawa dalszego zatrudnienia dotychcza- przes³anym 5 paŸdziernika do Zarz¹du Regionu Podbeskisowego personelu obu placówek, bêd¹ marginalizowane - dzie NSZZ „Solidarnoœæ”, zapewni³, ¿e procedura ³¹czenia
podkreœla Marcin Tyrna.
szpitali odbywaæ siê bêdzie ze szczególn¹ trosk¹ o pracowJu¿ nastêpnego dnia po otrzymaniu tego niepokoj¹cego ników ³¹czonych jednostek.
pisma Zarz¹d Regionu wyst¹pi³ do prezydenta Bielska-BiaWczeœniej, przed opini¹ „Solidarnoœci”, takich zapew³ej z proœb¹ o spotkanie i omówienie kwestii pracowniczych. nieñ nie by³o...

