ŹLE SIÊ DZIEJE W „PEDIATRYKU” MIREK BIERNOT UPAMIÊTNIONY
W BAZYLICE
Od pewnego czasu w mediach – także ogólnopolskich – głośno jest o bielskim Szpitalu
Pediatrycznym. Dziennikarze alarmują, że źle
się dzieje w tej placówce. Niektórzy przestrzegają, że w wyniku obecnych perturbacji szpital
może zostać zamknięty. Szpitalna „Solidarność”
apeluje do dyrekcji i organu założycielskiego
tej placówki o jak najszybsze podjęcie radykalnych działań, mających uzdrowić tę sytuację.
Związkowcy podkreślają jednak, że przyczyny
konfliktu leżą w zupełnie innym miejscu niż to,
które opisują media…
– Od co najmniej czterech lat trwa konflikt
osobowy między pielęgniarkami a lekarzem,
będącym także ordynatorem jednego ze szpitalnych oddziałów. Pojawiają się zarzuty o fatalnej współpracy i mobbingu. Jako związki
zawodowe nie mogliśmy w tej sprawie milczeć
tym bardziej, że lekarz przedstawia całkowicie
inne podłoże konfliktu, a na dodatek stara się
go upolitycznić – mówi Irena Faruga, szefowa
„Solidarności” Szpitala Pediatrycznego. Wraz
z przedstawicielami drugiej organizacji związkowej, działającej w tej placówce, zawiadomiła
o tej chorej sytuacji i o pojawiających się zarzutach nie tylko Państwową Inspekcję Pracy i prokuraturę, ale także Komisję Etyki Zawodowej
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Ta ostatnia
wyraziła już zgodę na zwolnienie z pracy lekarza, na którym ciążą zarzuty o mobbing. Widać
uznano pojawiające się oskarżenia za wystarczająco poważne i wiarygodne.
W szpitalu panuje fatalna atmosfera. Wypowiedzenia złożyła zarówno grupa pielęgniarek,
jak też lekarzy solidaryzujących się ze swym
kolegą. Z kolei medyk, który wydaje się być
głównym problemem szpitala, rzuca na prawo
i lewo oskarżenia, milcząc w jednej sprawie:
zarzutów o mobbing.
– Ta chora sytuacja odbija się na naszej pracy. Szpital prezentowany jest w mediach – delikatnie mówiąc – w niekorzystnym świetle. Jego

funkcjonowanie nie jest na razie zagrożone, ale
nie można wykluczyć, że przy eskalacji konfliktu mogą się pojawić poważne perturbacje
w codziennym funkcjonowaniu poszczególnych
oddziałów. Trzeba jak najszybciej radykalnie
zamknąć tę sprawę. Tego oczekujemy zarówno od dyrekcji, jak i organu założycielskiego
– podkreśla szefowa szpitalnej „Solidarności”.
– Z niepokojem obserwujemy konflikt w bielskim Szpitalu Pediatrycznym. Zarzuty o mobbing są zbyt poważne, by próbować zamieść je
pod dywan. Trudno oprzeć się wrażeniu, że cała
sprawa rozbija się o jedną konfliktową osobę.
Nie można dopuścić, by taka sytuacja miała zagrozić funkcjonowaniu tego szpitala. To może
się odbić na sytuacji zarówno pracowników tej
placówki, jak też jej małych pacjentów. Czekamy na zdecydowane posunięcia dyrekcji szpitala. W razie potrzeby zdecydowanie poprzemy
wszelkie działania naszych koleżanek i kolegów
z bielskiego „Pediatryka” – mówi Piotr Gołąb,
przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
W chwili zamykania numeru dotarły do nas
informacje o tym, że dyrekcja Szpitala Pediatrycznego podjęła decyzję o definitywnym rozstaniu z lekarzem, który był przyczyną konfliktu
w tej placówce. – Lepiej późno niż wcale. Oby
to była prawda! – mówią związkowcy czekając
na realizację tej decyzji.

PO¯EGNANIE JANUSZA BARGIE£A
Dawni i obecni działacze podbeskidzkiej „Solidarności” wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Janusza Bargieła. Jego
pogrzeb odbył się 17 września w kościele
św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich.
Przy urnie z prochami zmarłego 12
września 2019 roku Janusza Bargieła stanęły poczty sztandarowe Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” i MOZ
NSZZ „Solidarność” FCA Poland. Podczas
homilii w trakcie pogrzebowej mszy św.
proboszcz parafii ks. kan. Grzegorz Klaja
przypomniał działalność Janusza Bargieła
w czasie zdelegalizowanej „Solidarności”
i represje, jakie go za to spotykały. Kaznodzieja podkreślił, że była to realizacja zadania „Jeden drugiego brzemiona noście”,
o którym mówił Ojciec Święty Jan Paweł
II podczas homilii w Gdańsku w 1987 roku.

We wspaniałym bursztynowym Ołtarzu
Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku – świątyni zwanej Bastionem Solidarności – znalazł się srebrny listek, upamiętniający
zmarłego w ubiegłym roku Mirosława Biernota,
działacza „Solidarności” spółki Lotos Terminale
w Czechowicach-Dziedzicach.
Bursztynowy ołtarz powstaje od kilkunastu lat. Wśród darczyńców, przekazujących
ofiary na ten cel, jest „Solidarność”, są spółki
i instytucje, a zwłaszcza indywidualne osoby.
Na jednym z liści winorośli, znajdującym się
tuż przy tabernakulum, został wygrawerowany
napis: „Mirosław Biernot – człowiek Solidarności”. – W ten sposób chcieliśmy upamiętnić tę niezwykłą postać, nie tylko oddanego
działacza związkowego, ale też dobrego człowieka, wspaniałego męża, ojca, przyjaciela
– mówi Krzysztof Nowicki, prezes spółki Lotos Oil, jeden z inicjatorów tego upamiętnienia. Oficjalna prezentacja listka odbyła się
podczas mszy św., odprawionej 21 września
przez proboszcza bazyliki ks. kanonika Ludwika Kowalskiego.
W uroczystości uczestniczyli żona Mirosława Biernota, Małgorzata, i jego syn, Kamil,
a także reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności” z przewodniczącym ZR Markiem Boguszem oraz przedstawiciele macierzystej komisji
Mirosława Biernota – Międzyzakładowej Organizacji Związkowej czechowickiej spółki
Lotos Terminale z przewodniczącym Adamem
Sobczykiem. Nie zabrakło pocztów sztandarowych Zarządu Regionu i „Solidarności” Lotos
Terminale. Obecni byli także reprezentanci za-

ZAK£ADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

WSKAŹNIK TROCHÊ WY¯SZY
Senat przyjął bez poprawek rządową nowelizację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, ustalającą podstawę wskaźnika naliczania funduszu wg przeciętnego wynagrodzenia
z drugiej połowy 2014 roku. To korzystniejsze od
pierwotnej propozycji rządu, który za podstawę
wskazywał przeciętne wynagrodzenie z pierwszej
połowy roku 2014. To efekt negocjacji „Solidarności” z rządem i choć oczekiwany był większy

Żona i syn Mirka Biernota wraz ze związkowcami i
pracodawcami ze spółek Lotosu pod bursztynowym
ołtarzem w kościele św. Brygidy.
rządów spółek Lotosu – obok wspomnianego
Krzysztofa Nowickiego z Lotos Oil także prezesi Tadeusz Szkudlarski z Lotos Terminale
i Bartłomiej Łęgowski z RCEkoenergia.
– Mirek był doskonałym związkowcem,
sprawdzonym zwłaszcza w trudnym czasie
przekształceń spółek Grupy Lotos, a przy
tym wspaniałym kolegą. Z pewnością swym
życiem i pracą zasłużył na tak niezwykłe
upamiętnienie – powiedział Marek Bogusz
po zakończeniu uroczystości w bazylice św.
Brygidy.

wzrost, obecną nowelizację należy traktować jako
umiarkowany sukces Związku.
Zgodnie z ustawą wskaźnik naliczania zakładowego funduszu socjalnego określa się
w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Powinien być
corocznie waloryzowany, jednak przez 8 lat był
zamrożony na poziomie z 2012 roku.
„Solidarność” zdecydowanie zabiega o jak
najszybsze nadrobienie zaległości. Postulat ten
umieściła jako jeden z głównych w ramach
tzw. Piątki „Solidarności”.

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami
naszego związku.
ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Na zakończenie mszy św. zmarłego pożegnał wieloletni przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna,
przypominając działalność Janusza Bargieła, jego odwagę i bezkompromisowość. Swe
wspomnienie zakończył słowami wiersza
Jerzego Narbutta:
„Którzy bezprawiu mówią nie,
to choćby nawet słabi byli,
to choćby nie najlepiej żyli,
solą tej ziemi są.
Tak Bóg prosto
po liniach pisze krzywych…”.
W pogrzebie uczestniczyło wielu dawnych
i obecnych działaczy „Solidarności”, w tym
osoby, które wraz z Januszem Bargiełem były
represjonowane w stanie wojennym.

Sekretariat
tel. 33 812-67-90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 33 812-67-90, 530 760 060
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń
tel. 33 812-67-52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny
tel. 33 812-67-53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek,
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik,
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek,
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul,
tel. 668 973 092
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,
tel. 603 769 965
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