
nowiskiem Dyrekcji Szpitala, że istnieje 
konieczność zmniejszenia bieżących 
kosztów funkcjonowania szpitala ale stoi 
na stanowisku, że nie może się to odby-
wać kosztem tylko jednej grupy zawo-
dowej i to tej najniżej uposażonej. 

W świetle powyższego Zarząd Regio-
nu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 
deklaruje pełne wsparcie negocjacyjne 
dla Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” oraz jej innych działań (do prote-
stacyjno – strajkowych włącznie) mają-
cych na celu utrzymanie odpowiedniego 
zatrudnienia i warunków pracy w tym 
szpitalu. 

Z uwagi na wyniki ekonomiczno-
finansowe tej placówki Służby Zdrowia 
plany obniżki kosztów jej funkcjono-
wania powinny zawierać aspekt solida-
ryzmu całej załogi szpitala, uwzględnia-
jący proporcjonalną partycypację wszy-
stkich grup zawodowych w ratowaniu 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr 

W pierwszej części posiedzenia strajkowych włącznie) mających na celu A. Jurasza w Bydgoszczy.    1
członkowie Zarządu Regionu dyskuto- utrzymanie odpowiedniego zatrudnie-
wali nad sytuacją w Szpitalu Uniwersy- nia i warunków pracy w tym szpitalu. W dalszej części posiedzenia człon-
teckim Nr 1 im.dr A.Jurasza, dotyczącą kowie Zarządu Regionu wysłuchali 
planowanego przekazania na warun- STANOWISKO informacji z działalności Oddziałów 
kach outsourcingu części zakładu pra- ws. planowanego przekazania części i Biur Terenowych ZR, które przedstawili 
cy obejmującej pracowników działów: zakładu Szpitala Uniwersyteckiego przewodniczący. Ustalono także termi-
Utrzymania Czystości i Transportu Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy narz posiedzeń Zarządu oraz spotkań 
Wewnętrznego. Pracownikom grożą tj. działów: Utrzymania Czystości z Przewodniczącymi organizacji związ-
zmiany warunków pracy i płacy, z utra- i Transportu Wewnętrznego kowych z terenu Bydgoszczy na bieżący 
tą stanowisk pracy włącznie. Negocja- na warunkach określonych rok. 
cje związkowe z Dyrekcją szpitala w art. 231 KP na rzecz podmiotu W związku z tegorocznym jubileu-
rozpoczęły się 20 stycznia. Wysłucha- wyłonionego w trybie przetargu. szem NSZZ „Solidarność”, ZR powołał 
no także  opinii w tej sprawie zapro- Zespół Organizacyjny, w składzie: Marek 
szonych na posiedzenie przedsta- Po wysłuchaniu przedstawicieli Ko- Napierała, Jan Kryger,  Sebastian Gawro-
wicieli Komisji Zakładowej NSZZ misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nek, Ryszard Sieradzki, Elżbieta Lubiew-
„Solidarność” działającej w Szpitalu. przy Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. ska i Jakub Gaszak, który zajmie się przy-

W przyjętym przez Zarząd Regionu dr A. Jurasza w Bydgoszczy i analizie do- gotowaniami regionalnych obchodów 
Stanowisku zwrócono uwagę na to, tychczasowych dokumentów w przed- 35.rocznicy podpisania Porozumień 
że plany obniżki kosztów funkcjono- miotowej sprawie, Zarząd Regionu Sierpniowych. Przewodniczącym Zespo-
wania placówki powinny zawierać Bydgoskiego uważa, że przedstawiona łu został Marek Napierała – wiceprze-
aspekt solidaryzmu całej załogi przez Dyrekcję Szpitala konieczność wodniczący Zarządu Regionu Bydgo-
szpitala, uwzględniający proporcjo- zmian w organizacji pracy wyżej wymie- skiego.  1
nalną partycypację wszystkich grup nionych działów, jak i ostateczny efekt 
zawodowych w ratowaniu Szpitala tych zmian przedstawiony w kwocie 500 
Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jura- tysięcy zł. w skali roku są iluzoryczne 
sza w Bydgoszczy. i niewspółmierne do przewidywanych 

Zarząd Regionu zadeklarował peł- kosztów społecznych, które wystąpią po 
ne wsparcie negocjacyjne dla Komisji stronie pracowników po przeprowadze-
Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz niu planowanego outsorcingu. Zarząd 
jej innych działań (do protestacyjno – Regionu Bydgoskiego zgadza się ze sta-

Serwis Info Nr2/ styczeń 2015facebook/solidarnoscbydgoszcz

N R 2 / S T Y C Z E Ń 2 0 1 5 R O K

Obradował Zarząd Regionu  
21 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu 

Regionu. Na wstępie Przewodniczący Leszek Walczak przedstawił 
informację ze spotkania Krajowego Sztabu Protestacyjnego w sprawie 
przygotowanego przez Rząd RP programu restrukturyzacji górnictwa 
na Śląsku.

Marek Napierała, Sebastian Gawronek
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22 stycznia, na ręce Leszka Walczaka wpłynęły 
podziękowania za życzenia przesłane Papieżowi 
Franciszkowi w imieniu bydgoskiej „Solidarności” 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

„Jego Świątobliwość Franciszek z wdzięcz-nością 
przyjął życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. W sposób szczególny 
dziękuje za wspieranie modlitwą Jego papieskiej 
posługi i nadal o nią prosi. 

Wdzięczny za wyrazy pamięci, Ojciec Święty 
swoje życzenia wyraża w modlitwie skierowanej 
do Świętej Rodziny: «Święta Rodzino, wierna straż-
niczko tajemnicy zbawienia (...) uczyń nasze rodziny 
Wieczernikami modlitwy i przemień je w małe 
Kościoły domowe, (...) wspieraj w szlachetnym 
trudzie pracy, wychowania, słuchania, wzajemnego 
zrozumienia i przebaczenia. (...) Obudź na nowo 
w naszym społeczeństwie świadomość sakralnego 
i nienaruszalnego charakteru rodziny, dobra nieoce-
nionego, którego nic nie może zastąpić. Niech każda 
rodzina* stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci 
i pokoju dla dzieci i osób starszych, dla chorych 
i samotnych, dla ubogich i potrzebujących pomocy». 

(...) Modlitwą Ojciec Święty ogarnia każdą polską 
rodzinę i każdy polski dom, wypraszając dla wszy-
stkich Bożą pomoc w codziennym trudzie życia 
prawdziwie chrześcijańskiego.”  0

20 stycznia w Szpitalu Uniwersyteckim Nr1 
im. dr A.Jurasza w Bydgoszczy rozpoczęły się 
negocjacje ws. planowanego przekazania 
części zakładu pracy składającej się 
z pracowników Działu Utrzymania Czystości 
i Transportu Wewnętrznego oraz pracowników 
Szpitala zatrudnionych na stanowiskach: 
salowa, starsza salowa, salowa gospodarcza, 
starsza salowa gospodarcza firmie zewnętrznej 
na zasadzie outsourcingu. 

W spotkaniu z dyrektorem szpitala mgr inż.Jac-
kiem Krysiem uczestniczyli: Leszek Walczak – 
przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Soli-
darność”, jego zastępca – Sebastian Gawronek 
(upoważnieni przez związkowców do negocjacji), 
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w szpitalu 
kol. Zbigniew Job i przedstawiciele pozostałych 
związków zawodowych działających w „Juraszu”. 

W trakcie pierwszych negocjacji ustalono, 
że związkowcy otrzymają od dyrektora szczegóło-
wy program restrukturyzacji szpitala wraz z pla-
nem naprawczym oraz specyfikacje istotnych wa-
runków zamówienia do postępowania przetar-
gowego. Kolejne negocjacje odbędą się 28 stycz-
nia.    0

Pierwsze negocjacje 
w Szpitalu im. dr A.Jurasza

– Zwracamy się do premier 
Kopacz o natychmiastowe rozpo-
częcie negocjacji w obszarach po-
stulatów, które zostały zgłoszone 
przez stronę związkową podczas 
wrześniowych protestów 2013 roku 
w Warszawie. Myślę tu o takich kwe-
stiach jak umowy śmieciowe, wiek 

– Dopiero po spotkaniu z pre- emerytalny, emerytury pomostowe, 
mier Kopacz ocenimy, czy rząd jest patologie w agencjach pracy, czy 
gotowy do rozpoczęcia negocjacji elastyczne formy pracy – tłumaczył 
na temat postulatów, które zgła- podczas spotkania z dziennika-
szaliśmy 1,5 roku temu – mówił rzami szef NSZZ „Solidarność”. 
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ – Dajemy pani premier czas do koń-
„Solidarność” po spotkaniu lide- ca stycznia. Zależnie od woli rządu 
rów i delegacji trzech reprezenta- zdecydujemy co dalej – mówił.
tywnych central Związkowych, Podczas spotkania Piotr Duda 
które odbyło się w Katowicach zaznaczył, że osiągnięte porozu-
20 stycznia. – Wtedy być może mienie jest dopiero początkiem 
zdecydujemy o zawieszeniu pogoto- rozmów i negocjacji na temat 
wia strajkowego – dodał. polskiego górnictwa.  0

Pogotowie strajkowe 
w NSZZ „Solidarność” trwa

Podziękowania od Papieża Franciszka

Jak poinformował Dziennik Ga- więcej niż 10% zatrudnionych. Za-
zeta Prawna, naczelnicy urzędów rząd utrzymuje zaś, że cięcia miejsc 
pocztowych otrzymali do konsultacji pracy mają nastąpić w wyniku reali-
projekt planu zakładającego znaczą- zacji programów odejść dobrowol-
ce zmniejszenie liczby etatów w tej nych.
spółce, a w toczących się negocja- Od 31 grudnia 2014 r. związ-
cjach ze związkami zawodowymi kowcy z NSZZ „Solidarność” weszli 
w sprawie nowego układu zbioro- w spór zbiorowy z zarządem spółki. 
wego zarząd Poczty zapowiedział, W przypadku fiaska rozmów „Soli-
że plan etatyzacji na 2015 r. obejmuje darność” zapowiada, że 13 kwietnia 
72 tysięcy stanowisk. br. przeprowadzony zostanie strajk.

– Odejścia mają być dobrowol- Przypomnijmy, że wypowiada-
ne, ale rozesłane do naczelników jąc układ zbiorowy pracy zarząd 
placówek do konsultacji plany już Poczty Polskiej zaproponował zmia-
teraz uwzględniają na 2015 rok o po- nę systemu wynagradzania i premio-
nad 8 tysięcy zatrudnionych mniej wania pracowników, likwidując 
niż obecnie – argumentuje Bogusław większość dodatków do płac.
Nowicki w rozmowie z DGP przew- Pocztowa „Solidarność” nie 
odniczący NSZZ „Solidarność” Pra- weźmie też udziału w negocjowaniu 
cowników Poczty. programu dobrowolnych odejść, 

Na podstawie dokumentów od sprzeciwiając się takiemu rozwiąza-
zarządu Poczty związkowcy oszaco- niu.   0
wali, że w 2015 r. ze spółki ma odejść 

źródło:www.solidarnosc.gda.plnawet 8 tysięcy pracowników, czyli 

Pocztowcy przygotowują się do strajku w obronie miejsc pracy. 
Zarząd Poczty Polskiej, rodzimego, tradycyjnego operatora pocztowego 
planuje bowiem ograniczenie zatrudnienia. Z Poczty Polskiej ma odejść 
kilka tysięcy pracowników. Zdaniem związków spółka chce zmniejszyć 
liczbę etatów o 10%. Kolejne tury negocjacji z Zarządem Poczty Polskiej 
będą toczyły się 21 i 22 stycznia br. w Warszawie. Związkowcy od 31 
grudnia ubiegłego roku są w sporze zbiorowym z władzami spółki.

Zarząd Poczty Polskiej szykuje 
redukcje, a związkowcy 
mówią – dość!


