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strona 2 Kurier Związkowy

Ratownictwo medyczne pełne pytań

Obiecanki czy podwyżki?

Będzie podwyżka płac, czynie? To było poważne zapew-nienie, czy tylko puste przed-wyborcze obietnice? Tegotypu pytania przez ostatniezadaje sobie środowisko pra-cowników Państwowego Ra-townictwa Medycznego.
KasaWątpliwości powstały potym, jak 7 października pre-mier Ewa Kopacz złożyłaobietnicę ratownikom me-dycznym, że jeszcze przed wy-borami opracuje projektrozporządzenia, w którym zo-stanie zawarta deklaracjawzrostu wynagrodzenia dlatej grupy zawodowej. Problemw tym, że deklaracja ta padłą„na gębę” i nie ma żadnego pi-semnego ich potwierdzenia.Szefowa rządu stwierdziła, żeod roku 2016 ratownicy będątraktowani tak jak pielęg-niarki, czyli otrzymają po 400zł podwyżki w roku. Łączniedochody ratowników medycz-nych wzrosną średnio o 1600zł na etat przeliczeniowy. Po-dział środków ma dokonywaćsię u dysponentów, biorąc poduwagę doświadczenie, umie-jętności.Co ciekawe, jeszcze 28września rzecznik resortuzdrowia Krzysztof Bąk woświadczeniu przesłanym PAPzapewniał, że MZ przeprowa-

dziło szczegółowe analizy,które wykazały, że równo-czesne podniesienie płac pie-lęgniarek i położnych orazpracowników innych zawo-dów medycznych nie jest moż-liwe, „ponieważ niesie za sobąolbrzymie ryzyko dla stanu fi-nansów systemu ochronyzdrowia” i byłoby to trudne„pod względem organizacyj-nym”.
Samorząd zawodowyRoman Badach-Rogowski zKrajowego Związku Zawodo-wego Pracowników Ratow-nictwa Medycznego podkre-śla, że deklaracja premier Ko-pacz rozwiązuje jedynie dwa zwielu postulatów przedsta-wionych przez środowisko. –Do załatwienia pozostaje:utworzenie studiów pomosto-wych dla ratowników medycz-nych na podobnej zasadzie jakstudia pomostowe dla pielęg-niarek, a także zwiększenieobsady podstawowych zespo-łów ratownictwa medycznegodo minimum trzech osób. Taostatnia zmiana jest istotna zewzględu na procedury ratow-nicze i przestrzeganie przepi-sów BHP – wymienia kolejneżądania Badach-Rogowski.Inne sprawy, które zda-niem ratowników czekają narozpatrzenie to: ustalenie nazasadzie zmiany systemowej

płacy minimalnej ratownikamedycznego, likwidacja postę-powań konkursowych naświadczenia w rodzaju ratow-nictwo medyczne oraz naj-ważniejsza – zorganizowanieratownictwa medycznego nawzór straży pożarnej, czylisłużby publicznej. Jednak tekwestie będą mogły być dys-kutowane dopiero z nowymrządem.Jak relacjonuje Badach-Ro-gowski, w trakcie spotkania zpremier i ministrem zdrowiapadła jeszcze druga bardzo is-totna deklaracja dla grupyzawodowej ratowników me-dycznych. Chodzi o stworzeniesamorządu zawodowego ra-towników medycznego. 
Efekt protestu28 września w Warszawiedoszło do manifestacji związ-ków zawodowych, w tym WZZ„Sierpień 80” zrzeszającychm.in. pracowników ratow-nictwa medycznego, diagno-styki laboratoryjnej, elektro-radiologii, radioterapii, medy-cyny nuklearnej i fizjoterapii -grup pomijanych dotąd przezdecydentów. W ten sposóbchcieli podkreślić, że nie zga-dzają się na bycie pomijanymprzy wszystkim co ważne dlanich i wykonywanych przeznich zawodów.

Patryk Kosela

25 października wybory - idź, głosuj!

Niemoralna
propozycja

Wracamy do tematu pro-testu głodowego w szpitalu wRybniku. Pielęgniarki anestez-jologiczne i pracownice blo-ku operacyjnego domagająsię 400-złotowych podwyżekpłac. Dyrekcja placówki „za-proponowała” im... 30 zł nawaciki. Protestujących odwie-dziła Barbara Nowacka, li-derka Zjednoczonej Lewicy. –Popieramy Was i obiecujemywsparcie – powiedziała.W sobotę 17 październikaBarbara Nowacka przyjechałado Wojewódzkiego SzpitalaSpecjalistycznego nr 3 w Ryb-niku. Towarzyszyli jej związ-kowcy WZZ „Sierpień 80”, wtym rzecznik prasowyzwiązku, Patryk Kosela. – Po-pieramy Was w proteście i wpełni wspieramy. Nasi radni iposłowie z regionu postarająsię pomóc – obiecała strajku-jącym wówczas szósty dzieńpielęgniarkom po wysłucha-niu ich racji.– Pielęgniarki przyjęły naj-trudniejszą formę protestu -protest głodowy. Jednocześniedbając o pacjentów walczą ogodne wynagrodzenie. Przyje-chaliśmy do Rybnika z dekla-racją, że pomożemy tyle ilemożemy. Będziemy interwe-niowali u marszałka z pyta-niem co się dzieje, że paniedostają propozycję podwyżekod dyrekcji o 30 złotych. Tomniej więcej tyle ile kosztujeje miesięczna opłata za par-king – powiedziała Nowacka.Protestujące chcą dalejwalczyć o wyższe płace. Teobecnie wynoszą 1800 zło-tych. – Jesteśmy zdetermino-wane do tego, aby walczyć oswoje. O godną płacę. Bę-dziemy strajkować do skutku

– zaznacza Wiesława Fran-kowska, szefowa Związku Za-wodowego PracownikówBloku Operacyjnego Anestez-jologii i Intensywnej Terapii wrybnickim szpitalu. Zazna-czyła przy tym, że z ich stronyjest chęć osiągnięcia dobregoporozumienia i że są otwartecały czas na dialog, na roz-mowę.Niegdyś zainwestowały wswoje wykształcenie. Terazwykonują tytaniczną pracę, to-warzysząc w wielogodzin-nych, czasem kilkunasto-godzinnych operacjach orazopiekując się pacjentami wnajcięższym stanie z zagroże-niem życia.Już wcześniej, w czwartek(15 października) protestu-jące odwiedzili związkowcy„Sierpnia 80”, którzy przy-wieźli wodę oraz soki, a takżekandydaci Zjednoczonej Le-wicy do Sejmu – Patryk Kosela(lider listy w Rybniku) orazTomasz Kalita (lider listy gli-wickiej). Na briefingu praso-wym wspólnie zaapelowali dopremier Ewy Kopacz i mi-nistra zdrowia Mariana Ze-mbali o pilne zaangażowaniesię w pozytywne dla pielęg-niarek zakończenie protestu.Wskutek tego minister Ze-mbala włączył się w rozmowypomiędzy stronami. Niestety,bez skutku. Najwyraźniej za-brakło woli i zrozumienia zestrony tego członka rządu PO-PSL.Wspieramy protest w Ryb-niku. Walczcie, wygrajcie to!Wasza ciężka praca na rzeczratowania ludzkiego życia izdrowia musi być sprawiedli-wie wynagradzana. 
Ryszard Konieczko

O równe prawa – warszawska manifestacja 28 września br.
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25 października wybory - idź, głosuj!

Mamy niepowtarzalnąokazję rozliczyć rządzących.Po wielu latach nieróbstwa iolewania ludzi, władza przy-szła prosić o litość. Słyszymykolejne obietnice, kolejne de-klaracje. Przez lata nie robilinic. W sprawie umów śmiecio-wych, na które zatrudnione sąmiliony. W sprawie płacy mi-nimalnej, pozwalając na wy-zysk ludzi za 5 zł na godzinę.W sprawie emigracji, na którąskazali miliony. Mieszkań,służby zdrowia, edukacji.Przez lata słyszeliśmy „nie dasię”. Dało się za to podnieśćwiek emerytalny. Dało się roz-kraść pół kraju w różnych afe-rach. Dało się milutko spędzaćczas „U Sowy”, jadząc, pijąc ipaląc lulki na nasz koszt. Dałosię pogardzać maluczkimi,

kpiąc z nich podczas biesiad wknajpach, a potem zwiać doBrukseli. Ta władza zasłużyłasobie na karę. Przez osiem latgardziła ludźmi, robiąc ich wkonia. A teraz, znowu wyłażą zkażdej dziury i obiecują. Żebędą inni. Że coś zrobią. Że po-słuchają. Wystarczy ich tylkoznowu wybrać. Kartą wybor-czą otwieramy im drzwi dotego samego żłoba. Nie dajmy się nabrać. Nietrzeba być zwolennikiem PiS,aby nie głosować na PO i PSL.Banda z PSL-u nie zrobiła wtym kraju nic dobrego, a oddziesiątek lat jest przy żłobiezawsze jako pierwsza. Głoso-wanie na PSL to głosowanie napijawki, które piją naszą krew.Głosowanie na PSL to jakwszczepianie sobie pasożyta, który na nas żeruje. Głosowa-nie na PO to głosowanie naoszustów i cwaniaków, którzy zamiast podniesienia płacyminimalnej, wolą swoje ze-garki po kilkanaście tysięcy

złotych. Oni potrafią namwmówić, że trzeba harowaćdo śmierci, że podnieśli wiekemerytalny dla naszego dobra,ale sami się nie przepraco-wują. Oni potrafią nam wmó-wić, że podniesienie płacyminimalnej doprowadzi dobankructwa Polski, ale samisię nie przejmują tym, że ichkolesie w zarządach spółek iradach nadzorczych zarabiająpo kilkaset tysięcy miesięcz-nie. Hipokryzja, oszustwo, ne-potyzm to domena PlatformyObywatelskiej. Nie dajmy siękolejny raz nabrać na ich słod-kie słówka. 25 październikakażdy z nas będzie mógł rozli-czyć się z nimi. Warto to zro-bić.
Bogusław Ziętek

Z poparciem Markowskiego

25 października warto głosować!

Rozliczmy tych przy żłobie

Były wiceminister gos-
podarki odpowiedzialny za
górnictwo Jerzy Markowski
udzielił poparcia kandyda-
tom Zjednoczonej Lewicy na
posłów – Patrykowi Koseli
(lider listy w Rybniku) oraz
Tomaszowi Kalicie (lider
listy gliwickiej).Jerzy Markowski odwiedził13 października kopalnię„Sośnica”. Tam przekonywał,że kopalń nie trzeba likwido-wać i że jest pomysł na polskiegórnictwo.– Odwiedziłem dzisiaj ko-palnię „Sośnica”, w której pra-cowałem przez 9 lat.Wcześniej byłem w kopalni„Makoszowy”. Oba te zakładydoktrynalnie skazane są nalikwidację, ale jednocześnieoba mają zasoby węgla, a ichkadra ma pomysł na funkcjo-nowanie. Nie ma żadnychprzesłanek techniczno-ekono-micznych, które przemawia-łaby za likwidacją. Trzebatylko pozwolić kadrze zreali-zować swoje pomysły. Dać imoddech na co najmniej 2 lata imamy gwarancję stabilności imiejsc pracy – mówił Mar-kowski na briefingu praso-wym. – Polskie górnictwostaje przed dylematem strate-gicznym. Przez najbliższe 40-50 lat Polska skazana jest nawęgiel. Dylemat polega na tymczy będzie to węgiel wydoby-

wany tutaj czy sprowadzany.To dylemat zarówno z zakresubezpieczeństwa energetycz-nego kraju, jak i polityki so-cjalnej, szczególnie na Śląsku.Jestem do dyspozycji każdejsiły politycznej, która będziechciała poważnie rozmawiać ofunkcjonowaniu górnictwa wPolsce. Polskie górnictwo jestdo uratowania. Ma przed sobąperspektywy. Ale potrzebawoli politycznej – podkreślił.
Z poparciem i wizjąKandydaci ZjednoczonejLewicy zapowiedzieli, że po-wołają specjalny zespół parla-mentarny do spraw górnictwa.– Zespół miałby przedewszystkim opracować plan ra-tunkowy dla górnictwa, aleporuszyłby też inne kwestie.

Między innymi zniesienieprzymusu odrabiania przezgórników wojska czy dnihonorowego krwiodawstwa,rozwiązanie problemów ab-solwentów szkół górniczych,których gwarancje zatrudnie-nia nie są respektowane czywdów górniczych, którym od-mawia się rent po mężach –wyliczał Patryk Kosela, „je-dynka” z listy nr 6 w okręgurybnickim.– Rząd ma szereg narzędzi.Przede wszystkim podatki iparapodatki z VAT-em naczele. Na polskie górnictwonałożony jest największy VATna świecie. To jest rzecz nie-normalna. Powinno się odcią-żyć branżę ograniczeniemróżnego rodzaju podatków.Dać oddech w trudniejszych

okresach – zaznaczył TomaszKalita, lider listy nr 6 w okręgugliwickim.
Na konwencjiMarkowski wziął takżeudział w sobotniej krajowejkonwencji Zjednoczonej Le-wicy w Katowicach. Oceniłtam, że w Polsce trzeba przy-wrócić szacunek dla planowa-nia strategicznego. Akcento-wał, że świat planuje dziś stra-tegicznie na stulecia, a Polska– nie planuje nawet na czterylata do przodu; nie ma też po-lityki energetycznej państwa.To jeden z powodów sytuacjiw górnictwie, które nie znaswoich celów, zadań, roli w bi-lansie energetycznym kraju,suwerenności gospodarczej ipolityce energetycznej.

– W naszym wyobrażeniu,a udowodniliśmy to już kilkarazy w historii, polskie górnic-two to takie górnictwo, w któ-rym państwo nie tracipieniędzy, a górnicy nie tracąpracy. Zróbmy wszystko, abyprzywrócić honor temu mun-durowi. Ten mundur to honorna Śląsku, a nie przebranie –mówił b. wiceminister gospo-darki. Dodał, że gospodarkanie może opierać się tylko naobrotach finansowych. Trzebacoś produkować – nie tylko naŚląsku, ale we wszystkichmiejscach, gdzie są do tegoprzygotowane zasoby ludzkie. 
Górnik z krwi i kościJerzy Markowski w 1968rok ukończył technikum gór-nicze i podjął pracę w kopalni,dochodząc przez kolejneszczeble do stanowiska dyrek-tora KWK Budryk. Był m.in.przez czternaście lat czynnymratownikiem górniczym. W1976 r. ukończył studia naWydziale Górniczym Politech-niki Śląskiej. Od marca 1995 r.do grudnia 1996 r. pełnił funk-cję sekretarza stanu w Minis-terstwie Przemysłu i Handlu.Z kolei od stycznia do paź-dziernika 1997 r. był wicemi-nistrem gospodarki odpo-wiedzialnym za górnictwo.

Ryszard Konieczko

Razem w obronie górnictwa - Jerzy Markowski, Zdzisław Bredlak, przewodniczący
„Sierpnia 80” na Sośnicy, Tomasz Kalita i Patryk Kosela.
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Dla Śląska, dla górnictwa
Lista nr 6 >> 25 października wybory - idź, głosuj!

Na tej węglowej ziemi, tu na Śląsku dobitnie widać fatalneskutki działania rządu „Pinokiów” z PO i „grzybiarzy” z PSL.Wielu ministrów zachowywało się wobec Śląska tak, jakby rzą-dziło Ministerstwem Zakąski i Wódki, a nie poważnymi resor-tami!To tu złamano porozumienie z górnikami, samorządowcamii społecznością lokalną. To tu absolwenci szkół górniczych choćmają pisemne gwarancje zatrudnienia po ukończeniu edukacji,mogą sobie teraz ten świstek papieru oprawić w ramkę i powie-sić nad łóżkiem, bo szkołę skończyli, ale pracy nie otrzymują. Totu są górnicze wdowy oszukane przez złotoustych rządzących.Wie o tym najlepiej pani Ewa Nowak ze Stowarzyszenia Górni-czych Wdów.Śląsk to górnictwo. Ten, kto chce je zabijać i zamykać kopal-nie, zabije tradycję, wartości życia, tutejszy etos pracy. Nie za-pominajmy, że uderzenie w górnictwo, to także uderzenie wpanią z kiosku przy kopalni, firmy kooperujące i wiele innychprzedsiębiorstw, firm. Jedno miejsce pracy w górnictwie to mi-nimum pięć obok. Tak! Śląsk musi być nowoczesny, stawiać nanowe technologie, ale musi dziać się to ewolucyjnie. Nikt nie jestwariatem i nie sprzeciwia się rozwojowi! Jeśli odnawialneźródła energii, to w sposób racjonalny, Tak, aby stwarzać nowemiejsca pracy, ale nie niszczyć tych istniejących na kopalniach.Te wybory dają bogaty wybór pomiędzy tymi, którzy chcągrzebać w naszych portfelach lub takimi, którzy chcą grzebać wnaszych sumieniach! Zjednoczona Lewica to komitet, który niechce grzebać ani w naszych portfelach, ani w sumieniach.Chcemy żyć w normalnym kraju. Dlatego warto na nas głoso-wać.
PATRYK KOSELA

Lider listy nr 6 w okręgu rybnickim

Na Śląsku mamy do czy-nienia ze stanem zagrożeniamiejsc pracy i likwidacji kolej-nych kopalń. Rząd koalicji PO-PSL złamał, to co jestnajświętsze w demokracji: po-rozumienie pomiędzy rządzą-cymi, a obywatelami - złamałdane w styczniu tego rokuzwiązkom górniczym słowo.Dlatego teraz jest czas mobili-zacji, bo jak wiemy z rządzą-cymi można coś załatwićnajczęściej przed wyborami.Teraz chcą oni kupić czas dowyborów. Przedstawione pro-pozycje, to sposób na trzy wy-płaty, a nie ratowanie polskiego górnictwa. A tu powinno chodzić o utrzymanie miejsc pracy istabilność tego sektora gospodarki - pewność zatrudnienia, jeżeli jest perspektywa wydobycia.Potrzebny jest plan ratunkowy dla polskiego górnictwa i poważny program na przyszłość. Lewicataki ma. Jedyne rządy, które nie likwidowały kopalń w latach '90, to były rządy lewicy. W ostatniejkadencji Sejmu mówiliśmy o ograniczeniu importu węgla ze wschodu. Węgla słabej jakości. Ape-lowaliśmy do rządu o odciążenie polskiego górnictwa i ograniczenie rożnych parapodatków (jestich ok. 30, takich, jak VAT czy akcyza). Rząd dysponuje tymi instrumentami i może to zrobić.Wreszcie mówimy o poważnym programie połączenia polskiego górnictwa z sektorem energe-tycznym. To wszystko, można zrobić. Ale trzeba mieć program i dobrą, doświadczoną ekipę. Myto mamy. 
TOMASZ KALITA

Lider listy nr 6 w okręgu gliwickim

Wyższe płace to wyższe emeryturyDzisiejsza płaca minimalnato zaledwie 1286 złotych narękę. Nie da się za to normal-nie żyć. Trzeba liczyć każdygrosz i martwić się, jak do-trwać do pierwszego. O ile wogóle pracuje się na etacie, anie na śmieciówce, na którejpłaci się jeszcze mniej. Takniska płaca to nie tylko dzisiej-sze zmartwienie milionów Po-laków. To także przyszłezmartwienie kolejnych poko-leń. Przez niskie płace dziś,jutro będą marne emerytury.Dlatego płaca minimalna po-winna radykalnie wzrosnąć iwynosić 2800 zł brutto. Nato-miast za godzinę pracy nie mo-żemy dostawać mniej niż 15 zł.To pozwoli na normalne życiei na podniesienie tych najniż-szych emerytur. I to radykalniedo góry. Co więcej, powin-niśmy wrócić do wieku emery-talnego 60 lat dla kobiet i 65lat dla mężczyzn. Nikt nie jestw stanie sobie wyobrazić 67-letniej ekspedientki w sklepieprzerzucającej tony cukru, czy67-letniej opiekunki osób star-szych. Absurdalne jest to, żemy musimy pracować, choć jużnie możemy, a nasze dziecimuszą emigrować, bo nie madla nich pracy. Czas to zmienić!ELŻBIETA FORNALCZYK
Liderka listy nr 6 w Radomiu

Elżbieta Fornalczyk podczas jednej z akcji na rzecz 
podniesienia płac pracowników sieci handlowych.

Bijemy na alarm!


