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Dwa z ośmiu związków zawodowych w szpitalu wojewódzkim nie zgodziły się na 
obniŜenie płac. Dyrekcja straszy likwidacją, kolejne rozmowy w czwartek. 

śeby ratować szpital dyrekcja zaproponowała obniŜkę pensji aŜ o 22 proc. W zeszłym roku podwyŜki 
wynegocjowali lekarze - teraz z dyŜurami zarabiają nawet po 10 tys. zł. O pieniądze upomniały się 
pielęgniarki i pracownicy techniczni.  
 
Szpital ma ponad 90-milionowy dług, który rośnie, konta zajęli komornicy.  

Dlatego związki zawodowe wstępnie zgodziły się na propozycję dyrekcji, ale nie na aŜ tak wysokie 
cięcia płac. Mariola Orłowska, przewodnicząca zakładowego oddziału Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych zastrzegała, Ŝe pracownicy muszą się zastanowić nad taką 
propozycją, bo to oznacza powrót do pensji tysiąca złotych miesięcznie dla pielęgniarki. Podobnie 
uwaŜają związkowcy z "Solidarności 80". Mówią, Ŝe są gotowi do ustępstw, pod warunkiem, Ŝe na 
cięcia płac zgodzą się wszystkie grupy zawodowe.  
 
Właśnie w takiej atmosferze odbywały się wczorajsze, kilkugodzinne rozmowy związkowców z 
dyrekcją. Nie przyniosły rozwiązania. Na propozycję dyrekcji nie zgodziły się dwa z ośmiu związków. 
Chodzi o anestezjologów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Reszta wstępnie przytaknęła 
dyrekcji, ale jest otwarta kwestia wysokości obniŜek. 
Spotkanie przebiegało w nerwowej atmosferze. Dyrektor szpitala Ryszard Śmiech powiedział wprost, 
Ŝe jeśli nie będzie porozumienia, to złoŜy wniosek o likwidację szpitala.  
 
- Rozumiemy sytuację szpitala i zaleŜy nam na utrzymaniu miejsc pracy - mówi dr Barbara Bogdańska, 
przewodnicząca zakładowej "Solidarności", która tłumaczy, Ŝe jej związek zgadza się na okresowe 
obniŜki, ale proporcjonalne. - Wynegocjowane w poprzednim roku podwyŜki były czasami 10-, 15-
procentowe a obniŜka miałaby wynieść 22 proc. W niektórych grupach pensje byłby niŜsze niŜ w 2007 
- mówi.  
 
Wczoraj była teŜ mowa o planie naprawczym, który szpital musi przedstawić bankowi jeśli chce dostać 
poŜyczkę. - Plan napawa optymizmem - mówi dr. Bogdańska. Tłumaczy, Ŝe jeśli dojdzie do obniŜki 
płac nie będzie potrzeba aŜ tylu zwolnień. 
Jeśli pracownicy się dogadają, to w pierwszej kolejności odejdą osoby, które chcą przejść na 
emeryturę lub kończą się im umowy na czas określony. 
 
- Takich osób jest sporo, bo w ubiegłym roku kiedy wywalczyliśmy podwyŜki był zapis, Ŝe kaŜdy kto 
rok wcześniej zadeklaruje odejście na emeryturę dostanie miesięcznie 500 zł więcej - mówi jeden z 
lekarzy.  
Zdaniem większości związkowców obniŜki powinny być najwyŜsze dla lekarzy, a najniŜsze dla 
pielęgniarek i salowych. 
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