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W zwi¹zku z ci¹g³ym pogarszaniem siê sytuacji finansovvej pracowni-
ków ochrony zdrowia i brakiem efektywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
poprawy tej sytuacji przez jednostki odpowiedzialne Zwi¹zek Zawodowy
Pielêg:niarek i Po³o¿nych oraz Zwi¹zki Zawodowe Lekarzy wesz³y w spór
zbiorowy z Dyrektorem ZOZ w Strzelcach Opolskich.

Od dnia 20.04.2006r.szpital nasz zosta³ objêty Akcj¹ Protestacyjnal
zainicjowan¹ przez Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych, posze-
rzony w pó�niejszym okresie o Akcjê Strajkow¹ prowadzon¹ przez Zwi¹z-
ki Zawodowe Lekarzy ,który przybra³ formê� przyjêcia ostrego dy¿uru� .

Dnia 01.06.2006r. Zwi¹zki Zawodowe Lekarzy wynegocjowa³y z Dy-
rektorem ZOZ-u, dodatek do pensji w wysoko�ci 500z³. dla ka¿dego lekarza
zatrudnionego w tutejszym ZOZ-ie. W trakcie negocjacji calkowicie pomi-
niêto najliczniejsz¹ grupê zawodow¹ pielegniarek i po³o¿nych,nadal pozo-
staj¹c¹ w sporze zbliorowym z Dyrektorem ZOZ-u.

Zarz¹d ZZPiP wyst¹pi³ do Dyrektora z pismem o wyja�nienie przy-
czyn tak drastycznego postêpowania.Z naszych informacji wynika, ¿e w
województwie opolskim w szpitalach, w których dosz³o do zakoñczenia
sporów
zbiorowych ,wynegocjowane podwy¿ki p³acowe objê³y jednocze�nie! gru-
py zawodowe lekarzy, pielegniarki i po³o¿ne.

Zarz¹d ZZPiP zamierza po przeprowadzeniu prawomocnego referen-
dum za³ogowego przyst¹piæ do okre�lonej formy strajku oraz innych fornn
protestu zgodnych z prawem.

Do wiadomo�ci:
1. Ministerstwo Zdrowia

2. Wojewoda Opolski

3. Starosta Powiatowy
4. Dyrektor ZOZ

5. Narodowy Fundusz Zdrowia

6. Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
7. Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych

- Region Opolski

8. Pielêgniarki i Po³o¿ne przy ZOZ w Strzelcach Opolskich

dowe podpisa³y z dyrekcj¹ placówki
porozumienie o 500-z³otowej pod-
wy¿ce dla personelu lekarskiego za-
trudnionego na pe³nym etacie. Okres
podwy¿ki - na razie 4 miesi¹ce. Wszy-
scy oczekuj¹, ¿e do tego czasu sytu-
acja zostanie rozwi¹zana w sposób
systemowy. St¹d równie¿ zawiesze-
nie, a nie zakoñczenie strajku. Przy-
znaæ jednak nale¿y, ¿e gdy strzelec-
cy lekarze strajkowali, i tak nie by³o
to dotkliwie odczuwalne dla pacjen-
tów: wszystkie poradnie by³y czyn-
ne, a oddzia³y pracowa³y jak na

- Obecna sytuacja wymaga zdecy-
dowanych rozstrzygniêæ i to w skali
ca³ego kraju - mówi J. Swaczyna. -
To, co dzieje obecnie w wielu powia-
tach jest nie do przyjêcia: dyrekto-
rzy szpitali zwracaj¹ sie do swoich
organów za³o¿ycielskich o sfinanso-
wanie podwy¿ek dla personelu. To
niebezpieczne, bo mo¿e doprowadziæ
do sytuacji, któr¹ nazwa³bym �203
bis�.

Sk¹d organy za³o¿ycielskie - po-
wiaty - maj¹ wzi¹æ pieni¹dze na sfi-
nansowanie tych ¿¹dañ? To przecie¿
le¿y w gestii NFZ, a na razie jako�
nie widaæ, by w³¹czy³ siê w rozwi¹-
zywanie tych problemów. Minister
Religa zapowiada od 1 pa�dziernika
br. podwy¿ki o 30 procent. Dla mnie

 Strajku nie ma, protest trwa

Konwent starostów - 8 czerwca

ostrym dy¿urze.
Negocjacje nie przynios³y jednak

rozwi¹zania kwestii protestu pielê-
gniarek i po³o¿nych. St¹d - publiko-
wany obok komunikat. Jak zapew-
nia dyrektor strzeleckiego ZOZ obec-
nie prowadzone s¹ rozmowy ze
Zwi¹zkiem Zawodowym Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych. - Mam nadziejê, ¿e
przynios¹ one efekty satysfakcjonu-
j¹ce obie strony - dodaje Marian Kre-
is. - Przecie¿ nikt nie chcia³by pogr¹-
¿aæ swojego zak³adu pracy i powiêk-
szaæ d³ugów ZOZ.

oznacza to zwiêkszenie kontraktu z
NFZ o tak¹ wysoko�æ, ale czy rze-
czywi�cie do tego dojdzie - trudno na
razie powiedzieæ.
- Nasz szpital - kontynuuje staro-
sta J. Swaczyna - w tej chwili znaj-
duje siê na etapie restrukturyzacji
swoich d³ugów, w jakie wpad³ po
uchwaleniu ustawy �203�. Koniecz-
ne by³o na to zaci¹gniêcuie kredytu.
Je�li w tej chwili konieczno�æ sfinan-
sowania zapowiadanych przez mini-
stra zdrowia podwy¿ek spadnie na
nas, ca³a konstrukcja finansowa mo¿e
siê za³amaæ, a po¿yczka mo¿e nie
zostaæ umorzona. Wa¿ne, by to zro-
zumia³a za³oga naszego szpitala, bo
ca³y dotychczasowy wysi³ek mo¿e
pó�æ na marne.

Strzelce Opolskie 06.06.2006r.

Komunikat Zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych

przy ZOZ w Strzelcach Opolskich

31 maja odby³a siê 44. sesja Rady
Powiatu Strzeleckiego. G³ównym te-
matem by³a informacja Pañstwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Strzelcach Opolskich. W dys-
kusji na ten temat radni zwrócili
szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo
sanitarne w placówkach u¿yteczno-
�ci publicznej, a zw³aszcza ¿ywienia
zbiorowego, prowadz¹cych obrót
¿ywno�ci¹ oraz szko³ach. Zwrócono
tak¿e uwagê poprawê jako�ci wody
w ujêciach w: Jemielnicy, Otmicach,
Suchodañcu i Izbicku. O tym, ¿e stan
sanitarny poprawia siê �wiadczy
fakt, ¿e mimo zwiêkszenia liczby
kontroli o 50% w stosunku do lat po-
przednich, liczba decyzji administra-
cyjnych w sprawie poprawy stwier-
dzonego stanu zmala³a do 25%.

Po przyjêciu przedmiotowej in-
formacji, Rada podjê³a nastêpuj¹ce
uchwa³y:
- w sprawie zmiany bud¿etu po-

wiatu na rok 2006,
- w sprawie wprowadzenia zmian

w uchwale dotycz¹cej zakresu i
formy informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego za I pó³rocze dane-
go roku bud¿etowego,

- w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego ZOZ w
Strzelcach Op. za okres od.
01.01.2005 do 31.12.2005 r. oraz
podzia³u zysku netto za rok 2005
oraz pokrycia czê�ci strat za rok
2002, 2003 i 2004,

- w sprawie  zakresu i formy in-
formacji o przebiegu wykonania
za pierwsze pó³rocze danego roku

Sesja Rady Powiatu
bud¿etowego planu finansowego
SPZOZ w Strzelcach Op., dla
którego organem za³o¿ycielskim
jest Rada Powiatu Strzeleckiego,

- w sprawie zasad zbywania, wy-
dzier¿awiania, oddania w najem,
u¿ytkowanie lub u¿yczenie ma-
j¹tku trwa³ego ZOZ w Strzelcach
Op.,

- w sprawie zatwierdzenia Statutu
ZOZ w Strzelcach Op.,

- w sprawie zasad i trybu umarza-
nia, udzielania ulg w sp³acie, od-
raczania lub rozk³adania na raty
nale¿no�ci pieniê¿nych przypa-
daj¹cych Powiatowi Strzeleckie-
mu lub jego jednostkom organiza-
cyjnym, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy � ordyna-
cja podatkowa,

- w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale dotycz¹cej okre�lenia
zadañ realizowanych przez Po-
wiat Strzelecki, na które przezna-
cza siê w 2006 r. �rodki PFRON
oraz wysoko�ci �rodków na ich
finansowanie.
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sy-

gna³ami dotycz¹cymi strajków w s³u¿-
bie zdrowia, radni zapoznali siê z in-
formacj¹ na temat sytuacji w strze-
leckim szpitalu. Jak poinformowa³
Dyrektor Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op., protest w szpi-
talu wszczê³y 4 zwi¹zki zawodowe:
Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy, Zwi¹-
zek Zawodowy Lekarzy Internistów,
Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy Aneste-
zjologów oraz Zwi¹zek Zawodowy
Pielêgniarek i Po³o¿nych (przy czym
pielêgniarki pozostaj¹ w prote�cie

zbiorowym). Strajk lekarzy roz-
pocz¹³ siê 23 maja br. Z uwagi na fakt,
¿e strzelecki szpital dzia³a w syste-
mie ratowania zdrowia i ¿ycia, prak-
tycznie wiêkszo�æ oddzia³ów i
wszystkie poradnie funkcjonowa³y
bez zmian i tym samym nie zagra¿a-
³y bezpieczeñstwu zdrowotnemu po-
wiatu. Dyrektor ZOZ zapewni³, ¿e
prowadzi negocjacje ze strajkuj¹cy-
mi i stara siê znale�æ kompromisowe
rozwi¹zanie pod wzglêdem finanso-
wym. Jest to o tyle istotne, ponie-
wa¿ realizacja wszystkich roszczeñ
finansowych zagrozi³a by przyjête-
mu do realizacji programowi restruk-
turyzacji ZOZ-u. Ustosunkowuj¹c
siê do informacji o udzielonej przez
inne powiaty pomocy finansowej na
wyp³atê podwy¿ek lekarzom radni
stwierdzili, ¿e samorz¹dy te wyrê-
czaj¹ organy pañstwowe odpowie-
dzialne za s³u¿bê zdrowia. Nie wp³y-
wa to na poprawê ca³ego systemu
ochrony zdrowia (o co domagaj¹ siê
strajkuj¹cy), lecz pozwala tylko na
pokrycie roszczeñ p³acowych do
pa�dziernika bie¿¹cego roku.

Radni podkre�lili, ¿e obecny sys-
tem prawny Rada Powiatu nie ma
mo¿liwo�ci przekazania ZOZ-owi
�rodków na p³ace dla personelu.
Mo¿e jedynie dotowaæ zakup sprzê-
tu i inwestycje. Maj¹c na uwadze po-
wy¿sze oraz fakt, ¿e negocjacje dy-
rektora ze strajkuj¹c¹ za³og¹ trwaj¹,
Rada postanowi³a, ¿e poczeka na
wyniki tych¿e negocjacji.

Podczas kolejnej sesji, która od-
bêdzie siê 28 czerwca, radni debato-
waæ bêd¹ na temat stanu dróg.

Iwona Tyslik

Tradycyjnie ju¿, jak co roku w pierwszy
weekend czerwca odbywa³y siê w naszym mie-
�cie Dni Ziemi Strzeleckiej. Uroczysto�ci roz-
poczê³y siê na Placu My�liwca, sk¹d barwny
korowód ruszy³ w stronê Parku Miejskiego. Na
czele korowodu szli ubrani w efektowne stroje
przebierañcy z bractwa rycerskiego, oraz
,,Strzelec� w towarzystwie psa my�liwskiego.
W uroczystych obchodach brali udzia³ tak¿e
przyjaciele z naszych miast partnerskich: Ho-
lic, Ty�mienicy i Soest.

W tym roku Dni Ziemi Strzeleckiej by³y
wyj¹tkowe. W naszym mie�cie go�ci³o kilka zna-
komitych gwiazd, które pomimo niesprzyjaj¹-
cej aury potrafi³y  przyci¹gn¹æ  t³umy do Parku
Miejskiego. Szczególnie gor¹co zosta³a przyjê-
ta przez strzelczan ,,Doda�, która przyjecha³a
do nas prosto z Opola, gdzie zdoby³a nagrodê
na Festiwalu Polskiej Piosenki.
        W sobotê pó�nym wieczorem za�piewa³a
tak¿e ,,Urszula�, która rozgrza³a mieszkañców
Strzelec Opolskich swymi wielkimi przeboja-
mi: ,,Konik na biegunach�, ,,Na sen�, ,,Dmu-
chawce, latawce, wiatr�.

Niedziela rozpoczê³a siê od wystêpów grup
dzieciêcych, nastêpnie koncertowa³y zespo³y
naszych miast partnerskich: Bach Blech � z
Soest oraz ,,Dwa kolory� z Ty�mienicy, a tak¿e
bardzo efektowna ,,Dechowka� z Holic.              
      Wieczorem sporo rado�ci na twarzach i w
sercach strzeleckich piêædziesiêciolatków wy-
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wo³a³a grupa ,,Vox�, panie i panowie w �rednim
wieku �wietnie znali teksty ,,Magdaleny�, czy
,,Bananowego songu� i nucili je razem z zespo-
³em.

G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³ zespó³ ,,Bad
Boys Blue�, który sprawi³, ¿e ca³y park zacz¹³
�wietnie siê bawiæ, ludzie �piewali i unosili rêce
do góry zgodnie z rytmem najwiêkszych prze-
bojów: ,,You«A woman�, Hungry for love�, czy
,,Lady in black�.
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