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Warszawa, 30.03.2017

KOP,A

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor Centrum Onkologii- Instytutu
w/m

Komisja zakładowa ff 408 NSZZ Solidamośó RM w Centrum onkologii-Instytucie zwraca

się do pana Dyrektora na podstawie aft.7, pkt 1, art' Ż6, pkt 2, Nt' 28 ustawy o zitękach
zawodowych z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących planowanej współpracy

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (wUM) w zakresie dydaktyki' która miałaby być

realizowana w placówce naszego zakładu pracy przy ulicy Wawelskiej. W szczególności prosimy

o informacje:

_ jaki wpływ miałaby wspomniana działalnośó na realizację konkaktu CoI z NFZ'

- jakie spowodowałaby skutki pracownicze w bm ewentualne zwolnienia, przesunięcia

pracowników do placówki przy ul' Roentgena lub inrre,

* jaka jest koncepcja pogodzenia obecnej działalności medycznej placówki na Wawelskiej

z planowaną działalnością dydaktyczną w kontekście obecnej s1tuacji lokalowej juz

niewystarczającej do prowadzenia biezącej działalności medycznej,

- czy planowane są zmiany własnościowe obiektu na Wawelskiej lub jego części,

_ czy planowane są jakieś inwestycje oraz ewentualnie z jakicUczyich środków miałyby być

finansowane,

- na jakim aktualnie etapie są obecnie w w/w kwestiach ustalenia z WUM przy udziale firmy

doradczej E&l
_ na jakim etapie planowanych zmian Dyrekcja CoJ planowała poinformować o swoich

planach pracowników naszego zakładu pracy i konsultowaó je z zakładowymi organizacjami

zwiąkowymi.

Pragniemy pŹypomnieć, Że NSZZ Solidamośó, a tatrrŻe pozostałe organizacje z:wiązkowe

działi1ące na terenie naszego zakładu pracy, wielokrotnie apelowały do Dyrekcj i ZaLJadu (ostatnio

na spotkaniu z Dyrektorem Sławomirem Gadomskim na spotkaniu w sprawie planów

restrukturyzacyjnych Co-| o przekazywanie organizacjom zwiąkowym informacji dotyczących

wszelkich zmian mogących mieć wpływ na s}.tuację' ekonomiczno-finansową i placorłniczą

pracowników naszego zakładu . A tabe prosimy o informację o pełną informację o wszelkich

planach restrukturyzacyjnych, w szczególności zmianach własnościowych już na etapie ich

planowania. Przedstawianie do opiniowania organizacjom zwiąkowym projektów ,'zapiętych na
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ostatni guzik'' zawsze ocenialiśmy jako pozorowanie współpracy ze związkami zawodowymi. Był

Pan Dyrektor, jako członek Rady Naukowej, świadkiem podobnych działań prowadz onych ptzez

poprzednią Dyrekcję Co-I. Działania wykluczające informowanie pracowników CoI o

planowanych pryncypialnych zmianach skutkują wzrostem zaniepokojenia pracowników i

pogorszeniem atmosfery pracy.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyszłością naszej placówki przy ulicy Wawelskiej, która

jest szczególnym obiektem o wyjątkowej wartości historycznej oraz kolebką polskiej onkologii,

wybudowanym z inicjatywy słynnej Patronki Centrum onkologii-Instytutu. Jak z pewnością Pan

Dyrektor wie, Instytut Radowy został wybudowany ze składek polskiego społeczeństwa dla

Polaków, któremu miał służyó i z tego względu, a takŻe względów moralnych, nie powinien byó w

żaden sposób przewłaszczany czy zbywany na tzecz inrrych placówek' nawet naukowych. Wedfug

naszej wiedzy, operacja taka byłaby takŻe trudna, a moŻe i niemoŹliwa pod względem prawnym i

spotkałaby się z pewnością nie tylko z protestem pracowników, a|e także sprzeciwem społecznym'

co z kolęi mogłoby być wykorzystane przez nieŻyczliwe media do podwżenia dobrego wizerunku

naszej Centrum onkologii _ Instytutu. Jednak największą wartością placówki na Wawelskiej jest jej

zespół, pracownicy o najwyŻszych kompetencjach i kwalifikacjach, związani z nią często od 10.

leci, nierzadko od początku swojej kariery zawodowej. Pracownicy tego szpitala obok

profesjonalnej pomocy medycznej potrafili stworzyć niezwykłą atmosferę docenianą powszechnie

przez pacjentów i ich rodziny'

Ze względu Da powższe, prosimy Pana Dyrektora o pilne zorganizowanie spotkania

informacyjnego dla pracowników naszego zakładu pracy, które mamy nadzieję będzie tałrże forum

wysłuchania opinii pracowników i ich przedstawicieli i zaskutkuje uspokojeniem rosnącego

niepokoju.

ZpowuŻaniem,

2. Minister

3. Zakładowe

wiadomości:

4.

Naukowa.
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