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ZR/ 24 / 2021

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
W imieniu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność" oraz Regionalnej Sekcji
NSZZ „Solidarność" Służby Zdrowia w Przemyślu protestujemy przeciwko ignorowaniu
głosu związku zawodowego NSZZ „Solidarność" w sprawie pominięcia pracowników
wykonujących zawody niemedyczne, świadczących pracę w podmiocie leczniczym
i mających styczność z osobami chorymi na COVID-19 przy przyznaniu dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Osoby te pominięte zostały również przy podwyższeniu zasiłku chorobowego z tytułu
przebywania na kwarantannie, jak i na zwolnieniu chorobowym spowodowanym zarażeniem
COVID-19 i otrzymują zasiłek chorobowy w wysokości 80 % przysługujący na podstawie
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Natomiast inaczej zostały potraktowane osoby wykonujące zawody medyczne zatrudnione w podmiocie leczniczym, które w czasie niezdolności do pracy
spowodowanej COVID – 19 lub przebywając na kwarantannie otrzymują 100%
zasiłku chorobowego. Jest to po raz kolejny działanie, które różnicuje pracowników zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia.
Protestujemy także wobec braku wprowadzenia dodatku covidowego dla wszystkich
pracowników zatrudnionych na oddziałach leczących pacjentów chorych na COVID – 19.
Dysponujemy wiedzą, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel ponad 200 mln
złotych, pomimo tego dyrektorzy wielu szpitali zasłaniają się brakiem funduszy, a które powinny być przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pominiętych przez
wspomnianą ustawę.
Domagamy się uregulowania prawnego istniejących problemów, elementarnej sprawiedliwości i zaprzestania dzielenia pracowników na lepszych i gorszych. Lekarz, pielęgniarka,
salowa, pracownik techniczny, kierowca karetki, sprzątaczka są równie narażeni na zarażenie
wirusem SARS CoV 2 i jego skutkami, a zatem powinni tak samo otrzymywać rekompensaty
za ponoszone obciążenia i ryzyko z tytułu wykonywanych obowiązków. Przypominamy,
że do funkcjonowania szpitali są niezbędni pracownicy wszystkich szczebli, aby mogły one
spełniać swoją misję ratowania zdrowia i życia. Przyjęte zasady wypłaty dodatku covidowego jedynie dla personelu medycznego pogłębiają nie tylko rozwarstwienie w zakresie wynagrodzeń wśród zatrudnionych w służbie zdrowia, ale i rozbijają społeczność, prowadzą do
animozji i niepożądanych negatywnych ludzkich reakcji.
Z poważaniem

Do wiadomości:
1) Pan Mateusz Morawiecki Premier RP,
2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
3) Krajowy Sekretariat NSZZ „Solidarność” Ochrony Zdrowia,
4) Regiony NSZZ „Solidarność”,
5) Organizacje służby zdrowia w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.

