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ZR/ 25 / 2021
Kol.
Maria Ochman
Przewodnicząca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarność”
W dniu 26.02.2021 r. zostało skierowane do Ministra Zdrowia kolejne pismo z Regionu
Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność" i Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność" Służby
Zdrowia w Przemyślu z apelem o zaprzestanie dyskryminacji pracowników niemedycznych,
dotyczące wysokości zasiłku chorobowego i tzw. dodatku covidowego.
Pismo zostało przekazane do wiadomości Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Temat w nim
opisany jest nam wszystkim znany ponieważ od dłuższego czasu wszystkie zainteresowane
struktury naszego Związku próbują wymusić rozmowami jak i pismami zmianę decyzji
Ministra Zdrowia. Niestety bez skutku. Zniecierpliwienie członków Związku oraz frustracja
wśród zatrudnionych na stanowiskach niemedycznych rośnie i chyba czas na zmianę sposobu
wywalczenia sprawiedliwości.
Koleżanka Przewodnicząca w jednej z informacji rozesłanej do przewodniczących
komisji zakładowych w szpitalach wskazała sposób w jaki można podjąć próbę wyegzekwowania zmiany wynagradzania poprzez wejście w spory zbiorowe. W pełni akceptujemy ten
pomysł, jednakże naszym zdaniem, aby wywrzeć większą presję na pracodawcach i Ministerstwie Zdrowia zainteresowane struktury związkowe obejmujące podmioty lecznicze na
terenie Polski powinny wejść w spory zbiorowe jednocześnie, a koordynatorem powinien być
Sekretariat Ochrony Zdrowia we współpracy z Regionami. Przykładem tu może być Sekretariat Spożywców NSZZ „Solidarność", który jako struktura branżowa będzie koordynował
i wspierał komisje zakładowe w negocjacjach w sprawie ZUZP z pracodawcami. Skuteczność ZZ Pielęgniarek i Położnych była również wynikiem ogólnopolskiej akcji i protestu
w sprawach płacowych, który był ukierunkowany na Ministerstwo Zdrowia. Zatem zasadne
jest i w tym przypadku takie rozwiązanie, a partnerem i głównym organizatorem w tym sporze powinien być Sekretariat.
Po przeprowadzonym spotkaniu w siedzibie naszego Regionu w miesiącu styczniu br.
z przedstawicielami Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność" Służby Zdrowia oraz przewodniczących organizacji zakładowych szpitali działających na terenie naszego Regionu,
wszyscy zgodnie uznali, że podjęcie takiej inicjatywy byłoby najskuteczniejsze, a zatem
wskazane.
Zwracamy się o rozpatrzenie tej propozycji i oczekujemy na odpowiedź. W przypadku
braku podjęcia koordynacji sporami zbiorowymi przez Sekretariat Ochrony Zdrowia,
będziemy podejmowali próbę takiego działania w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność", stojąc jednak na stanowisku, że zasięg ogólnopolski byłby skuteczniejszy.
Ze związkowym pozdrowieniem

Do wiadomości:
1) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
2) Regiony NSZZ „Solidarność”,
3) Organizacje służby zdrowia w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

