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Organizacje Zwi^zkowe Prowadz^ce spor zbiorowy, odnosz^c si? do pk. 5 zgioszonych 
postulatow, tj: 

Opracowmie przejrzystych zasad premiowania uj^tych w Regulaminie Premiowania 
Pracownikow WWCOiT im. M. Kopernika w Lodzi oraz znacznego zmniejszenia srodkow 
przeznaczonyeh na tzw. "premi^ dyrektorskq", przyznawanq z definicji w sposob uznaniowy. 

przedstawiaj^ podstawowe zalozenia nowej regulacji nagrod i premii: 
W pierwszej kolejnosci podkreslenia wymaga, ze z prawnego punktu widzenia istniej^ dwa 
oddzielne skladniki wynagrodzenia: 

• Nagroda - (zwana potocznie niekiedy: „premi4 uznaniowy") - charakteryzuje si? 
tym, ze jej przyznanie nie jest uzaleznione od zadnych przeslanek. Pracodawca moze 
J4 przyznac wedle wlasnego uznania - czyli swobodnie. Najcz?sciej uzalezniana jest 
od szczegolnych osi^gni?c pracownikow; 

• Premia - (zwana potocznie „premi4 regulaminow^") - charakteryzuje si? tym, ze jej 
przyznanie lub odmowa przyznania jest uzaleznione od pewnych warunkow. Jest to 
swiadczenie roszczeniowe. 
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System wynagradzania powinien uwzgl?dniac w/w roznice, okreslaj^c wyraznie poszczegolne 
skiadniki wynagradzania. 

Obecnie w Szpitalu funkcjonuj^, jak si? wydaje, trzy rodzaje dodatkow: 

I nagroda - na podstawie § 13 Regulaminu Wynagradzania. 
Obecnie jest to swiadczenie uznaniowe (zgodne z prawnym charakterem nagrody). Przyznaje 
je zatem Djrektor - zgodnie ze swoim uznaniem. 
Zgodnie z Regulaminem wyroznia si? nagrody: 
a) roczne, 
b) za szczegolne osi^gni?cia, 
c) okolicznosciowe. 
W tym zakresie wyrazamy stanowisko. ze: 

• nagroda jako swiadczenie uznaniowe powinno oczywiscie pozostac. 
• nalezy zrezygnowac z „nagr6d rocznych" Nagroda - jak sama nazwa wskazuje, 

powinna bye przyznawana za szczegolne osi4gni?cia, ewentualnie w przypadku 
szczegolnej okolicznosci (nagrody za szczegolne osi^gni?cia i okolicznosciowe). Te 
dwa rodzaje nagrod nalezy zatem uznac za zasadne - nagroda „roczna" nie powinna 

> funkcjonowac (uplyw roku czasu nie jest jakqkolwiek przestan^ uzasadniaj^ca 
przyznanie pracownikowi nagrody. 

• Ponadto uwazamy, ze fundusz nagrod powinien zostac okreslony , a przedstawiciele 
pracownikow powinni zachowac kontrol? nad przyznawaniem nagrod. 

Postulujemy zatem okreslenie: 
- corocznego funduszu na nagrody; 
- maksymalnej wysokosci nagrody pieni?znej; 
- kontroli zwi^zkow zawodowych nad przyznawaniem nagrod, poprzez np. coroczne 
przedstawienie wydatkowania funduszu nagrod, kwot nagrod przyznawanych w 
poszczegolnych grupach zawodowych oraz piseranego uzasadnienia przyznawania nagrod. 

Zalozenia te w zaden sposob nie ogranicz^ swobody decyzji dyrektora w przyznawaniu 
nagrod - z drugiej strony pozwol^ na kontrol? wydatkowania srodkow Szpitala. 

I I premia - na podstawie § 1 - 3 i § 6 - 12 Regulaminu Premiowania 
Jest to swiadczenie regulaminowe, ktore wszyscy pracownicy otrzymuj^ (powinni 
otrzymywac) w rownej procentowej miesi?cznej wysokosci. 
To swiadczenie nalezy zachowac w obecnei postaci. 

I I I premia uznaniowa o charakterze stalym (zwana potocznie w Szpitalu „premi^ 
dyrektorskq" - ktorej podstawq wydaje si? bye § 4 i 5 Regulaminu premiowania 
Swiadczenie to jest w naszej ocenie uj?ta niewlasciwie, a jego nazwa i sposob przyznawania 
nie odpowiadajq prawnemu charakterowi premii. Jest to bowiem premia - co sugerowaioby 
staiosc i systematycznosc swiadczenia , ktore jest zalezne od okreslonych przeslanek ), ktora 
niemniej wyplacana jest wedle uznania Dyrektora. A zatem de facto mamy tu do czynienia ze 
swiadczeniem o charakterze nagrody - przy czym nie jest realizowane jako „nagroda" 
(zgodnie z § 13 obecnego Regulaminu Wynagradzania nagroda ma bye albo roczna, albo za 
szczegolne osiqgni?cia, albo okolicznosciowa). 
Doprowadzilo to do faktycznego swiadczenia o charakterze nie przewidzianym przez prawo -
czyli „stalej nagrody". Tworzenie tego typu konstrukcji - prowadzqcych do powstania 
swiadczen o nieokreslonym „mieszanym" charakterze prawnym , nie powinno miesc miejsca. 
Organizacje Zwiqzkowe polutujq zatem wl^czenie obecnego swiadczenia przyznawanego w 
ramach tzw. „premii dyrektorskiej" do wynagrodzenia zasadniczego. Pozwoli to na 
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pokrycie kosztow postulowanej podwyzki wynagrodzenia zasadniczego w znacznej cz^sci 
bez angazowania dodatkowych srodkow. 
Na marginesie wskazujemy, ze - jak chodzi o system mobilizowania pracownikow do 
podejmowani dodatkowej pracy - podejmowanie pracy w ramach tzw. opt uot'u nie powinno 
nast^powac pod wplywem swego rodzaju grozby (pozbawienie statego a jednoczesnie 
uznaniowego skiadnika wynagrodzenia). Szczegolne osiqgni^cia b^dq mogty bye natomiast 
doceniane w ramach nagrod. 

Uwazamy, ze taki system wynagradzania b?dzie jasny, przejrzysty, a w konsekwencji 
pozwoli zapobiec nowym konfliktom mi?dzy dyrekcjq, a pracownikami Szpitala. 
Stworzenie iednolitego, sprawiedliwego 1 przeirzystego systemu wynagradzania 
pracownikow uwazamy za ieden z warunkow prawidlowego funkcjonowania Szpitala. 

OG6LNOP0LSK1ZWIAZEK ZAWODOWY LEKARZY 
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