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W nawi^zaniu do pisma z dnia 16 maja 2018 r. Zaktadowe Organizacje Zwicjzkowe 
prowadz^ce spor zbiorowy wskazuj^, ze nie wyrazajq zgody na przelozenie terminu 
mediacji. 
Wskazujemy, ze w pismie z dnia 16 maja 2018 r. Pan Dyrektor nie odniost si? w jakikolwiek 
sposob do przedmiotu sporu zbiorowego - czyli postulatow zglaszanych przez Pracownikow. 
W szczegolnosci Pan Dyrektor w zaden sposob nie odniost si? do propozycji Zwi^zkow 
Zawodowycli przedstawionycli w toku mediacji, dotycz^cych zarowno postulatow 
w przedmiocie wynagrodzen zasadnicz^'ch (pismo Organizacji Zwi^zkowycti z dnia 11 maja 
2018 r.), jak i systemu premiowania (pismo Zwi^zkow z dnia 2 maja 2018 r.). 

Niemniej, wykazuj^c wol? zakoriczenia sporu w drodze porozumienia, nawic^zuj^c do w/w 
pism ztozonych wczesniej wskazujemy, ze dojscie do postulowanych wynagrodzen 
zasadniczych moze nastapic z wykorzystaniem obecnie przyznawanej pracownikom tzw. 
„premii dyrektorskiej". Premia ta powinna zostac wtaczona do wynagrodzenia 
zasadniczego. W przypadku, gdy wt^czenie catej premii prowadzitoby do podniesienia 
wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika do poziomu nieprzekraczaj^cego poziomu 
postulowanego przez Organizacje Zwi^zkowe - wt^czeniu podlegataby cala premia. 
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Jezeli obecnie dany pracownik otrzymuje premi? w takiej wysokosci. ze juz cz?sc tej premii 
wystarczylaby na podwyzszenie wynagrodzenia zasadniczego do postulowanego poziomu -
do wynagrodzenia zasadniczego powinno si? wlaczyc jedynie cz^sc premii (tak, aby 
wynagrodzenie zasadnicze uzyskalo postulowany poziom); pozostala cz?sc premii powinna 
bye nadal pracownikowi wyplacana w dotychczasowej postaci. 

W ten sposob Szpital uzyska znacznq cz?sc srodkow na realizacj? wzrostu wynagrodzen 
zasadniczych. Jednoczesnie w Szpitalu zostanie stworzony usystematyzowany, przejrzysty 
i jasny system plac. 

Z uwagi na sytuacj? w Szpitalu, szczegolnie niezwykle negatywne nastawienie Pracownikow 
do obcego systemu wynagrodzen (niejasnego, niezrozumialego, budz^cego nieporozumienia 
i napi?cia pomi?dzy poszczegolnymi grupami zawodowymi) wyrazamy nadzieje, ze do 
zaplanowanego terminu mediacji Pan Dyrektor dokona analizy postulatow zwi^zkowych 
i propozycji zglaszanych w kolejnych pismach i przedstawi merytoryczne propozycje 
w przedmiocie: 
- wzrostu wynagrodzen zasadniczych; 
- usystematyzowania regulacji dotycz^cych nagrod i premii. 
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