
Lodz, dnia 11 maja 2018 roku 

Organizacje Zwi^zkowe dzialaj^ce przy 
WWCOiT im. M. Kopernika w Lodzi: 
Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Piel^gniarek 
i Potoznych Zakladowa Organizacja Zwi^zkowa 
przy W W C O i T im. M. Kopernika w Lodzi 

OddziaJ Terenowy Ogolnopolskiego Zwi^zku 
Zawodowego Lekarzy przy WSS im. M. Kopernika 
w Lodzi 

Zwi^zek Zawodowy Pracownikow W W C O i T 
im. M. Kopernika w Lodzi 

K M NSZZ „Solidamosc" WWCOiT 
im. M. Kopernika w Lodzi 

Zwi^zek Zawodowy Teclinikow Farmaceutycznych 
RP Oddzial w WWCOiT im. Kopernika w Lodzi 

Szanowny Pan mgr Wojciech Szrajber 
Dyrektor 

WWCOiT im. M. Kopernika w Lodzi 
w miejscu 

W nawi^zaniu do tocz^cych si? mediacji, Organizacje Zwi^zkowe wskazuj^, ze widz^ 
mozliwosc rozlozenia dojscia do postulowanych wynagrodzen zasadniczych, w dhizszym 
okresie niz postulowano pierwotnie. 

W pierwszej kolejnosci Organizacje Zwi^zkowe podkreslaj^, ze podtrzymujs} postulat 
ustalenia wynagrodzen zasadniczych poszczegolnych grup zawodowych jako iloczyn 
wspolczynnika pracy okreslonego w tabeli „Wsp61czynnik pracy" przedstawionej w 
zgloszeniu postulatow i kwoty przeci^tnego miesi^cznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w roku poprzedzaj^cym ustalenie, ogloszonego przez Prezesa 
Glownego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski". 

Zwi^zki Zawodowe podtrzymujs rowniez postulat, ze podwyzszanie wynagrodzenia 
zasadniczego pracownikow wykonuj^cych zawody medyczne (w tym piel^gniarek i 
poloznych) opisane w pkt 1 - 3 zgloszonych postulatow, nastfpuje w calosci ze srodkow 
wlasnych Szpitaia. Srodki przeznaczone na wzrost wynagrodzen osob wykonuj^cych zawody 
piel^gniarki lub poloznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow 
publicznych, nie b^d^ przeznaczone w zadnej cz^sci na realizacj? wzrostu wynagrodzen 
opisanych w pkt 1-3 zgloszonych postulatow. 
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Mozliwe jest dochodzenie do postulowanych wynagrodzen zasadniczych na 
nastepuiacych zasadach: 

1. Do dnia 1 lipca 2023 r. Pracodawca dokonuje podwyzszenia wynagrodzenia zasadniczego 
pracownikow, ktorych wynagrodzenie zasadnicze jest nizsze od najnizszego wynagrodzenia 
zasadniczego, ustalonego jako iloczyn wspolczynnika pracy okreslonego w tabeli 
„Wsp61czynnik pracy" i kwoty przeci^tnego miesi^cznego wynagrodzenia brutto w 
gospodarce narodowej w roku poprzedzaj^cym ustalenie, ogloszonego przez Prezesa 
Glownego Urz^du Statystycznego w Dzienniku Urz^dowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski", (dalej: najnizsze wynagrodzenie zasadnicze), do wysokosci nie nizszej niz 
najnizsze wynagrodzenie zasadnicze, w nast^puj^cy sposob: 

a) na dzien 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 17 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, 

b) na dzien 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 17 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, 

c) na dzien 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 17 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, 

d) na dzien 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 17 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, 

e) na dzien 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 17 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 

f) na dzien 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika podwyzsza si? co 
najmniej o 15 % kwoty stanowi^cej roznic? pomi?dzy najnizszym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, 

2. Od dnia 1 lipca 2024 r. i dalej w kolejnych latach ustalane na dzien 1 lipca wynagrodzenie 
zasadnicze pracownika nie moze bye nizsze niz najnizsze wynagrodzenie zasadnicze ustalone 
jako iloczyn wspolczynnika pracy okreslonego w tabeli „Wsp6}czynnik pracy" i kwoty 
przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzaj^cym ustalenie, ogtoszonego przez Prezesa Glownego Urz?du Statystycznego w 
Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". 

3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy najnizsze 
wynagrodzenie zasadnicze oblicza si? proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy okreslonego 
w ramach stosunku pracy. 

4. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie powyzszych zasad nie moze bye nizszy 
od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wynikaj^cego z powszechnie obowi^zuj^cych 
przepisow, w szczegolnosci z Ustawy o sposobie ustalania najnizszego wynagrodzenia 
zasadniczego pracownikow wykonujqcych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
/ecz«/czyc/z z dnia 8 czerwca 2017 r. 
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Uzasadnienie 

Powyzszy sposob dochodzenia do postulowanych wynagrodzen zasadniczych w ocenie 

Organizacji Zwi^zkowych uwzgl^dnia zarowno interes Pracownikow jak i Pracodawcy. 

Wynagrodzenia zasadnicze pracownikow uksztattowane zostan^ na poziomie 

odpowiadaj^cym rzeczywistej wartosci Ich pracy. Jednoczesnie kazdy Pracownik b?dzie 

miat pewnosc co do ksztaltowania Jego wynagrodzenia - na przestrzeni kilku lat. 

Wprowadzenie jasnego, przejrzystego planu wzrostu wynagrodzen zasadniczych z cal^ 

pewnosci^ przyczyni si? do uspokojenia negatywnych nastrojow wsrod zalogi Szpitaia. 

Z drugiej strony przedstawiona propozycja uwzgl?dnia interes Pracodawcy - rozkiada 

bowiem ci§zar wzrostu wynagrodzen na znaczny okres, co roku o odpowiedni procent. 

Dzi?ki temu rozwi^zaniu Pracodawca b?dzie mogl realizowac wzrost wynagrodzen 

zasadniczych bez negatywnych skutkow ekonomicznych. Co wi?cej - rozlozenie podwyzek 

na kilka lat daje Pracodawcy mozliwosc wtasciwego dhigoterminowego planowania 

wydatkow, a w razie potrzeby podj?cia niezb?dnych dzialah w celu pozyskania srodkow na 

wzrost wynagrodzen. 

Maj^c na uwadze powyzsze, Organizacje Zwi^zkowe wyrazaj^ ufnosc, ze Pracodawca 

dokona szczegolowej analizy przedstawionej propozycji a w konsekwencji jej akceptacji. 

Pozwoli to na unikni?cie eskalacji sporu, wynikaj^cego ze znacznego stopnia niezadowolenia 

w zasadzie wszystkich, najwi?kszych grup zawodowych Pracownikow Szpitaia, wspolnie 

prowadz^cych spor zbiorowy. 

Na koniec zaznaczamy, ze podtrzymujemy postulaty uregulowania premii i nagrod w sposob 

wskazany w pismie z dnia 2 maja 2018 r. 

Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy 
PielegniaKk i Potoznych 

ZaHijd/ziktadpvy^ przy 

NIP: 7292273084, R E G O N : 471635481 
ODDZIAL w WWCOrr Im. Kopernika 

wtOOZJ 
ul. Pablanteka62 xOV^ 
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