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Do związków zawodowych skupiających pracowników ochrony zdrowia

Szanowni Państwo.

Niniejszy list i propozycja w nim zawarta ma bezpośredni związek ze spotkaniem, które

odbyło się 15 grudnia ub. roku w Ministerstwie Zdrowia i dotyczyło problemu wynagrodzeń

w sektorze ochrony zdrowia. W naszej ocenie rządzący (podobnie jak ich poprzednicy) nie

mają do zaproponowania pracownikom ochrony zdrowia żadnych konkretnych finansowych
propozycji. W zamian chcą nas zająć długotrwałą dyskusją nad różnymi pobocznymi
tematami.

Jeżeli my - pracownicy ochrony zdrowia - chcemy aby nasze rozmowy z Ministerstwem miały

sens i dotyczyły wzrostu wynagrodzeń, musimy sami w swoim gronie porozumieć się i

wystąpić wspólnie wobec Ministerstwa i wobec Rządu z konkretnymi propozycjami i groźbą
ewentualnych wspólnych działań w obronie naszych postulatów.

W związku z powyższym, jako OZZL proponujemy Państwu podjęcie próby stworzenia

takiego porozumienia. Zwracamy się w pierwszej kolejności do Państwa, jako organizacji

związkowych - jednozawodowych (lub skupiających bardzo ograniczoną grupę zawodów).

Takie jednozawodowe organizacje lepi-ej i bardziej wiarygodnie reprezentują interesy

poszczególnych grup zawodowych. Jeśli dojdziemy do porozumienia między naszymi
związkami, zaprosimy do niego także związki wielozawodowe, jak "Solidarność" i Federacja
ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społ.

Proponujemy spotkanie przedstawicieli naszych organizacji w Warszawie w piątek 05 lutego

w Domu lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 o godzinie 12. Możliwe jest też spotkanie w innymi

- zaproponowanym przez Państwa miejscu. Proponujemy aby w czasie pierwszego spotkania

poszczególne organizacje związkowe przedstawiły odpowiedzi na następujące pytania:

- jakie elementy warunków pracy i płacy powinny być uregulowane prawnie ? (naszym
zdaniem nie powinno ich być za dużo, bo stanie się to nieczytelne i pomnoży pola ew.
konfliktu)

- jakie powinny być konkretne wartości płac, najlepiej minimalnych, w postaci krotności

przeciętnej płacy w gospodarce, dla konkretnych stanowisk pracy lub inaczej określonych ale

jasno i konkretnie grup zawodowych,

W Iw punkty są oczywiście tylko naszymi wstępnymi propozycjami, które możemy wspólnie
uzupełnić. Prosimy o szybką odpowiedź na naszą propozycję, najlepiej drogą elektroniczną

na adres ozz/@ozzl.org.pl . W załączeniu przedstawiamy też nasze odpowiedzi na powyższe

pvtanla.
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