
  

 

PRZEWODNICZĄCA ZWIĄZKU 

 Lublin, dnia 20 czerwca 2018 r. 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

Zakładowa Organizacji Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie informuje, iż dnia 18 czerwca 

2018 r. przekazała Dyrektorowi SPSK nr 1 pismo zawierające postulaty dotyczące wynagrodzeń i 

warunków pracy pielęgniarek i położnych. 

 

Do chwili przekazania niniejszej informacji, Dyrekcja szpitala nie kontaktowała się w jakikolwiek 

sposób z Przewodniczącą lub Zarządem ZOZ OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie, a tym samym nie znany 

jest związkowi termin spotkania związanego z przedstawionymi postulatami. Od przedstawicieli 

mediów dowiadujemy się o różnych terminach spotkań, przekazywanych przez rzecznika prasowego 

szpitala. Uważamy, że taka forma dialogu za pośrednictwem mediów w sprawie największej grupy 

zawodowej, jaką są pielęgniarki i położne jest nieodpowiednia. 

 

ZOZ OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie informuje ponadto, iż szpital nie zawiadamiał związku o 

nieobecnościach pielęgniarek i położnych, wynikających ze zwolnień lekarskich. Z bieżących rozmów z 

członkami związku wiemy, iż specyfika i forma pracy w wielu jednostkach szpitala powoduje 

przemęczenie i liczne schorzenia. Przykładem są m.in. pojedyncze dyżury w nocy, często połączone z 

jednoczesną obsługą przez jedną pielęgniarkę oddziału i izby przyjęć. Te kwestie już były poruszane w 

ubiegłym roku w ramach drugiego sporu zbiorowego, którego postulaty w dalszym ciągu nie zostały 

zrealizowane, mimo zapewnień ze strony Dyrekcji, która w październiku 2017 roku odmówiła dalszych 

rozmów w tym zakresie. 

 

Mając na uwadze powyższe, ZOZ OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie stanowczo podkreśla, iż nie 

prowadzi na chwilę obecną jakichkolwiek działań i akcji protestacyjnych, a przypisywanie naszej 

organizacji związkowej takich działań traktujemy jako nieudolną próbę przesunięcia odpowiedzialności 

za obecną sytuację pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SPSK nr 1 w Lublinie z Dyrekcji na związek. 

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż związek będzie na bieżąco informował przedstawicieli mediów o 

bieżącej sytuacji, związanej z przedstawionymi postulatami oraz sytuacją pielęgniarek i położnych w 

SPSK nr 1 w Lublinie. 

 

  

 w imieniu Zarządu OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie 

mgr Anna Matysek 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami: 
mgr Anna Matysek 
Przewodnicząca Zarządu OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie: 

 

 


