
Sprawiedliwość dla pracownic szpitala w Bełchatowie!

Pracownice Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie protestują w obronie swoich miejsc pracy. 
Protest trwa już ponad dwa miesiące. 60 kobiet znalazło się nagle bez źródła utrzymania, po 
tym jak dyrekcja szpitala zmieniła podwykonawcę. Pracownice miały zostać przekazane przez 
Spółdzielnię  "Naprzód"  -  swojego  dotychczasowego  pracodawcę,  firmie  DOZORBUD,  która 
jednak nie uznała ich za swoje pracownice. 

Kobiety pracowały przez wiele lat jako sprzątaczki i kuchenkowe w tym szpitalu. Gdy dyrekcja 
zaczęła  stosować  zlecanie  prac  podwykonawcom,  zrezygnowano  z  bezpośredniego 
zatrudniania.  Skutkiem tego,  warunki  pracy  uległy  pogorszeniu.  Podwykonawcy  zignorowali  
przepisy dotyczące przekazywania pracowników - pozostawiając pracownice na przysłowiowym 
lodzie. Są one obecnie bez ubezpieczenia i bez źródeł dochodów.

W dniu 16 czerwca doszło do spotkania delegacji protestujących pracownic z przedstawicielami 
władz samorządowych,  Państwowej  Inspekcji  Pracy i  dyrekcji  szpitala.  Pani  V-ce Marszałek 
Województwa  Łódzkiego –  Dorota  Ryl,  zadeklarowała,  że  zostaną uruchomione dodatkowe 
środki finansowe dla poszkodowanych i z jej inicjatywy sprawą zajmie się Ministerstwo Pracy i  
Pomocy Społecznej. Nic jednak nie zostało zrobione.

Setki sprzątaczek i kuchenkowych w całej Polsce musi zmagać się z niepewnymi warunkami 
pracy,  nie  mając  pewności  kto  będzie  ich  kolejnym  pracodawcą.  Winę  ponosi  
nieodpowiedzialna  polityka  rządu,  który  wspiera  zlecanie  pracy  na  zewnątrz  często 
nieodpowiednim do tego zadania podmiotom. Tego typu praktyka służy jedynie do zaniżania 
wydatków ponoszonych przez szpitale, kosztem pracowników. Jest to także lukratywny biznes 
dla prywatnych firm.

Wielu pracowników pada ofiarą nadużyć podczas przekazywania kontraktów. Często zdarza 
się, że pozostają pomiędzy dwoma pracodawcami, nie wiedząc który z nich jest tym właściwym. 
Wpadają  w  ten  sposób  w  czarną  dziurę  –  nie  mając  uregulowanego  statusu  ani  jako 
pracownicy, ani jako bezrobotni. To musi się zmienić! Tacy pracownicy muszą otrzymać zasiłek 
dla bezrobotnych, nawet jeśli ich dawny pracodawca odmówi wydania świadectwa pracy.

Pracownice z Bełchatowa będą domagać się otrzymania zasiłków za cały czas 
pozostawania bez pracy, oraz powrotu do pracy w szpitalu w Bełchatowie.
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