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Protokół  

z posiedzenia plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

1. Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

▪ Powitanie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego oraz zaproszonych gości; 

▪ Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne; 

▪ Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 

 

2. Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na 

obecnym etapie COVID-19. Aktualnie najważniejsze problemy leczenia 

COVID-19 

▪ Przyjęcie Stanowiska nr 2./2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego w sprawie organizacji stacjonarnej ochrony zdrowia 

województwa lubelskiego na obecnym etapie epidemii COVID-19. 

3. Omówienie Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Lubelskiego. 

4. Mechanizmy sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

5. Wskazanie przedstawiciela WRDS WL do prac Zespołu Zadaniowego ds. 

przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla 

Województwa Lubelskiego. 

6. Przyjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego w sprawie zmiany przewodnictwa. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

odbyło się 28 stycznia 2021 r. Obrady w trybie zdalnym otworzył i poprowadził Pan Marian 

Król – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. 

Imienna lista obecności stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego protokołu. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan Przewodniczący powitał zaproszonych gości i zwrócił się do członków WRDS 

Województwa Lubelskiego z prośbą o zapoznanie się z porządkiem obrad. Z uwagi na 

okoliczności strona samorządowa nie będzie mogła uczestniczyć do końca posiedzenia, 
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dlatego też pkt 3, 4 i 5 porządku obrad zostaje przełożony na kolejne posiedzenie plenarne 

WRDS WL. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

Ad 2. Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na 
obecnym etapie COVID-19. Aktualnie najważniejsze problemy leczenia COVID-19. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący WRDS WL przeszedł do omówienia pkt. 2 porządku obrad i zwrócił się do 

Pana Wojewody o zabranie głosu w sprawie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

W odniesieniu do stanu walki z koronawirusem i sytuacji w lubelskich szpitalach Pan 

Wojewoda powiedział, że aktualny poziom zakażeń jest w granicach 300 - 500 osób. Są to 

zakażenia na podstawie skierowań wynikających z objawów. Sytuacja taka od kilku tygodni 

utrzymuje się na podobnym poziomie, o czym świadczy liczba osób hospitalizowanych. 

Mieścimy się w przedziale 1000 - 1100 zajętych łóżek na przestrzeni kilkunastu ostatnich dni 

– powiedział mówca. Zajętych łóżek z respiratorami jest w przedziale 95 - 105, co świadczy 

o stabilizacji na wysokim poziomie. Do tych wyliczeń dopasowywany jest plan odmrażania 

łózek zakaźnych z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie dla osób niezakażonych. Są też 

dwa źródła takich osób tj. pacjenci tradycyjni i grupa osób z powikłaniami COVID-19. Pan 

Wojewoda podkreślił, iż zachowując pewną granicę, pewną nadwyżkę stosownym jest 

częściowe odmrażanie łóżek. Do 31 grudnia 2020 r. zostało odmrożonych 365 łóżek 

w stosunku do liczby pierwotnej wynoszącej 2253, natomiast do 21 stycznia 2021 r. zostało 

odmrożonych 183 łóżek. Oddziały, które zostają odmrażane to: choroby wewnętrzne, 

chirurgia, geriatria, ortopedia, dermatologia, rehabilitacja, urologia. Do końca stycznia 2021 r. 

planowane jest odmrożenie 249 łóżek w perspektywie do połowy lutego 2021 r. Odnosząc się 

do szczepień Pan Wojewoda powiedział, iż kontynuowane są szczepienia grupy „0” drugą 

dawką, ponieważ w wyniku ograniczeń szczepienia pozostałych osób z grupy „0” pierwszą 

dawką są zamrożone. Na tą chwilę tyle wystarcza szczepionek zaznaczył. Zasada jaka została 

przyjęta przy podziale szczepionek na rozpoczęcie szczepień populacyjnych od 25 stycznia tj. 

30 dawek na punkt szczepień. Podstawową jednostką transportową jest tacka, w której jest 

pięć fiolek, a z jednej fiolki pobiera się 6 dawek. Jest to minimalna dawka jaką można 

dostarczyć do punktu szczepień. Obecnie największym problemem realizacji szczepień 

pozostałych osób z grupy „0” jak również na większą skalę grupy osób powyżej 70 lat jest zbyt 

mała liczba dostarczanych szczepionek przez firmę Pfizer i Modernę. Pan Wojewoda 

powiedział, że szczepienia przebiegają w miarę dobrze. Województwo Lubelskie jest na 

piątym miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik na 10 tyś. mieszkańców w skali kraju. Natomiast 

bezproblemowo przebiega proces transportu osób niepełnosprawnych bądź mających kłopoty 

z dotarciem do punktu szczepień. To zadanie na polecenie Wojewody realizują gminy, można 

dzwonić na specjalną linię, gdzie ten transport jest zamawiany. W dniach 18-22 stycznia 2021 

r. realizowane były szczepienia w Domach Pomocy Społecznej oraz w placówkach 

całodobowej opieki, czyli prywatnych DPS-ach. W samorządowych Domach Pomocy 

Społecznej zadeklarowało chęć zaszczepienia się 72,69% mieszkańców a zaszczepionych 
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zostało 95,33% z tych osób, które zadeklarowały chęć zaszczepienia. Niezaszczepionych 

zostało 158 osób zadeklarowanych, którzy nie przeszli procesu kwalifikacji tzn. są zakażeni, 

chorzy na inne choroby, które uniemożliwiają na chwilę obecną szczepienia. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący WRDS WL podziękował za wypowiedź a następnie zwrócił się do Pana M. 

Chmielewskiego – przewodniczącego zespołu o zabranie głosu. 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący zespołu na wstępie zapytał Pana Wojewodę, w jaki sposób rozwiązany 

będzie problem doszczepiania tych osób z grupy „0”, którzy z różnych przyczyn nie mogli się 

poddać cyklowi szczepień? Czy takie osoby pozostaną nadal w grupie „0” i w jaki sposób 

będzie to organizacyjnie rozwiązane?. Kolejno zapytał, czy w systemie realizacji szczepień 

zetknięto się z sytuacją, gdzie naruszana jest kwestia dowolności szczepień. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Pan Wojewoda powiedział, że protestów w odniesieniu do nacisków administracyjnych tak jak 

np. na pracowników pogotowia w Gorzowie Wielkopolskim, nie otrzymał. Natomiast co do 

postulatów rozszerzenia grupy „0” - może być on trudny do zrealizowania, niemniej jednak 

zasygnalizuje, zaznaczył. W odniesieniu do kolejnych osób z grupy „0”, liczono na większe 

zdecydowanie się pracowników służby zdrowia już do 14 stycznia 2021 r., kiedy ten termin 

został przedłużony. Osoby, które zadeklarowały chęć zaszczepienia, a nie zostały 

zaszczepione, będą zaszczepione, a kontynuacja będzie możliwa w momencie, kiedy nastąpi 

wzrost dostarczonych dawek. 

Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP. 

Pani G. Masłowska zapytała, czy druga dawka szczepionki musi być podana w tym samym 

punkcie szczepień, w którym była pierwsza. Z uwagi na to, iż są osoby, które z powodów 

opiekuńczych zmieniają miejsce pobytu, czy mają możliwość zaszczepienia się drugą dawką 

w innym mieście.  

Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Jak odpowiedział Pan K. Tarkowski teoretycznie tak, jednak w praktyce ze względu na braki 

w dostawach i systemie zamówień trzeba przyjąć, że osoba, która przyjęła pierwszą dawkę to 

w tym samym punkcie będzie musiała przyjąć drugą dawkę. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Pan Wojewoda potwierdza wypowiedź swojego przedmówcy. Punkt szczepień w takiej sytuacji 

stanąłby przed dylematem, komu nie podać wyznaczonej dawki. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Zdaniem Pana M. Króla jest to towar szczególnej wartości, dlatego też powinno być to 

zrozumiałe. 

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC. 

Pani M. Gałan zgłosiła postulat do Pana Wojewody, a mianowicie z uwagi na to, iż w skali 

kraju mamy problemy ze szczepieniami ze względu na brak właściwego planowania, może 

zasadnym byłoby rozważenie czy podział szczepionek na poszczególne punkty nie powinien 

ulec zmianie. Natomiast w odniesieniu do ustalenia mobilnych punków szczepień, szkoda, że 

nie zostały one powołane przy planowaniu szczepień, zwłaszcza że było wiadome, iż będą 

potrzebne i można było ustalić kilka takich punktów w mieście. Kolejno Pani M. Gałan odniosła 
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się do liczby osób chorych, których należałoby rehabilitować, aby wrócili do normalnych 

zdolności wykonywania pracy i normalnego życia. Zdaniem mówczyni dobrze byłoby w 

województwie lubelskim już w tej chwili zaplanować i otworzyć jeden ośrodek dla 

ozdrowieńców i dla osób rehabilitowanych. Propozycją Pani M. Gałan jest uruchomienie 

Nałęczowa. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

W odniesieniu do punktów szczepień Pan Wojewoda zaznaczył, iż do końca marca wszystkie 

punkty szczepień są już umówione i zarezerwowane. Nie ma nadmiarowych wolnych miejsc. 

Jeśli będą większe dostawy dawek szczepionki, wówczas te punkty, które mają większe 

zapotrzebowanie będą miały zwiększone dawki, a w ślad za tym będą rezerwowane kolejne 

terminy. W drugiej kwestii można było przewidzieć mobilne zespoły, ale podmioty prywatne 

które zadeklarowały utworzenie takowych, kolejno odmawiały utworzenia. W związku z tym 

należy z góry zakładać, że część podmiotów coś zadeklaruje a później nie zrealizuje, 

podkreślił. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Król w odniesieniu do omawianej tematyki zaproponował, aby zorganizować debatę 

o stanie państwa na oddzielnym posiedzeniu. Następnie udzielił głosu Pani B. Machniak. 

Bernarda Machniak – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych. 

Pani B. Machniak zapytała Pana Wojewodę, czy wie o źródle zakażenia SARS CoV-2, czy 

przemyślał sytuację przekwalifikowania szpitala Neuropsychiatrycznego do II poziomu oraz 

czy Urząd Wojewódzki posiada informację, że brakuje środków ochrony indywidualnej. Pacjent 

z dodatnim wynikiem powinien w trybie natychmiastowym zostać przewieziony do ośrodka 

wskazanego przez Wojewodę, który jest w obwieszczeniu, powiedziała mówczyni. Tam na 

dzień dzisiejszy jest 94 pacjentów SARS - CoV-2 a łóżek jest tylko 35 do tego celu 

przeznaczonego. Co z resztą pacjentów, zapytała. Następnie Pani B. Machniak poprosiła 

o przekwalifikowanie szpitala Neuropsychiatrycznego jak najszybciej do poziomu II, aby 

wszyscy pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z tymi pacjentami mogli skorzystać 

z dodatkowego wynagrodzenia za pracę z tymi pacjentami. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

W momencie, kiedy w szpitalu neuropsychiatrycznym było duże ognisko zakażeń, było 

wyodrębnione izolatorium na terenie tego szpitala i nie był zgłoszony żaden tego typu problem, 

powiedział Pan Wojewoda. Szpital Neuropsychiatryczny jest szpitalem II poziomu ze względu 

na oddział COVID-19 i jak zaznaczył rozezna się w sytuacji. Następnie poprosił Pana K. 

Tarkowskiego o przedstawienie informacji, kto otrzymuje dodatek, a kto nie. 

Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Zdaniem Pana K. Tarkowskiego dodatek może otrzymać osoba, która w bezpośrednim 

kontakcie udziela świadczeń dla osób chorych, zakażonych wirusem. Najważniejsze jest to, iż 

ta osoba musi udzielać świadczeń dla osób chorych. Dotyczy to osób pracujących w szpitalach 

II, III poziomu a takim szpitalem jest szpital Neuropsychiatryczny i dotyczy to pracowników 

SOR oraz izby przyjęć. Oczekiwanie, że wszyscy pracownicy danego podmiotu leczniczego 

będą objęci tym dodatkiem jest absurdalne. Jest to dodatek dla osób, które udzielają 

świadczeń, powiedział.   

Bernarda Machniak – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych. 
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W tej chwili zakażenie jest na czterech dodatkowych oddziałach, poza oddziałem COVID-19, 

a co za tym idzie szpital Neuropsychiatryczny jest łamany na pół i tylko 35 łóżek jest w systemie 

II i tam tylko można otrzymać dodatek, a co z pozostałymi oddziałami, zapytała mówczyni. 

Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Pan Dyrektor podkreślił, że chodzi o pracowników medycznych udzielających świadczeń. Nie 

ma innego wyodrębnienia komórki poza izbą przyjęć i SOR. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący WRDS WL poprosił o kontynuowanie rozmów szczegółowych dotyczących 

szpitala Neuropsychiatrycznego poza spotkaniem z uwagi na konieczność podjęcia 

stanowiska w sprawie „Organizacji stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim 

na obecnym etapie COVID-19. Aktualnie najważniejsze problemy leczenia COVID-19”. 

Bernarda Machniak – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych. 

Zaznaczyła, że skierowane zostały dwa pisma do Pana Wojewody, a odpowiedź była bardzo 

wymijająca. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Król poprosił Przewodniczącego SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS 

WL o zaprezentowanie stanowiska. 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Chmielewski zaprezentował przyjęte na posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. 

Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL w dniu 11 stycznia 2021 r. Stanowisko 

w sprawie „Organizacji stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie Lubelskim na obecnym 

etapie COVID-19. Aktualnie najważniejsze problemy leczenia COVID-19”. - co stanowi 

załącznik nr 2. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Odwołując się do wypowiedzi Pani M. Gałan dotyczącej opieki pocovidowej, takie doraźne 

rozwiązania zostały podjęte na terenie województwa lubelskiego, a mianowicie w szpitalu 

w Białej Podlaskiej i Poniatowej. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Poprosił członków rady o zakończenie dyskusji i poddanie stanowiska pod głosowanie. 

Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP. 

Pani G. Masłowska jako członek sejmowej komisji zdrowia zaznaczyła, iż trwają prace nad 

takim programem rehabilitacji i będzie się to opierać na zasadzie opieki ambulatoryjnej. Taki 

szczegółowy plan rehabilitacji pocovidowej może być znany już w przyszłym tygodniu, 

powiedziała. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Przewodniczący WRDS WL zwrócił się do Pani G. Masłowskiej o przedstawienie takich 

oczekiwań w parlamencie i poddał stanowisko pod głosowanie. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA NR 2/2021 WRDS WL. 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 
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Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Stanowisko Nr 2/2021 WRDS WL. Stanowisko 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 3. Przyjęcie uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego w sprawie zmiany przewodnictwa. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Z uwagi na wystosowany wniosek strony samorządowej do strony pracodawców o przyjęciu 

przewodnictwa, Pan M. Król przedstawił pismo jakie wpłynęło w tej sprawie. Strona 

pracodawców (pięć organizacji) ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną 

oraz nieprzygotowanie w tej kwestii nie może objąć przewodnictwa WRDS WL. Kolejność 

przewodnictwa przypada na stronę samorządową i nowym przewodniczącym VI kadencji 

zostaje Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 2/2021 WRDS WL. 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 2/2021 WRDS WL. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad 4. Wolne wnioski. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Król zwrócił się do członków rady o wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia 

plenarnego WRDS WL. 

Antoni Pasieczny - strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan A. Pasieczny zaproponował termin 11 lutego 2021 r. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Posiedzenie plenarne zostało ustalone przez wszystkich obecnych członków rady na dzień 11 

lutego 2021 r. o godz. 11.00 w temacie, który nie został zrealizowany w dniu dzisiejszym tj. 

pkt. 3,4,5. 

Marek Kołodziejczyk – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych. 

Pan M. Kołodziejczyk powiedział, że z własnego doświadczenia i swojej rodziny możliwość 

zapisania się na szczepienie jest bardzo trudne, a wręcz absurdalne z punktu widzenia 

pacjenta. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Należy rozróżnić dwie sytuacje, a mianowicie zarejestrowanie się pacjenta z wyznaczeniem 

terminu i zarejestrowanie się pacjenta powyżej 70 roku życia bez zarezerwowania terminu. 

W pierwszym przypadku jak podkreślił Pan Wojewoda nie ma możliwości, aby się 

zarejestrować i wyznaczyć termin do 31 marca 2021 r., ponieważ na obecnym poziomie 

dostaw szczepionek wszystkie te terminy są zarezerwowane. Na terminy po 31 marca 2021 r. 

nie przyjmuje się rezerwacji ze względu na to, jak zachowa się firma Pfizer w dostawach 

szczepionki. Należy zwrócić uwagę, iż ta firma poinformowała Polskę, że zmniejsza prawie o 

połowę dostawę, która miała dotrzeć w poniedziałek. Dlatego też przyjmując ten poziom 

dostaw jaki jest na chwilę obecną, jest gwarancją, że uda się zaszczepić tylko tą ściśle 

określoną zarezerwowaną liczbę osób. Natomiast osoba powyżej 70 roku życia może się 
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zarejestrować, ale nie umawiając terminu, wówczas przy dodatkowych wolnych terminach 

z uwzględnieniem kolejności zapisu, taka osoba będzie poinformowana i zapisana.   

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Jak powiedział Pan M. Nejkauf z własnego doświadczenia, próbował skontaktować się w celu 

umówienia terminu szczepienia dla swojej mamy przez internet, co w konsekwencji okazało 

się niewykonalne. Natomiast po kontakcie przez infolinię w ciągu jednej minuty zostało przyjęte 

zgłoszenie bez terminu. 

Mirosława Gałan – strona pracodawców, BCC. 

W odniesieniu do wypowiedzi Pana Wojewody Pani M. Gałan powiedziała, że nie ma 

zastrzeżeń do tego, co jest już zrobione, tylko w odniesieniu do planowania na przyszłość. 

Podsumowując swoją wypowiedź zaznaczyła, że należy dostosować dostawy szczepionek do 

potrzeb na przyszłość. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Jeżeli znana jest podaż i popyt jakiegoś produktu wówczas łatwo jest to zrównoważyć. Gdyby 

autor podaży zapewnił dawki i dotrzymywał terminy jakie zostały ustalone, wówczas nie było 

by takich sytuacji i zachowań. 

Stanisław Kozyrski – strona pracodawców, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

Pan S. Kozyrski powiedział, iż 21 stycznia 2021 r. zatelefonował na infolinię i od razu został 

mu zaproponowany termin szczepienia, który następnie zrealizował. 

Wiesław Grzegorczyk – strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan W. Grzegorczyk powiedział, że należy być cierpliwym i wyrozumiałym dla tych, którzy są 

po drugiej stronie biurka. 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Chmielewski ponownie podkreślił w swojej wypowiedzi jak ważne są wojska obrony 

terytorialnej i należałoby ich traktować na równi z lekarzami. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Jak powiedział Pan L. Sprawka, już przy pierwszym problemie z ptasią grypą, to właśnie 

wojska obrony terytorialnej były jedyną służbą, na którą można było liczyć. Uruchomione 

zostały działania w ciągu 10 minut z decyzją Ministra M. Błaszczaka włącznie, co świadczy 

o sprawności działań tych służb. Jak zaznaczył Pan Wojewoda z aktualnych informacji wynika, 

że w ciągłym działaniu jest 300 żołnierzy zaangażowanych do walki z pandemią. Żołnierze 

wspomagają również w transporcie osób na szczepienia. 

Wiesława Janczak – strona pracowników, OPZZ. 

Według Pani W. Janczak za dużo jest w tym wszystkim polityki, przez co wytworzył się duży 

chaos, a za mało jest odpowiedzialności. Należy brać odpowiedzialność za całe 

społeczeństwo i kraj, słuchać mądrych ludzi. Polacy z natury wskazują, że muszą być pierwsi, 

a w takich sytuacjach wystarczy być cierpliwym, rozumieć ze wzajemnością i traktować siebie 

z szacunkiem. Zaznaczyła, że podziela zdanie Pana Wojewody. Na zakończenie 

podziękowała Panu M. Królowi za przewodnictwo w WRDS. 

Jan Pyznarski – strona pracodawców, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 

Zdaniem Pana J. Pyznarskiego nie mówi się o innych schorzeniach oraz leczeniu niż COVID 

-19. Lekarze podstawowej służby zdrowia, rodzinnej, nie chcą świadczyć usług. Teleporady 
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nic nie wyjaśniają. Według mówcy powinniśmy się domagać, aby służba zdrowia zaczęła 

normalnie funkcjonować. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan Przewodniczący podziela zdanie swojego przedmówcy. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, strona rządowa. 

Zdaniem Pana Wojewody rejestracja bez ustalenia terminu jest pewnym rodzajem kolejki 

w momencie, kiedy będą dostępne już nowe dawki a w ślad za tym nowe terminy. Następnie 

powiedział, nawiązując do wypowiedzi jednego z lekarzy w punkcie szczepień, że nie zgłosiło 

się 40% osób zadeklarowanych do szczepień. Takie niezgłoszenie powoduje zamieszanie, 

gdyż w miejsce tych osób szczepione są osoby z listy rezerwowej, co następnie powoduje 

problem w dostępie do szczepionki dla tych osób, które się nie zgłosiły. W Polsce do 

zaszczepienia jest 30 mln osób bez dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Szczepiąc 75% 

populacji uzyskujemy 24 mln, co daje nam odporność populacyjną. Szczepienia w punktach 

szczepień są najbezpieczniejsze, gdyż obserwacja może trwać nawet godzinę jeśli pojawiają 

się wątpliwości co do stanu zdrowia po szczepieniu. Na koniec podziękował Panu M. Królowi 

za prowadzenie kadencji w tak trudnym czasie. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan. 

Pan D. Jodłowski zaproponował, aby zakończyć dyskusję w sprawie COVID – 19. Przelewa 

się przez Polskę w tej chwili w wymiarze medialnym i politycznym temat odmrożenia 

gospodarki. Będzie kolejna fala niepokoju przedsiębiorców, co wynika nie tylko z troski o swoje 

dochody, pracę, jak również dochody pracowników, ale również z troski o całe społeczeństwo. 

Nie mówi się nic o odmrażaniu służby zdrowia, jednak analizując aktualne potrzeby należałoby 

odmrozić służbę zdrowia, co jest priorytetem, aby nie doprowadzić do zagłady biologicznej 

Polaków, powiedział mówca.  

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. 

Zdaniem Pana M. Chmielewskiego pierwszy postulat w Stanowisku, które zostało 

przegłosowane dotyczy odmrożenia osób, które już przechorowały, ponieważ nie stanowią 

one żadnego zagrożenia. Sytuacja pandemii odsłania słabości, jak również silne punkty. 

Ważne byłoby kształcenie osób na zasadzie gotowości udzielania pomocy w każdej sytuacji, 

także własnego ryzyka, ponieważ bycie lekarzem, pielęgniarką wiąże się z ryzykiem.   

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Powołanie jest szczególną cechą tego zawodu, jednak ci sami lekarze, którzy z wielką troską 

i obawą mogliby przyjmować osoby mające przeciwciała, to bez żadnych zachowań przyjmują 

po godzinach w zakładach niepublicznych. W placówkach publicznych można wprowadzić 

wysoki reżim sanitarny, aby mogły funkcjonować tak, jak nieprzerwanie funkcjonują placówki 

niepubliczne. Zaproponował, aby w omawianej sprawie zwołać zespół ds. Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia. Ze swojej strony rekomenduje eksperta z olbrzymim doświadczeniem do 

pomocy w przygotowaniu stanowiska w tej sprawie.   

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Chmielewski rekomenduje, aby przygotować autorsko projekt w trzy, cztery osoby, 

który można byłoby przedstawić i przedyskutować, ewentualnie skorygować na posiedzeniu 

plenarnym. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 
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Zdaniem D. Jodłowskiego chodzi o sformułowanie kilku mądrych zdań, które 

zasygnalizowałyby, że partnerzy społeczni są tą całą sytuacją zatroskani.  

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Król upoważnił Pana M. Chmielewskiego do skoordynowania prac, w tym 

przygotowania stanowiska i przekazania go do członków rady przed posiedzeniem plenarnym 

celem zapoznania. Następnie poprosił o zakończenie spotkania i życzył wszystkim 

wszystkiego najlepszego. Podziękował również członkom rady za współpracę w sposób 

bardzo odpowiedzialny. 

Wiesława Janczak – strona pracowników, OPZZ. 

Pani W. Janczak zapytała, czy będzie wybierany przedstawiciel do zespołu zadaniowego ds. 
przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa 
Lubelskiego. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Z uwagi na brak kworum przedstawiciel będzie wskazany na najbliższym posiedzeniu. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Pan D. Jodłowski dalej potwierdza, że wbrew zapewnieniom jest to temat do współpracy. Nie 

widzi powodów, aby ta współpraca dot. mechanizmów sprawiedliwej transformacji nie była 

rozpoczęta. Zaznaczył, że terminy są ignorowane i należy koniecznie się tym zająć. Według 

aktualnej rozpiski Śląsk dostanie 2mld zł a Województwo Lubelskie 250 mln. złotych. Na tym 

etapie przygotowywania się do konsultacji partnerzy społeczni nie dostali żadnych materiałów 

od zespołu zadaniowego. Województwo Lubelskie ma najniższą pozycję alokacji środków 

finansowych, zaznaczył.  

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Nejkauf powiedział, że wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu roboczego ds. 

sprawiedliwej transformacji. 22 stycznia 2021 r. odbyło się również posiedzenie stałej 

podkomisji sejmowej i transmisja jest dostępna na stronie internetowej sejm.gov.pl, z której 

można się dowiedzieć na jakim etapie są prace. Odniósł się również do projektu umowy 

partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021/2027 w Polsce, jest to dokument ze stycznia 

br., przesłany do konsultacji społecznej. Należałoby wyrównać wiedzę wśród uczestników, aby 

każdy miał świadomość tego, jakie kwoty pieniężne mogą uciec, powiedział.   

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan M. Król zadeklarował, że wszystkie materiały roześle do wszystkich członków. Następnie 

podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu oraz administracji za usprawnienie działań 

w Biurze i współpracę. 

Ad 7. Zakończenie posiedzenia. 

Protokolant 

Katarzyna Gołębiowska 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/ Marian Król 
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Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu zdalnym WRDS WL w dniu 28 stycznia 

2021 r. 

2. Stanowisko Nr 1/2021 Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 

11 stycznia 2021 r. Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia w Województwie 

Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze problemy leczenia 

COVID-19.  

3. Stanowisko Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Organizacja stacjonarnej Ochrony Zdrowia 

w Województwie Lubelskim na obecnym etapie COVID-19. Aktualne najważniejsze 

problemy leczenia COVID-19.  

4. Uchwała Nr 2/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 


