
  
 

STANOWISKO Nr 9/2017 
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
 

z dnia 4 października 2017 r. 
 

w sprawie funkcjonowania i rozwoju  
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli 

 
    Rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli służy 
świadczeniu na najwyższym poziomie onkologicznych usług zdrowotnych, dla pełnej 
realizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu oraz stwarza szanse dla rozwoju 
województwa lubelskiego. Mając na uwadze dalsze funkcjonowanie Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej, przedstawiamy poniższe postulaty, przyjęte przez wszystkie strony dialogu 
społecznego. 
 

1. Rozbudowywane COZL im. Św. Jana z Dukli powinno pełnić rolę wiodącego ośrodka 
leczniczego i naukowo- dydaktycznego z zakresu onkologii, o charakterze 
ponadregionalnym. 

2. Wnioskujemy do odpowiedzialnych za finansowanie i prowadzenie inwestycji władz, 
o jak najszybsze dokończenie II etapu rozbudowy COZL im. Św. Jana z Dukli. 

3. Pełne wykorzystanie bazy leczniczej oraz naukowo- dydaktycznej będzie optymalne, 
przy stworzeniu możliwości stałego finansowania budżetowego w zakresie badań 
naukowych i kształcenia. 

4. Rekomendujemy przeanalizowanie przez Samorząd Województwa Lubelskiego 
możliwości zmiany podmiotu tworzącego dla COZL im. Św. Jana z Dukli,  
w celu umożliwienia stałego finansowania części zadań COZL z budżetu państwa. 

5. W interesie COZL im. Św. Jana z Dukli i jego przyszłości jest jak najszybsze 
zakończenie lub zawieszenie trwającego sporu zbiorowego. WRDS wyraża 
gotowość pomocy w wygaszeniu sporu zbiorowego w COZL im. Św. Jana z Dukli. 

6. Wnioskujemy do administracji rządowej oraz parlamentu RP o przygotowanie 
rozwiązań prawnych umożliwiających uzyskanie kontraktu dla nowouruchamianych, 
rozbudowywanych i modernizowanych podmiotów leczniczych, które pozwalałyby  
na uzyskanie finansowania ze środków publicznych przeznaczonych na świadczenia 
zdrowotne w sposób niedyskryminujący, by jednym z głównych kryteriów 
decyzyjnych były potrzeby zdrowotne regionu, a nie ciągłość udzielanych świadczeń. 

7. Oczekujemy od Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ zweryfikowania katalogu grup  
i procedur onkologicznych, aby umożliwić wykonywanie pełnego procesu 
leczniczego w onkologii w ramach pakietu. Postulujemy również systematyczne 
uaktualnianie go w celu dostosowywania do aktualnej wiedzy medycznej  
w szczególności rozważenie potrzeby wyodrębnienia nowych specjalizacji 
onkologicznych. 

 
Stanowisko zostało przyjęte przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu Rady złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

/-/Sławomir Sosnowski 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Marszałek Województwa Lubelskiego 

- Wojewoda Lubelski 

- Minister Zdrowia 

- Komisja Zdrowia Sejmu RP 

- Komisja Zdrowia Senatu RP 

- Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego 

- Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ 

- Dyrektor Naczelny COZL 

- Związki Zawodowe COZL 

- Rada Miasta Lublin 


