
1 
 

 

 

 

Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 26 kwietnia 2019 roku 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego 

 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego (zwanej dalej 

WRDS) odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

przy ul. Artura Grottgera 4. W zastępstwie Pana Przemysława Czarnka – Przewodniczącego WRDS 

Województwa Lubelskiego posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani Wiesława Janczak – 

Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Powitała członków WRDS oraz zaproszonych na posiedzenie gości. W posiedzeniu udział wzięli:  

Pani Sylwia Chyl – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

Pani Maria Olszak-Winiarska – Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP, Pani Dorota 

Blechar – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia, Pan Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie, Pan Andrzej 

Ciołko – Z-ca Przewodniczącego Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL, Pan Marian Zepchła – Ekspert  

z ramienia NSZZ „Solidarność”, Pani Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk – Ekspert z ramienia FZZ,  

Pani Marzena Siek – Ekspert z ramienia FZZ i Pani Dorota Ronek – Ekspert z ramienia FZZ.  

Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad, pytając o ewentualne uwagi. 

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

 

Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 3, w związku z nieobecnością inicjatorów tematu  

i poprosił o przesunięcie tematu na miesiąc maj. 

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem Pana T. Pituchy. 

 

GŁOSOWANIE NAD ZDJĘCIEM PUNKTU 3. Z  PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przegłosowali zdjęcie punktu 3 z porządku obrad posiedzenia Plenarnego 

WRDS WL. 
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego. (09:00 – 09:05) 
 

 

2. Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów 
leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, 
położnych oraz opieki psychiatrycznej. (09:05 – 09:45) 
 

3. Plan dla Lubelszczyzny- wstępna dyskusja. (09:45-10:05) 
              
 

4. Przyjęcie Uchwał WRDS WL: (10:05 –10:15) 
 

1) w sprawie zamiany uchwały nr 8/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu 
Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL; 
 

2) w sprawie zamiany uchwały nr 9/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu 
Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL;   

 
3) w sprawie zamiany uchwały nr 11/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Funduszy Europejskich WRDS WL; 
 
4) w sprawie zamiany uchwały nr 12/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL. 
 

5. Wolne wnioski. (10:15 – 10:20) 
 
 

6. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

Wiesława Janczak –  Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Poinformowała o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. Następnie zapytała członków 

Rady o uwagi do protokołu z posiedzenia WRDS WL z dnia 15 marca 2019 r. i przeprowadziła głosowanie 

nad jego przyjęciem.  

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA 15 MARCA 

2019 R. 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS Województwa Lubelskiego jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia Plenarnego 

WRDS z dnia 15 marca 2019 r. 
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Ad.2. Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa 

lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa 

lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Markowi Chmielewskiemu – Przewodniczącemu Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, celem omówienia 

wyników pracy Zespołu w procedowanym temacie.  

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, NSZZ „Solidarność”  

 

Podziękował za głos i powiedział kilka słów tytułem wprowadzenia. Dodał, że dyskusja dotycząca tematu 

była merytoryczna oraz odbyła się z udziałem kompetentnych osób. Poinformował, że po omówieniu 

wszystkich aspektów z tak szerokiego tematu wynikły cztery punkty, które zostały zawarte w Stanowisku 

Zespołu. Następnie Przewodniczący przedstawił i omówił poszczególne wnioski wypracowane przez 

Zespół. Treść Stanowiska Nr 1/2019 Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków pracy i płacy pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego 

funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

pielęgniarek, położnych oraz opieki psychiatrycznej stanowi załącznik Nr 2 do  niniejszego protokołu. 

Powiedział, że spotkanie, które miało miejsce pozwoliło każdej ze stron w miarę wyczerpująco  

się wypowiedzieć, ale jest uczucie niedosytu, dlatego Zespół postuluje by dalej prowadzić rozmowy  

i w sposób bardziej szczegółowy kontynuować temat. Pierwszym tematem nad których Zespół chciałby  

się pochylić dotyczy problemów funkcjonowania szpitali powiatowych, ponieważ one mają różny zakres  

i w tej strukturze mają odmienne problemy zarówno w finansowaniu i w wycenie świadczeń, a dodatkowo 

mają swoją ocenę jak obecnie funkcjonuje sieć szpitali. W związku z powyższym jest potrzeba,  

aby przenieść tą wiedzę na poziom resortu, bo jest to dobry czas, aby dokonywać korekty, urealnienia, 

choćby nawet wyceny świadczeń czy wyceny ryczałtu. Jest również potrzeba oceny funkcjonowania sieci 

szpitali w województwie lubelskim biorąc pod uwagę szerszy zakres interesariuszy. Trzecim problemem  

do omówienia, który wynikł z dyskusji jest sposób wdrażania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  

i położnych w podmiotach leczniczych w aspekcie wniosków legislacyjnych dotyczących kształcenia, 

zagrożenia zdrowotnego czy dostępności do usług zdrowotnych. Środowisko pielęgniarek i położnych 

wnosi również kolejny temat do debaty, a jest nim sposób realizacji finansowania ustaleń związkowo-

ministerialnych dotyczących podwyżek dla osób wykonujących pracę pielęgniarek i położnych.  

To jest problem mogący budzić niepokój społeczny w naszym regionie. Również z informacji Dyrektorów 

szpitali wynika też brak lekarzy i specjalistów, co zagraża istnieniu oddziałów specjalistycznych.  

Sieć szpitali zabezpieczyła bezpieczeństwo zdrowotne w zakresie podstawowym, ale w detalach okazuje 

się, że są problemy i one nie powinny się nawarstwiać, dlatego te tematy wymagają debaty i wysłuchania 

wszystkich stron i zrozumienia racji. Na zakończenie zawnioskował o przyjęcie Stanowiska z autopoprawką 

i dodanie preambuły, nie zamykając potrzeby rozmowy na ten temat z głębszym uszczegółowieniem,  

po to, aby móc to omówić bardziej merytorycznie.   

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

Podziękowała Przewodniczącemu M. Chmielewskiemu za przybliżenie tematu  i otworzyła dyskusję 

udzielając głosu Pani Marzenie Siek. 



4 
 

 

Marzena Siek – Forum Związków Zawodowych 

Powiedziała, że omawiany temat jest tematem bardzo trudnym. W chwili obecnej występuje deficyt lekarzy, 

pielęgniarek oraz innych grup zawodowych pracujących w szpitalach. Stwierdziła, że te deficyty wynikają  

z nieadekwatnego wynagrodzenia do tego co Ci ludzie na rzecz pacjenta wykonują. Chciałaby,  

żeby z Województwa Lubelskiego poszły dowody na to, że w pewnych elementach zmian, które nastąpiły  

w prawie ochrony zdrowia występują niebezpieczeństwa czy zagrożenia i one wymagają pewnej 

modyfikacji. Grupa zawodowa pielęgniarek naciska na konieczność monitorowania i kontroli 

obowiązującego prawa. Dodała, że wnioski wypracowane na Zespole są wnioskami ogólnymi, dlatego 

Forum Związków Zawodowych chciałoby wnieść uszczegółowienie do stanowiska Zespołu,  

które nie uszczegóławia wszystkiego co można w tym momencie wnieść i co będzie miało skutek 

wspierający dla działań, które region lubelski podjął na poziomie ministerstwa. Podsumowała, że prawo  

w ochronie zdrowia nie jest spójne i dlatego mamy te problemy. Podziękowała za wypowiedź.  

 

Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie 

 

Na wstępie podziękował za zaproszenie do tak zacnego gremium jakim jest Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego. Podziękował również Panu M. Chmielewskiemu za zaproszenie do prac Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, na którym zostały 

wspólnie wypracowane pewne wnioski. Poinformował, że Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie  

jest drugim co do wielkości szpitalem w Polsce, jeśli chodzi o ilość łóżek, których jest 700. Korzystając  

z roczników statystycznych Wojewody Lubelskiego z 2017 roku poinformował, że zabezpiecza on 68% 

usług psychiatrycznych w skali całego województwa lubelskiego, nie licząc przyjmowania osób spoza 

województwa lubelskiego zwłaszcza na oddziały psychiatrii dzieci i młodzieży. Nadmienił, że oddział  

ten liczy 40 łóżek, a większość szpitali ma około 20 i nie przekracza tej liczby z względu na ilość 

specjalistów, których w tej dziedzinie brakuje. Dodał, że szpitale psychiatryczne rządzą się innymi prawami, 

ponieważ są podwójnie kontraktowane. Wyjaśnił, że jedna pula środków to jest kontrakt na usługi 

psychiatryczne czyli wycena punktu i za osobodzień, druga pula dotyczy kwestii ryczałtu.  

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie jest jedynym w Polsce, który ma kontrakt na psychiatrię, jest w sieci 

szpitali i ma niewielki ryczałt. Ryczałt ten nie jest zbyt dobry dla szpitala, bo ciągnie go w dół, jeśli chodzi  

o finanse. Stwierdził, że zasady jest wniosek, który ujednolica stawkę punktową. Poinformował,  

że w Województwie Mazowieckim stawka za usługę psychiatryczną wynosi 14 zł za jeden punkt,  

w Województwie Lubelskim stawka jest niższa i wynosi 11,70 zł. 14 zł to jest wycena Agencji Oceny 

Technologii Medycznej i Taryfikacji przy Ministerstwie Zdrowia. Również stawka opieki środowiskowej różni 

się, gdzie stawka Agencji Oceny wynosi 12 zł, a w Woj. Lubelskim 8, 43 zł. Podziękował Panu  

M. Chmielewskiemu za podkreślenie wniosku o wycenę, bo ona jest krzywdząca i to nie tylko dotyczy 

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, ale również opieki psychiatrycznej w całym województwie. 

Następnie Pan Piotr Dreher odniósł się do ilości łóżek. Jako Dyrektor nie wyobraża sobie by musiał 

likwidować łóżka na oddziałach ogólnopsychiatrycznych i uzależnień, ponieważ obłożenie na tych łóżkach 

wynosi 96%. Stwierdził, że likwidacja tych łóżek przyczyniłaby się do utrudnionej dostępności pacjenta  

do opieki psychiatrycznej, a tym samym wpłynęłaby na jego bezpieczeństwo. Na zakończenie dodał,  

że w chwili obecnej Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie nie miał potrzeby zmniejszenia ilości łóżek. 

Podziękował za wypowiedź.  
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Dorota Blechar – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Odniosła się, do kwestii stawek punktowych. Powiedziała, że NFZ zdaje sobie sprawę, że stawka powinna 

być wyższa, tylko jest problem z ceną za punkt, jeżeli to się zbiega w momencie, kiedy są konkursy. 

Poinformowała, że cena jest oceniana, ale jest za tym, żeby psychiatria była dobrze finansowana  

i NFZ ile może to przekazuje, tego czego sieć nie zabiera otrzymuje neuropsychiatria.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

Dodała, że Wojewódzka Rada Dialogu powinna walczyć o swoje województwo i udowadniać, że takie 

potrzeby istnieją.  

 

Dorota Blechar – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

Poinformowała, że po konkursie NFZ stara się równać cenę do wyższej.  

 

Maria Olszak-Winiarska – Przewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP 

 

Powiedziała, że odniesie się do kwestii norm i wynagrodzeń. Stwierdziła, że jest wolny rynek, pielęgniarka 

może wybierać miejsce pracy i to robi, ale to wiąże się z tym, że pracuje w kilu miejscach. Stwierdziła,  

że ta sytuacja pokazuje, że jest taka potrzeba, bo faktycznie brakuje pielęgniarek i pielęgniarki uzupełniają 

prze to te minimalne normy. Następnie przedstawiła sytuację na danych statystycznych.  

Powiedziała, że te dane pokazują także ile i w jakim okresie odchodzi na emeryturę pielęgniarek. W  wielu 

szpitalach szczególnie powiatowych, gdyby emerytki nie podejmowałyby pracy niektóre oddziały 

należałoby zamykać. Nawiązując do norm poinformowała, że w porównaniu z tym, co jest w statucie  

i co zostało zgłoszone do Wojewody to w rzeczywistości pacjentów jest znacznie więcej. Została podjęta 

przez Zarząd Krajowy uchwała, aby dokładnie pisać w książce raportów. Taka jest prawda, że dokonano 

zapisów prawnych natomiast obłożenie jest znacznie większe. Jeżeli jakość nie będzie dokładnie 

sprawdzana, analizowana i weryfikowana to będziemy się nawzajem oszukiwać. Pielęgniarki realizują 

wszystko rzetelnie i do pracy podchodzą ze starannością, natomiast stwierdzają, że są przemęczone  

i nie tylko w sensie fizycznym, ale ciężko jest też odreagować ciężki dyżur poprzez jedną dobę wolną.  

Pani M Olszak-Winiarska powiedziała, że druga sprawa dotyczy wynagrodzeń. Oficjalnie do września  

2018 roku w województwie lubelskim są placówki, w których pielęgniarki miały w umowie 1640-1680 zł 

wynagrodzenia zasadniczego. Od roku 2015 funkcjonował dodatek 400 zł. W 2018 weszło 1100 zł  

i te pielęgniarki, które miały 1600 zł mają w tej chwili wynagrodzenie zasadnicze 2640-2680 zł. Rozpiętość 

w województwie lubelskim w przypadku wynagrodzenia po wprowadzeniu Zębalowego wacha się od  

2 600 do 6 600 zł. Tak kształtuje się wynagrodzenie w województwie lubelskim. Jest również zróżnicowanie 

nie tylko między placówkami, ale między województwami i duże różnice są również na oddziałach.   

To są fakty i rzeczywistość, która pielęgniarki dotyka. Jeśli dojdą noce i święta to pielęgniarki przekraczają 

to minimum, które jest. Na zakończenie powiedziała, że popiera wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone, 

ale należy je uszczegółowić i kontrolować.  
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Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Poprosiła zaproszonych gości i członków Rady o odnoszenie się  w swoich wypowiedziach do Stanowiska, 

które wypracował Zespół, by członkowie podjęli decyzje w sprawie przegłosowania Stanowiska.  

Następnie przekazała głos Pani Sylwii Chyl. 

 

Sylwia Chyl – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

Odniosła się do kwestii likwidacji łóżek szpitalnych. Wyjaśniła, że Wojewoda jest organem rejestrowym  

i prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Każdy podmiot wpisany do rejestru  

ma obowiązek aktualizowania danych w nim zawartych. W ciągu 14 dni od momentu zajścia danej zmiany 

musi zgłosić wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Jeżeli liczba likwidowanych łóżek na danym oddziale 

budzi niepokój to LUW zwraca się do Dyrektora danego szpitala z prośbą o poinformowanie jakie były 

powody takiej decyzji. Najczęstszymi odpowiedziami są dane statystyczne informujące o obłożeniu łóżek 

szpitalnych na danym oddziale. Wojewoda jako organ rejestrowy wykonuje również kontrole rejestrowe 

podmiotów leczniczych. Celem tych kontroli jest zweryfikowanie zgodności prowadzonej działalności  

z przepisami prawa. Oprócz kontroli rejestrowych, planowych, realizowane są również kontrole 

pozaplanowe. Podobną weryfikację przeprowadzają Konsultanci Wojewódzcy, bo pewne dziedziny 

medycyny mają swoje odrębne standardy. Na zakończenie zaapelowała, że jeżeli występują jakieś 

przypadki niepokojące w podmiotach leczniczych np.: dane są nieaktualne, nieprawdziwe albo normy  

są nieprzestrzegane należy to zgłaszać, a LUW podejmie kontrole. Podziękowała za wypowiedź.  

 

Pan Andrzej Ciołko – Z-ca Przewodniczącego Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL 

 

Na wstępie powiedział, że Stanowisko, które zostało wypracowane w ramach Stałego Zespołu Roboczego 

budzi jego uznanie. Temat ten ma bardzo istotne zagadnienia, które wymagają stałego monitorowania. 

Zdaje sobie również sprawę, że istotna jest norma, ale w jego przypadku jako  lekarza budzi niepokój fakt,  

że należy ilość łóżek dostosować tak, aby norma się zgadzała. Poinformował, że pielęgniarek jest coraz 

mniej, a lekarzy w Polsce jest najmniej w Europie. Ilość lekarzy jest za mała i proces ten będzie 

postępował. Lekarze zaczęli lepiej zarabiać, dzięki tej ustawie, która pozwoliła dać im większe pieniądze, 

ale także dzięki temu, że pracują w kilku placówkach. Stwierdził, że osobiście nie ma powodu narzekania 

na zarobki, ale ma powody do narzekania na to, że lekarze są coraz starsi, tak samo jak pielęgniarki. 

Zaproponował, aby w przyszłości Rada zajęła się tematem faktycznej ilości pielęgniarek w Województwie 

Lubelskim. 

 

Marian Zepchła – Ekspert z ramienia NSZZ „Solidarność” 

 

Odniósł się do deficytu pracowników. Powiedział, że reprezentuje ratownictwo medyczne i chciałby,  

aby ono również było uwzględniane, ponieważ ratownicy medyczni odchodzą z zawodu. W medycynie 

ratunkowej nie ma specjalistów, lekarze nie chcą się w tej dziedzinie szkolić. Na świecie lekarz medycyny 

ratunkowej cieszy się bardzo dużym prestiżem i szacunkiem, zaś w Polsce lekarze nie widzą możliwości 

zatrudniania się i podnoszenia swoich kwalifikacji do wymogów ustawowych. Dodał, że powodem tego jest 

zbyt małe finansowanie. Uważa, że gdyby było ono na odpowiednim poziomie, nie byłoby problemu.  
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Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

Podziękowała za wypowiedzi zaproszonych gości. Zapytała członków WRDS czy są jakieś uwagi  

do zaproponowanego przez Zespół stanowiska? 

 

Maciej Nejkauf – NSZZ „Solidarność” 

 

Zasugerował, aby zakończyć dyskusję i przegłosować zaproponowane przez Zespół Stanowisko 

z uwzględnieniem uwag członków Rady. 

 

Bernarda Mchniak – Forum Związków Zawodowych 

 

W odniesieniu do Stanowiska powiedziała, że nie jest członkiem Zespołu, ale jako członek Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego chciała się odnieść do Stanowiska. Zdaniem Pani B. Machniak tematy,  

które zostały omówione w większy sposób nie zostały uwydatnione. Powiedziała, że nie kwestionuje tego,  

że Stanowisko Zespołu jest dobre, ale chciałaby, żeby niektóre tematy były rozwinięte.  Zauważyła,  

że wstęp, który został zaproponowany przez Forum Związków Zawodowych został uwzględniony,  

ale w zakresie punktu drugiego dodała, że chciałaby, żeby było to uwzględnione i opisane szczegółowo. 

Rada w swoim Stanowisku powinna wykazać, żeby to co jest kontraktowanie było w takiej samej wysokości  

w całej Polsce. Dodała, że Forum Związków Zawodowych będzie usatysfakcjonowane, jeżeli ten zapis 

znajdzie miejsce w Stanowisku. Następnie odniosła się do norm. Poinformowała, że 2012 roku zmienił  

się zapis w zakresie norm i te normy są nieprzestrzegane. Nigdy nie były doszacowane ilości pielęgniarek 

do wymaganej opieki. Jeżeli mówimy o jakości to powinniśmy pamiętać o tym, że powinna  

być odpowiednia ilość pielęgniarek w danym oddziale zabezpieczona. Nie zapominamy o tym,  

że inne grupy zawodowe czekają również na wzrost swoich wynagrodzeń, natomiast NFZ narzuca 

kontraktowanie, zmusza podmioty do zawierania kontraktów poniżej wyceny Agencji Oceny Technologii 

Medycznej i Taryfikacji. Uważa, że jest to celowe działanie destrukcyjne w obszarze funkcjonowania 

psychiatrii w tym zakresie, dlatego czas najwyższy podjąć jakieś działania. W zakresie punktu  

3 podkreśliła, że likwidacja łóżek jest fikcją. Łóżka pozostały w oddziałach szpitalnych i nikt żadnego łóżka 

nie wyniósł, dlatego normy i bezpieczeństwo pracy jest zagrożone, ale i bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów również. Liczba zgłoszonych łóżek przez podmiot leczniczy ma się nijak do faktycznej liczby 

pacjentów. W ten sposób nie będzie zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów co może być przyczyną 

sporów zbiorowych w zakładach pracy, dlatego należy to uwydatnić. W Stanowisku powinien znaleźć  

się zapis, który zobligowałby Dyrektorów i pracodawców podmiotów leczniczych do tego, żeby to co było 

zgłoszone nie było fikcją.  Następnie odniosła się do punktu 4 i powiedziała, że zabrakło jej punktów  

w zakresie kontroli, wydatkowania i sposobu naliczania środków publicznych przekazywanych na wzrost 

wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Podkreśliła, że nie wszyscy pracodawcy w taki sam sposób  

się zachowują. Tam gdzie prawidłowo jest realizowane rozporządzenie to mamy średnie płace zasadnicze 

wynoszą 6 600 zł, natomiast tam gdzie nie ma tej realizacji to mamy wynagrodzenia w kwocie 2 600 zł. 

Dlatego warto byłoby przyjrzeć się dlaczego jest taka duża rozpiętość w zakresie realizacji. Uważa,  

że warto byłoby się nad tym pochylić i przeciwdziałać, ponieważ zawsze zapobiegać jest łatwiej.  

Muszą się zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, żeby zrealizować to co przed pracownikami stawia  

do wykonania w zakresie leczenia.  Na zakończenie powiedziała, że Stanowisko zostało wysłane  

do członków Rady, żeby każdy mógł się z nim zapoznać. Treść Stanowiska stanowi załącznik  

Nr 3 do niniejszego protokołu. Podziękowała za wypowiedź.  
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Zdzisław Antoń – strona samorządowa 

 

Na wstępie swojej wypowiedzi uznał, że jeżeli publiczna służba zdrowia ma świadczyć na określonym 

poziomie i określonej jakości i ilości świadczeń, to trzeba to zbilansować, ponieważ zaczynają  

się problemy. Poinformował, że dwa tygodnie temu odbyło się u Wojewody Lubelskiego spotkanie 

Dyrektorów szpitali i ma zostać powołany Zespół, który zacznie nad tym pracować. Pan Z. Antoń dodał,  

że ma dwa spostrzeżenia z dzisiejszej dyskusji. Jedno z nich dotyczy likwidowania łóżek. Stwierdził,  

że jeśli brakuje pielęgniarek, a z drugiej strony wychodzi rozporządzenie, które zmusza do zwiększenia 

ilości pielęgniarek to jakiś absurd. Zastanawia się jak ma uniknąć ponoszenia kar Dyrektor szpitala  

za niewykonanie prawa, jeśli nie może zatrudnić pielęgniarki, bo jej nie ma, to w rezultacie zmniejsza ilość 

łóżek. Podsumował, że taki wniosek z tej sytuacji można wyciągnąć. Powiedział również, że dzisiejsze 

spotkanie zostało zdominowane przez pielęgniarki, ważne osoby, ale w służbie zdrowia pracują również 

inne grupy zawodowe, w związku z tym jest przeciwny rozszerzenia Stanowiska o zaproponowany punkt 5. 

Dodał, że jeżeli coś jest niezgodne z prawem i są jakieś nieprawidłowości, to trzeba o zgłaszać  

do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

 

Odnosząc się do Stanowiska powiedział, że zgadza się z wnioskami zaproponowanymi przez Panią 

Bernardę Machniak, ale forma, która została przedstawiona sprawia, że Stanowisko przestało być czytelne. 

Zdaniem Pana T. Pituchy w Stanowisku powinny być zawarte same postulaty, które jest łatwo przeczytać  

i zrealizować. Zaproponował, aby strony na najbliższe Prezydium przygotowały wnioski dotyczące 

uszczegółowienia tematu, a Rada zajmie się nimi na najbliższych posiedzeniach WRDS. Zaproponował, 

aby do adresatów Stanowiska Rady dodać jeszcze kilka podmiotów tj.: Marszałka WL, Przewodniczącego 

Konwentu Powiatów Lubelszczyzny, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i  Prezesa NFZ.  

 

Zbigniew Rymsza – Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” 

 

Dodał, że jest również za tym, aby przegłosować Stanowisko. Stwierdził, że służba zdrowia po raz kolejny 

trafia pod obrady WRDS, bo mamy do czynienia z rynkiem przeregulowanym, zdominowanym przez 

Instytucje Skarbu Państwa, które powodują, że wszelkiego typu regulacje szczególnie centralne 

zarządzanie tysiącami szpitali nie wychodzą. Uważa, że nie będzie to dobrze funkcjonowało, jeżeli  

nie przyczyni się to nastąpienia dużej relokacja kapitału w rezultacie czego połowa sektora szpitalnego 

będzie prywatna. Na zakończenie powiedział, że jest za przyjęciem zaproponowanego Stanowiska. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, NSZZ „Solidarność”  

 

Podziękował za wniesione w dyskusji nowe elementy. Następnie podsumował wniesione autopoprawki  

do Stanowiska. Powiedział, że dokument zaproponowany przez Panią B. Machniak to są uzasadnienia  

do sformowanych przez Zespół zbliżonych co do treści wniosków, ale zdaniem Pana M. Chmielewskiego 

tak rozbudowany dokument staje się nieczytelny i przeciw skuteczny. Punkt 6 jest cenny i zasadny, 

natomiast tak naprawdę jest to wniosek do Rady Dialogu Społecznego na poziomie krajowym, gdzie nasze 

centrale związkowe maja prawo oczekiwać od resortu wyliczenia i rozliczenia w jaki sposób realizowana 

jest ustawa. Na poziomie wojewódzkim trudne jest to do wyegzekwowania, wyliczenia i procedowania,  

bo tak naprawdę to jest rozmowa na poziomie Ministra Finansów, Premiera Rządu i Ministra Zdrowia.  
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Odnośnie punktu 5 uważa, że jest to problem różny jakościowo, ilościowo w różnych zakładach pracy 

wśród pracodawców. W pierwszej kolejności jest on do wyjaśnienia na poziomie związków zawodowych  

i pracodawcy z uwzględnieniem NFZ. Gdyby można było wspólnie wyciągnąć jakieś wnioski to Zespół 

Roboczy jest jak najbardziej otwarty na dialog. Na zakończenie podziękował za pozytywne słowa  

co do rezultatu spotkania Zespołu. 

 

Dorota Ronek – Ekspert Forum Związków Zawodowych 

 

Uzupełniła, że pielęgniarek nie brakuje, normy zostały wyliczone na podstawie liczby pielęgniarek,  

które są w Polsce, tylko one nie aplikują do tej pracy po zakończeniu studiów. One pracują w innych 

miejscach poza zakładami opieki zdrowotnej.   

 

Marian Zepchła – Ekspert z ramienia NSZZ „Solidarność” 

 

Odniósł się do wypowiedzi Pana Z. Rymszy i powiedział, że nie zgodzi się z opinią, która dotyczy prywatnej 

służby zdrowia. Powiedział, że Polska jest zbyt biednym społeczeństwem, żeby iść w tym kierunku.  

Dodał, że tylko opieka publiczna sprawia, że Ci biedniejsi mają szansę ratować swoje życie.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Pochwaliła Zespół za wypracowanie merytorycznego Stanowiska i podziękowała Przewodniczącemu za to.  

Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie Stanowiska Rady. 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Stanowisko Nr 2/2019. 

 

Treść stanowiska Nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia  

26 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów 

leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych  

oraz opieki psychiatryczne, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. Plan dla Lubelszczyzny – wstępna dyskusja. 

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Przypomniała, iż punkt 3 został przeniesiony na kolejne obrady WRDS, toteż przeszła do kolejnego punktu 

porządku obrad. 
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Ad.4. Przyjęcie Uchwał WRDS WL. 

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałami WRDS Województwa Lubelskiego  

w sprawie zmian w składach Stałych Zespołów Roboczych. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR17/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 8/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. ROLNICTWA  

I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 17/2019, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR18/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 9/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. RYNKU PRACY, 

ZATRUDNIENIA, WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 18/2019, która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR19/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 11/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

 

Głosy za              - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 
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Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 19/2019, która stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR20/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA  W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 12/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. EDUKACJI  

I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 20/2019, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4. Wolne wnioski 

 

Eryk Ostapiuk – Forum Związków Zawodowych 

 

Złożył wniosek, aby Rada na najbliższym posiedzeniu zajęła się sytuacją lubelskiej energetyki i zmian 

organizacyjnych w PGE Dystrybucja S.A. Poinformował, że aktualnie trwają prace nad zmianą organizacji 

służb dyspozytorskich na poziomie funkcjonujących w siedmiu oddziałach Centralnych Dyspozycji Mocy 

zarządzających pracą wysokich napięć. Skutkiem prowadzonych zmian w organizacji spółki może być 

likwidacja służb ruchu odpowiedzialnych za zarządzanie siecią wysokiego napięcia w kilku oddziałach, 

między innymi w Oddziale Lublin i sąsiadującym Oddziale Zamość.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Poprosiła, aby strona złożyła oficjalne pismo i wtedy Rada zajmie się ww. tematem. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego, NSZZ „Solidarność”  

 

Podziękował członkom i gościom uczestniczącym w posiedzeniu i pracach Stałego Zespołu Roboczego  

ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Podziękował także obecnym oraz byłym pracownicom Biura 

WRDS za dobrą współpracę.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL Województwa Lubelskiego, OPZZ 

 

Powiedziała, że w związku z tym, że zmieniła się struktura członkowie Rady również powinni być 

powiadomieni o zmianach jakie zachodzą. Chciałaby, żeby Zespół Biura nie był osłabiony, bo ma to dobrze 

funkcjonować, jak do tej pory. Częstotliwość posiedzeń jest bardzo duża, więc Rada chciałaby, żeby była 

ta kontynuacja. Rada Dialogu Województwa Lubelskiego chce być skuteczna w swoich działalności, 

dlatego też musi mieć osoby przygotowane do tego tematu i nie może nam się w którymś momencie  

to zachwiać.  
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Maciej Nejkauf – NSZZ „Solidarność” 

 

Odniósł się do wniosku Pana E. Ostapiuka. Przypomniał, że  o Centralnej Dyspozycji Mocy w Lublinie 

wspominano również przy okazji dyskusji na temat Azotów Puławskich. Zaznaczył, że sprawa jest dosyć 

pilna, ponieważ w miesiącu maju mogą zapaść decyzje. Być może nie byłoby potrzeby składania tego 

wniosku, przed obrady Rady, bo problem był zgłaszany do polityków, ale sprawa nie rozwiązała się.  

Na zakończenie powiedział, że zgodnie z regulaminem Forum Związków Zawodowych zgłosi ten wniosek 

pisemnie do Prezydium WRDS. 

 

 

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia 
 
Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL Województwa Lubelskiego, OPZZ 
  
 
Zamknęła posiedzenie i podziękowała za udział w spotkaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu Plenarnym WRDS WL w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
2. Stanowisko Nr 1/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia WRDS WL. 
3. Stanowisko Pani Bernardy Machniak - przedstawiciela Forum Związków Zawodowych. 
4. Stanowisko Nr 2/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
5. Uchwała Nr 17/2019 - zmiana w składzie SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich WRDS. 
6. Uchwała Nr 18/2019 - zmiana w składzie SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, 

Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS. 
7. Uchwała Nr 19/2019 - zmiana w składzie SZR ds. Funduszy Europejskich WRDS. 
8. Uchwała Nr 20/2019 - zmiana w składzie SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

WRDS. 

Protokolant 

  Anna Dolińska /-/ 

 

 

PRZEWODNICZĄCY                                                                        

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

Przemysław Czarnek /-/ 


