
1 
 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 13 grudnia 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 Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2. Posiedzenie otworzył 

Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego.  

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

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

Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie; Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Pan Jerzy Kuś – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin;  

Pani Barbara Barszczewska – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa 

Lubelskiego; Pani Ewa Dudziak – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego; Pani Ewa Płocica-Poślednik – Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Pan Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ; Pan Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach; Pan Janusz Hordejuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Parczewie; Pan Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  

w Lublinie; Pan Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie; Pan Andrzej 

Danilkiewicz – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Pani 

Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Następnie Wiceprzewodniczący 

przedstawił porządek obrad, pytając o ewentualne uwagi. 

 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL 

 

Głosy za   - 23 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przegłosowali porządek obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL 
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Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. (12:00 – 12:05)  

  

2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego – Wojewodzie Lubelskiemu. (12:05 – 12:10)  

  

3. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego –  przedstawicielowi strony samorządowej. (12:10 – 12:15)  

  

4. Przyjęcie uchwał WRDS WL: (12:15 – 12:25)  

  

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego.   

  

2) w sprawie zmiany składu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego.   

  

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego.    

  

5. „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego   

            w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”. (12:25 – 13:10)  

  

6. Przyjęcie opinii WRDS w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz          

Zatrudnienia na 2020 rok. (13:10 – 13:45)  

  

7. Wolne wnioski. (13:45 – 13:50)  

  

8. Zakończenie posiedzenia 

 

 

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

Poinformował członków Rady oraz zaproszonych gości o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele 

protokolarne, a także o obowiązującej klauzuli RODO. Następnie zapytał członków WRDS czy przyjmują 

protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 28 października br. oraz czy mają do niego uwagi. Uwag 

nie zgłoszono.  
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GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL Z DNIA  

28 PAŹDZIERNIKA 2019 R. 

 

Głosy za   - 23 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przegłosowali Protokół z ostatniego posiedzenia plenarnego WRDS WL. 

 

Ad.2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego – Wojewodzie Lubelskiemu. 

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

W związku ze zmianami w składzie Rady powitał nowego członka WRDS WL reprezentującego stronę 

rządową, a następnie wręczył Akt Powołania Panu Lechowi Sprawce – Wojewodzie Lubelskiemu. 

 

Ad.3. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego –  przedstawicielowi strony samorządowej 

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

Powitał i przekazał Akt Powołania nowemu przedstawicielowi strony samorządowej Panu Pawłowi 

Dąbrowskiemu – Burmistrzowi Urzędowa.  

 

Ad.4. Przyjęcie uchwał WRDS WL. 

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

Przeprowadził głosowanie nad uchwałami. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 29/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R.                                                                                                                                                                        

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 1/2019  WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  W SPRAWIE ZMIANY PRZEWODNICTWA WOJEWÓDZKIEJ RADY 

DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

 

 

Głosy za   - 23 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 29/2019. 
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GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 30/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R.                                                                                                                                                                         

W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

Głosy za   - 23 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę Uchwała nr 30/2019. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 31/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 R.                                                                                                                                                                           

W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

 

Głosy za   - 23 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę Uchwała nr 31/2019. 

 

Ad.5. „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego   

w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”. 

 

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

Poinformował, że w związku z przyjętymi uchwałami dalszą część posiedzenia poprowadzi Pan Lech 

Sprawka – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

  

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

Poprosił o wyrozumiałość i poinformował, że realizację porządku obrad od strony technicznej poprowadzi  

Pan Tomasz Pitucha reprezentujący stronę rządową.  

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Zwrócił się do Pana Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego z prośbą o omówienie wyników pracy 

Zespołu w procedowanym temacie.  

 

Marek Chmielewski – NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego 

Podziękował uczestnikom prac SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL, którzy 

przyczynili się do opracowania wniosków sformułowanych podczas obrad w formie materiału Zespołu. 

Dodał, że dokument nosi charakter nie stanowiska, a materiału z uwagi na brak przedstawicieli jednej  
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ze stron. Następnie Przewodniczący przedstawił i omówił poszczególne wnioski wypracowane przez 

Zespół (załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu). Powiedział, że członkom WRDS zostały przesłane drogą 

e-mailową materiały dotyczące omawianego tematu, wskazujące ocenę funkcjonowania sieci szpitali  

w skali makro. Zostały także przekazane materiały opracowane przez Związek Powiatów Polskich. 

Zauważył, że szpitale powiatowe to istotny ilościowo interesariusz w tej tematyce biorąc pod uwagę 

pogarszającą się sytuację znacznej części szpitali powiatowych, jeśli chodzi o wyniki ekonomiczno-

finansowe. W sytuacji gdy znaczącą część w dużej puli środków NFZ przeznacza się na leczenie 

stacjonarne szpitalne, czyli tzw. sieć faktem jest, iż pula kilku miliardów skali naszego województwa 

wymaga nadzoru, oceny i ewaluacji funkcjonowania sieci jako całości, a nie w odniesieniu do 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, ponieważ punkt widzenia lokalny nie koniecznie musi 

współgrać z efektywnością funkcjonowania systemu sieci szpitali jako sieci. Brak na dzisiaj wskazania 

organu władzy publicznej, który odpowiadałby za funkcjonowanie sieci na terenie województwa. Podobnie 

jak i brak mechanizmów prawnych, które z jednej strony dawałyby narzędzia, z drugiej strony konieczność 

okresowej oceny i stałej ewaluacji tej sieci. Jakość funkcjonowania sieci szpitali, każdy z nas ma ryzyko 

odczuć będąc pacjentem. Na zakończenie dodał, że sam fakt zwiększania się finansowania wcale nie musi 

się przekładać na adekwatną poprawę zarówno co do jakości, jak i efektywności systemu. Podziękował za 

wypowiedź. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Podziękował za zreferowanie materiału i otworzył dyskusję oddając głos Panu J. Hordejukowi. 

Janusz Hordejuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

Powiedział, że jest wiele pozytywów, jeśli chodzi o funkcjonowanie w zakresie przesuwania środków 

finansowych. Poinformował, że wcześniej szpital przesuwając środki pomiędzy poszczególnymi zakresami 

musiał zwracać się do NFZ, dzisiaj szpital ma większą samodzielność finansową. I to jest plusem, jednak 

zwiększenie finansowania nie przełożyło się na poprawę sytuacji finansowej szpitala, a wręcz przeciwnie 

pogarsza je. Zdaniem Pan J. Hordejuka dużym błędem jest wyznaczenie i skierowanie oddzielnego 

strumienia pieniędzy dla pielęgniarek i lekarzy. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej   

w Parczewie jest taki problem, ze jest bardzo dużo lekarzy na kontrakcie, a środki przeznaczane były  

na lekarzy zatrudnianych na etacie. Lekarze nie przypilnowali tematu wynagradzania, pominięci zostali 

lekarze kontraktowi, dlatego szpital musiał z własnych środków zrefundować tę podwyżkę.   

Na zakończenie stwierdził, że na przestrzeni dwóch lat sytuacja finansowa znacznie się pogarsza i to jest 

największy problem funkcjonowania sieci.  

 

Dariusz Kamiński – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Nr 1 w Bełżycach 

Zauważył, że głównym powodem eskalacji wzrostu kosztów pracy, głownie lekarskiej jest tzw. lojalka.  

Ona w szpitalach powiatowych jest poważną zaporą, bo nie można znaleźć lekarzy, którzy mogliby  

dyżurować. Część lekarzy jest zatrudnianych w ramach umów o pracę, natomiast część lekarzy w ramach 

umów cywilno-prawnych, gdzie strumień celowanych pieniędzy na te koszty pracy nie poszedł.  

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Zadał pytanie czy dokument jest dokumentem, który zawiera najważniejsze postulaty czy należy coś w nim 

zmodyfikować? 
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Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

Powiedział, że Zespół był w bardzo trudnej sytuacji dlatego, że podchodząc literalnie do tytułu to jest ocena 

sieci czy odpowiada i czy dobrze reaguje na potrzeby zdrowotne na terenie województwa. Większość 

materiału i wniosków sformułowanych w materiale dotyczą tego co się dzieje w środku. Zauważył,  

że w dokumencie jednoznacznej oceny sieci nie ma. Trudność pracy Zespołu polegała na tym, że patrzył 

on przez perspektywę bieżącego funkcjonowania. Jednoznacznie dokonanie oceny tej sieci przez Zespół  

w postaci projektu materiału było pewnie trudne do sformułowania, ale gdyby pojawił się w nim zapis sieci 

w sensie pozytywnym, to pewnie byłby za przyjęciem materiału w takim kształcie.  

 

Marek Chmielewski – NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego  

W odniesieniu do wystąpienia Pana Wojewody powiedział, że zgadza się tym, iż dokument ten nie jest  

w pełni oceną, ale w preambule Zespół starał się zaznaczyć, że chcą dokonać niesubiektywnej  

i nieankietowej oceny i że trzeba mieć do tego narzędzia. W momencie, gdy nie ma kilku wskaźników 

pozwalających obiektywnie oceniać, porównywać i wyciągać wnioski jest to wskazanie, że w zmianach 

legislacyjnych powinno się zapisać, iż ocena w kilku wybranych obszarach powinna mieć miejsce.  

W preambule Zespół wskazał, ze jeżeli chcemy dokonać oceny na poziomie regionalnym to dzisiaj  

tak naprawdę nie mamy organu władzy publicznej, który byłby wskazany by tej oceny dokonywać. Zdaniem 

Pana M. Chmielewskiego to powinno mieć miejsce. Brakuje organu, który byłby umocowany prawnie  

w aspekcie lepszej koordynacji funkcjonowania wszystkich jednostek sieci. Pozytywne są opinie,  

że zaistniała sieć szpitali jako taka, ale pozostaje potrzeba brania pod uwagę jej obserwacji  

i mankamentów jej funkcjonowania.  

 

Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych 

Zdaniem Pani B. Machniak zapisy w materiale Zespołu powinny znaleźć się w stanowisku WRDS,  

bo te ujęte w materiale niedociągnięcia sprawiają, że sieć szpitali nie funkcjonuje prawidłowo. Uważa,  

że punkt czwarty powinien być postulatem pierwszym, ponieważ nie ma prawidłowej wyceny świadczeń 

zdrowotnych. Mamy finansowanie ryczałtowe i z korzyścią dla płatnika, ponieważ on płaci pewną kwotę, 

natomiast szpitale zadłużają się. Poinformowała, że niektóre szpitale powiatowe chcą wyjść z sieci z tego 

względu, aby pobierać prawidłowe środki, a w przypadku wnadwykonań występować na drogę sądową  

o należytą zapłatę za te świadczenia, które zostały wykonane. Ryczałt mówi, że mamy pewną pulę 

pieniędzy i szpital ma wykonać, ale nie może przy tym odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia 

życia. Mamy niedoszacowane procedury świadczeń zdrowotnych i zdaniem Pani B. Machniak to w ocenie 

funkcjonowania sieci powinno wybrzmieć bardzo poważnie. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  

i Oddziały Intensywnej Terapii to dwie procedury i dwa zakresy świadczeń, które są bardzo kosztowne. 

Kolejki do specjalistów miały się skrócić, natomiast obecny nakład uniemożliwia to. Kolejki się wydłużają, 

dlatego powinny być możliwości, aby jak najwięcej pacjentów mogło skorzystać z tych świadczeń.  

Zastanawia się co się stanie, gdy od 1 stycznia 2020 roku nastąpi wzrost płacy minimalnej. Środki 

ryczałtowe nie są przewidziane i wzrost również nie jest przewidziany, aby zabezpieczyć finansowanie 

minimalnego wynagrodzenia.  Zauważyła, że będzie to kolejny problem. Jeżeli radykalnie nie zwiększy  

się finansowanie to na koniec następnego roku będziemy mieli szpitale z zadłużeniami jeszcze większymi  

niż dotychczas. 
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Wojciech Włodarczyk – Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

Dodał, że celem zmiany w ochronie zdrowia były dwie rzeczy: po pierwsze skrócenie kolejek i poprawa 

zdrowia pacjenta, a po drugie poprawa sytuacji ekonomicznej w szpitalach. Zauważył, że ani jedna sprawa, 

ani druga w tym temacie nie została rozwiązana. Dodał, że sytuacja w szpitalach jest dramatyczna.  

Mówi się o tym od tylu lat, ale nie ma rozwiązań systemowych, które tę sytuację by poprawiły.  

Jest niedoszacowane finansowanie, niektóre usługi nie pokrywają kosztów wykonania tych usług i trzeba 

by się nad tym zastanowić i tą sytuację poprawić.  Brak jest rozwiązań systemowych w wynagradzaniu 

personelu. Jako mediator zauważył, że najwięcej sporów zbiorowych występuje w szpitalach. Odnośnie 

wniosków wypracowanych przez Zespół powiedział, że są one pozytywne i można je przyjąć, jeżeli NFZ 

jest w stanie je zrealizować.  

 

Wiesława Janczak – OPZZ, Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

Odniosła się do materiałów i powiedziała, że funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia  

w województwie lubelskim WRDS już się zajmował i było to również oceną Zespołu Roboczego. Dodała,  

że zgadza się że swoimi przedmówcami, że jest problem z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, 

dlatego należy go stopniowo na różnych gremiach poprawiać. Należy to zrobić systemowo,  

ale wypracowany przez Zespół materiał Rada powinna przyjąć. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego,  

Uzupełnił, że jego poprzednia wypowiedź nie miała krytycznego stosunku do materiału.  

Nie negował słuszności postulatów zawartych w materiale, lecz zasygnalizował, że jako przedstawiciel 

administracji rządowej niezależnie od materiału jako całości, też będzie przedstawiał go w centrali jako 

postulaty do dyskusji i do zmian systemowych, o których jest mowa. Zespołowi trudno było dokonać suchej 

oceny sieci, nie biorąc pod uwagę braku wyników ewaluacji, o której mówił Pan M. Chmielewski.  

Aby ocenić wpływ sieci na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie województwa, to trzeba 

uwzględnić również to co się dzieje w środku. Na zakończenie dodał, aby nie identyfikować jego 

wypowiedzi z krytyczną oceną.  

 

Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Stwierdził, iż służba zdrowia w naszym kraju jest obarczona dzisiaj trzema problemami: pieniędzmi, 

kadrami i organizacją. Ustawa sieciowa dotyczyła tak naprawdę organizacji. Finansowanie rośnie  

i potwierdzają to także dyrektorzy szpitali. W ciągu tych dwóch lat nakłady na sieć szpitali wzrosły  

o 100 mln zł i jednocześnie spadła liczba porad o 4%, czyli płacimy więcej za mniej. Odniósł  

się do wyceny i powiedział, że wyceną nie zajmuje się NFZ w tej chwili, tyko Agencja Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. Czasami proponuje wyceny niższe niż daje NFZ. Dzieje się to z stąd, że takie 

dane od szpitali dostaje. Być może od 1 stycznia zostanie wprowadzony dla wszystkich podmiotów  

z wyjątkiem POZ nowy rachunek kosztów, który rzeczywiste dane pozwoli nam określić. Druga sprawa  

dotyczy kadry. Zauważył, że gdyby nie te strumienie, to w Polsce nie było by kadry. Naszych lekarzy  

i pielęgniarki są gotowi przyjąć inne kraje. Trzecia sprawa dotyczy organizacji. Uważa, że dwa lata to jest 

dobry czas, aby dokonać oceny i pewne rzeczy, które leżały u podstaw tworzenia sieci szpitali. 

Odniósł się krytycznie do punktu 2 materiału i powiedział, że jedną z podstawowych zasad tworzenia sieci 

szpitali było to, że mamy świadczenia w tej chwili rozczłonkowane. Nikt za nic nie jest odpowiedzialny. Być 

może sieć szpitali nie wprowadziła porządku, ale jednocześnie pojawiają się opieki koordynowane  

i kompleksowe, gdzie warunkiem, aby to działało jest połączenie leczenia szpitalnego i Ambulatoryjnej 

Opieki Specjalistycznej. Nie wyobraża sobie, żeby szpitale sieciowe nie robiłyby tego w ramach ryczałtu 
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czy w ramach sieci, tylko przystępowały znowu do konkursów i żeby chory, który był leczony w szpitalu nie 

mógł przyjść do AOS i tam być zaopatrzony.   

 

Maciej Nejkauf – NSZZ „Solidarność” 

Dodał, że część wypowiedzi jest niejako powieleniem przywołanego w tymże materiale poprzedniego 

posiedzenia WRDS. Stwierdził, że materiał Zespołu po raz kolejny pokazuje propozycje konkretnych zmian, 

które pomagałyby zmienić system. Zaproponował, aby skupić się na stanowisku i przyjąć je z ewentualnymi 

poprawkami. 

 

Marek Chmielewski – NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego 

Powiedział, że odnoście punktu 2 rozumie uwagi, ale obecny na posiedzeniu Zespołu prof. M. Jabłoński 

tego typu postulat wniósł w opracowaniu o swoje doświadczenia w funkcjonowaniu szpitali klinicznych 

dysponujących AOS. Wynikało to także z wypowiedzi kilku dyrektorów z różnych poziomów. Rozważenie 

wyłączenia to również przemyślenie kwestii innego zorganizowania w taki sposób, aby to nie zburzyło 

systemu i całej tej sieci w ambulatoryjnych przychodniach.   

  

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie 

 Zdaniem Pana M. Jabłońskiego sieć jest dobrą zmianą, która wymaga dopracowania na różnych 

poziomach. Z punktu widzenia szpitali uniwersyteckich również rozpatrywana jest pozytywnie. Odnośnie 

opieki specjalistycznej w przypadku szpitali uniwersyteckich pełni rolę dość specjalną dlatego,  

aby kolejki się zmniejszyły, wymaga w jego przekonaniu innego traktowania. Przychyla się do przyjęcia 

wniosków przedstawionych przez Pana M. Chmielewskiego, ale rozumie pewne obawy Pana Wojewody, 

które wynikają z tego, iż niewyartykułowane jest to, że sieć jest pozytywnym zjawiskiem co do zasady. 

Zdaniem Pana M. Jabłońskiego sieć wymaga modernizacji, cyfryzacji, współpracy i powołania organu, 

który koordynowałby działania tej sieci.  

   

Jarosław Stawiarski – Marszałek  Województwa Lubelskiego, Wiceprzewodniczący WRDS 

Województwa Lubelskiego  

Zdaniem Pana Marszałka punkty zawarte w materiale zostały dobrze napisane i one nie burzą porządku, 

tylko idą do przodu, aby ewaluować, na bieżąco monitorować i nadawać tempa zmianom legislacyjnym.  

Uważa, że jest to bardzo dobry materiał i można się tylko zastanawiać nad punktem 2. 

 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

Zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 2. Podejrzewał, że ten zapis wynikał z tego, jak to w tej chwili 

funkcjonuje. Może przyczyny leżą w innej sferze, niż sama zasadnicza konstrukcja prawna sieci. Uznał,  

że postulat nie do końca rozstrzyga jego wątpliwość, mówiąc o stosunku do całości materiału w kontekście  

punktu 2.  

 

Marian Król – NSZZ „Solidarność” 

Poprosił o przerwę celem konsultacji w zmianie treści punktu 2 proponowanego stanowiska.  
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Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Ogłosił dwuminutową przerwę. Po przewie zaproponował, aby proces głosowania nad projektem został 

zawieszony i Rada przeszła do punktu 6 porządku obrad.  

 

Ad.6. Przyjęcie opinii WRDS w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 

na 2020 rok. 

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Poprosił o głos Pana Pan Andrzeja Pruszkowskiego  – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, 

aby omówił projekt dokumentu  

Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie  

Przypomniał, że Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest to coroczny przyjmowany przez 

Zarząd Województwa dokument, którego wypracowanie wymaga konsultacji z publicznymi służbami 

zatrudnienia i innymi podmiotami rynku pracy. Formalnie jest on opiniowany przez Wojewódzką Radę 

Rynku Pracy, zaś drugą z wymaganych opinii jest opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

Dokument ten to próba inkrementacji krajowego planu działań w warunkach miejsca i czasu naszego 

regionu opisujący nasze cele, operacyjne priorytety, które w danym roku uważamy za szczególnie istotne 

do zrealizowania. O zaprezentowanie tego dokumentu poprosił Pana Andrzeja Danilkiewicza – 

Wicedyrektora ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

 

Andrzej Danilkiewicz – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 

Przedstawił prezentację, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Podziękował za przedstawienie prezentacji i naświetlenie tematu. Zdaniem Pana T.Pituchy ważną rzeczą 

byłoby wdrażanie młodych ludzi do postawy aktywności zawodowej. Następnie zapytał się członków 

WRDS czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie  

Uzupełnił, że jeżeli chodzi o osoby, które są bezrobotne to urząd pracy traktuje je jako aktywne na rynku 

pracy, natomiast bierni zawodowo to potężna kategoria licząca niemal połowę osób, które mogłyby być na 

rynku, ale nie jest. To jest poważny problem, którym nie zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy, ale to jest 

wyzwanie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy, żeby za pomocą różnego rodzaju inicjatyw próbować 

docierać z ofertą do tych, którzy są dzisiaj bierni zawodowo i nie zamierzają pojawić się na rynku pracy.  

To co boli szczególnie to to, że otwieramy niechlubne statystyki w trudności debiutu młodych na rynku 

pracy, co sprzyja później migracjom i opuszczaniu regionu. Urząd poszukuje nowych instrumentów, 

ponieważ poprzednie wypracowane przez lata nie zadziałały. Ciągle otwieramy statystki, które 

chcielibyśmy zamykać. Poinformował, że do Publicznych Służb Zatrudnienia trafia obecnie zaledwie ok. 30 

% ofert pracy, 70% nie trafia i jest załatwiana przez sam rynek. W naszych rejestrach jest zarejestrowanych 

kilkaset Agencji Zatrudnienia różnego rodzaju, które rynkowi pracy pomagają komercyjnie. Jesteśmy  

w sytuacji podmiotu publicznego, który jest zainteresowany wtedy, kiedy ma istotne znaczenie społeczne  

i te problemy to właśnie długotrwałe bezrobocie i trudność na rynku pracy ludzi młodych. Zwrócił się  

z prośbą do członków WRDS o akceptację tych kierunków działań.  
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Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie 

Podziękował za zaproszenie i umożliwienie wzięcia udziału w dyskusji. Poinformował, że Rada Rynku 

Pracy bardzo skrupulatnie przygląda się wszystkim kwestiom z RPD. Na ostatnim posiedzeniu Rada 

pochyliła się nad propozycją takiego, a nie innego kształtu Regionalnego Planu Działań i przyjęła  

go pozytywnie. Bez wiedzy na temat przyszłości, bez refleksji na temat obecnej rzeczywistości tego co było 

i wyciagnięciu wniosków nie jesteśmy w stanie jako gremia podjąć właściwych decyzji. Rada zgodziła się  

z takim podejściem zaproponowanym w tym dokumencie, że to poszukiwanie, analiza i diagnoza nowych 

mechanizmów oparta o rzetelną wiedzę będzie tym co jest bardzo istotne. Rynek pracy w tym momencie 

staje się zupełnie inną kategorią niż dotychczas. Mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacyjnym 

młodego pokolenia, które ma zupełnie inny system wartości. Młodzi myślą innymi kryteriami.  

RPD na przyszły rok wpisuje się w pełni w te obszary kluczowe związane z wyzwaniami, które są przed 

rynkiem pracy.  

 

Jan Pyznarski – Związek Rzemiosła Polskiego 

Powiedział, że bezrobocie jest konsekwencją pewnych wyborów, których dokonujemy jako społeczeństwo. 

Źródłem jest system kształcenia. Jeżeli nie będziemy odpowiednio dobierać systemu kształcenia  

do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy to będziemy mieć więcej problemów związanych z bezrobociem. 

Człowiek, który realizuje się w pełni na odpowiednim stanowisku ma poczucie własnej wartości i na tym 

poczuciu buduje swój autorytet. W przypadku nietrafionych wyborów drogi życiowej, które nie odpowiadają 

jego predyspozycjom może spowodować to, że poczuje się przegrany życiowo. Jako reprezentant 

organizacji pracodawców, zwrócił uwagę na kształcenie dualne. To jest bardzo ważny postulat. Zdaniem 

Pana J. Pyznarskiego człowiek, który ma ograniczone możliwości zdobywania wiedzy w szerokim tego 

słowa znaczeniu, jeżeli dostanie się w odpowiednie miejsce, gdzie będzie mógł zdobyć podstawowe 

umiejętności, będzie się czuł bardzo wartościowy i na tej bazie będzie budował swój autorytet życiowy.  

 

Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 

Powiedziała, że Powiatowe Urzędy Pracy od dłuższego czasu usilnie domagają się aktywnej współpracy 

uczelni, pracodawców i Powiatowych Urzędów Pracy. Chcemy organizować różnego rodzaju spotkania  

i inicjatywy by uczelniom wyższym przekazywać te informacje, które dzisiaj zostały poruszone. Trzeba 

myśleć o tym, aby młodzi ludzie uczyli się na studiach takich umiejętności, które na rynku pracy są 

odpowiednie i których potrzebują pracodawcy.  

 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

Złożyła wniosek, aby pozytywnie zaopiniować dokument, który został przedstawiony.   

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Przeprowadził głosowanie nad przyjęcie opinii WRDS  w sprawie  projektu „Regionalnego Planu Działań na 

rzecz Zatrudnienia na 2020 rok”.  

  

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0  

Głosy wstrzymane  -  0  
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Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli opinię. Treść opinii Nr 1/2019 WRDS Województwa Lubelskiego z 

dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok 

stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Poinformował o powrócenie do punktu 5 porządku obrad.  

 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego  

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem zaproponował zmianę brzmienia punktu 2.  

 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Poprosił członków WRDS o przegłosowanie stanowiska z poprawką zaproponowaną przez Pana 

Wojewodę.  

 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Stanowisko Nr 9/2019.Treść stanowiska Nr 9/2019 Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie oceny realizacji 

tworzenia sieci szpitala podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki 

nocnej i świątecznej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7. Wolne wnioski 

 

Marek Chmielewski – NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego,  

Poprosił, aby Prezydium podjęło decyzję o wyznaczenie terminu nadzwyczajnego spotkania WRDS, po to, 

aby członkowie WRDS mogli zapoznać się z ważnym dokumentem dotyczącym zdrowia pn.: „Lubelska 

Pełnoprofilowa Ochrona Zdrowia”. Dokument ten nie był opiniowany społecznie i stał się przedmiotem 

medialnego niepokoju w związku z projektami dokonania zmian organizacyjnych. Chciałby, aby członkowie 

WRDS na posiedzeniu Plenarnym zapoznali z dokumentem, harmonogramem i sposobem wprowadzania 

zmiany, po to aby upubliczniać ten proces. 

 

Wiktor Szyborski –  Konfederacja Lewiatan 

Zwrócił się z pytaniem: co się aktualnie dzieje na temat Azotów? Chciałby, aby jedna osoba była związana  

z tematem i aby posiadała aktualne informacje. Stwierdził, że dopóki nie powstanie profesjonalny wniosek  

i nie zostaną znalezione odpowiednie osoby, które zajmą się tym tematem to będzie to kolejny „lubelski 

cukier”. To będzie wina WRDS, że niedostatecznie była przy tym zagadnieniu. 

 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego  

Złożył deklaracje, iż w Urzędzie Wojewódzkim powierzy takie zadanie osobie, która będzie zbierać i śledzić 

aktualne informacje na temat Azotów i na każdym posiedzeniu taką informacje będzie przedstawiać. 
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Mirosława Gałan – Business Centre Club 

Podziękowała Panu W. Szymborskiemu za poruszenie tego tematu. Przekazała informację, że posłowie 

lubelscy obecnej kadencji na pierwszym posiedzeniu w Sejmie sygnalizowali, że Lubelszczyzna nie 

odpuści sprawy Azotów Puławskich, również WRDS dopilnuje tej sprawy.  

 

Ad.5. Zakończenie posiedzenia 
 
Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego,  

Zamknął posiedzenie i podziękował za udział w spotkaniu.  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu Plenarnym WRDS WL w dniu 13 grudnia 2019 r. 
2. Materiał SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS z dnia 21 listopad 2019 r. 
3. Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
4. Opinia Nr 1/2019 WRDS z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu 

Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok 
5. Stanowisko Nr 9/2019 WRDS z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie oceny realizacji 

tworzenia sieci szpitala podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie 
lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej. 
 

Protokolant 

/-/ Anna Dolińska-Solarz  

 

 

PRZEWODNICZĄCY                                                                        

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

/-/ Lech Sprawka 


