
 
STANOWISKO NR 1/2020 

DORAŹNEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO  
DS. KOORDYNOWANIA SKUTKÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH PANDEMII 

KORONAWIRUSA WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie 

epidemii koronawirusa. 

Po wnikliwej analizie wyników prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS WL, wysłuchaniu zaproszonych gości oraz przeprowadzeniu dyskusji, 

Doraźny Zespół ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa 

przedkłada Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego następujące 

stanowisko: 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wyraża uznanie  

i wdzięczność pracownikom służby zdrowia naszego województwa za zaangażowanie  

i ofiarność w walce z epidemią koronawirusa, mimo towarzyszącego zagrożenia oraz wielu 

organizacyjnych trudności. 

Mając na uwadze dalszy okres walki z epidemią i dostrzeganą potrzebę poprawy 

skuteczności działań i bezpieczeństwa, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego przedkłada poniższe wnioski i postulaty:  

1. Postulujemy o zwiększenie zaopatrzenia w indywidualne środki ochrony i realizację tego 
zadania w sposób ciągły i planowy, z uwzględnieniem zmieniającego się 
zapotrzebowania i lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 

2. Wnosimy o niezwłoczne zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników 
służby zdrowia pracujących w bezpośrednim narażeniu.  

3. Wnosimy o jednoznaczne określenie prawne uwzględniające zakażenie wirusem COVID 
- 19 personelu pozostającego w bezpośrednim kontakcie z chorymi jako wypadek  
w pracy oraz uznanie jej ewentualnych następstw zdrowotnych jako choroby zawodowej. 

4. Niezbędne jest zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, w tym 
personelowi Państwowego Ratownictwa Medycznego (w uzasadnionych wskazaniach) 
szybkiej, nieodpłatnej dostępności do testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. 

5. Wnosimy o niezwłoczne objęcie pracowników szpitali oraz Państwowego Ratownictwa 
Medycznego pracujących w bezpośrednim narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2 
ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem na życie - na czas trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 

6. Wnosimy o nowelizację budżetu NFZ w kierunku uwzględnienia aktualnie zwiększonych 
i pierwotnie nie ujętych w planach kosztów funkcjonowania jednostek służby zdrowia. 
Proponujemy rozważyć podjęcie prac nad nowelą Tarczy Antykryzysowej w kierunku 
możliwości objęcia podmiotów leczniczych zwolnieniem ze składki na ZUS na okres 
trwania stanu epidemii. 

 
Podpis w imieniu członków Zespołu złożył Przewodniczący Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania 

skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

DZR ds. Koordynowania skutków społeczno-

gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL 

 

                   /-/ Marian Król 


