Kalendarium prac
za miesiąc październik 2016 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE

1.

19.10.2016r.

1.

19.10.2016r.

Posiedzenia plenarne WRDS
Październik 2016
Przyszłości zakładów klastra LG
Posiedzenie zostało zorganizowane na wniosek Zarządu Regionu Dolny Śląsk
zlokalizowanych w Podstrefie Biskupice
NSZZ Solidarność. Przedstawiciele organizacji związkowych z tych
Podgórne Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
zakładów w związku z kończącym się okresem wsparcia państwa polskiego
Ekonomicznej poświęcone było posiedzenie.
dla zakładów zlokalizowanych w strefie wyrazili zaniepokojenie co do
dalszego funkcjonowania firm koreańskich w Biskupicach Podgórnych.
Po dyskusji ustalono, że sprawa zakładów klastra LG wróci pod obrady
Prezydium WRDS WD za miesiąc.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Październik 2016
Propozycja zwołania spotkania dotyczącego Temat wniósł pod obrady Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk
statusu uzdrowisk w świetle nowych rozwiązań NSZZ Solidarność, który mówił, iż większość budynków uzdrowiskowych
wymaga kosztownego kapitalnego remontu, na który samorząd województwa
prawnych.
nie posiada obecnie środków. Natomiast nowe regulacje prawne
uniemożliwiają sprzedaż majątku uzdrowisk.
Ustalono, że temat uzdrowisk będzie omawiany na posiedzeniu Prezydium w
dniu 17 listopada br.
Podczas spotkania ustalono także, że sprawą konfliktu w Szpitalu
Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu zajmie się Zespół ds.
ochrony zdrowia i polityki społecznej.
W związku z upływającym 18 grudnia br. końcem kadencji obecnego
przewodniczącego członkowie Prezydium uzgodnili także, iż 20 grudnia
odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady, na którym zostanie podsumowany
rok działalności tego gremium w nowej formule. Przewodniczącym WRDS
WD na następną kadencję, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zostanie
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
Październik 2016
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Planowane zmiany w systemie opieki zdrowia
oraz
sytuacja
konfliktowa
w
Szpitalu
Specjalistycznym
im.
Sokołowskiego
w
Wałbrzychu
były
głównymi
tematami
posiedzenia.
Omawiane były następujące kwestie:
 Sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich po
I półroczu 2016 r.,
 Funkcjonowanie szpitali powiatowych,
 Projektowane zmiany w systemie ochrony
zdrowia,
 Projekt Ustawy o sposobie ustalania
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne.

W sprawie konfliktu w Szpitalu członkowie Zespołu po wysłuchaniu
argumentów obu stron ustalili, że powinno nastąpić spotkanie dyrektor
szpitala z przedstawicielami organizacji związkowych w obecności
obserwatora Rady, by spróbować zażegnać konflikt. Spotkanie to zostało
zaplanowane na początek listopada.
Podczas dyskusji na temat projektowanych zmian w systemie ochrony
zdrowia członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście wskazywali, że istnieje
wiele niewiadomych dotyczących projektu ustawy z dnia 26.09.2016 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Najważniejsze jej zapisy dotyczą wprowadzenia
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, wprowadzenia sieci szpitali oraz
budżetowania szpitali. Goście reprezentujący Konsorcjum Dolnośląskich
Szpitali Powiatowych wskazywali, iż w projekcie m.in. brak precyzyjnych
zapisów ustawowych, istnieją niejasne kryteria włączenia do sieci, niejasne
zasady kategoryzowania szpitali, niejasne zasady kształtowania budżetów. W
tym kontekście, ich zdaniem, istnieje duże zagrożenia dla funkcjonowania
szpitali
powiatowych.
W
związku
z
powyższym
prosili
o dodatkowe spotkanie z Wojewodą, szefem Dolnośląskiego Oddziału NFZ
na temat ustalenia wspólnej opinii dotyczącej sieci szpitali na Dolnym Śląsku.
Przewodniczący Zespołu zaproponował zorganizowanie takiego spotkania
z udziałem Dyrektora DOW NFZ, Dyrektora Departamentu Zdrowia i
Promocji Województwa UMWD oraz szefów KDSP. Ustalenia tego gremium
zostaną przedstawione na posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki
społecznej, które wstępnie zaplanowano na III dekadę listopada.

