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Posiedzenia Prezydium WRDS
listopad 2018
Omówienie bieżących spraw społeczno-gospodarczych, Zaproponowano, aby w roku 2019 na zlecenie WRDS WD wykonać badanie rynku
plan pracy do końca roku i główne założenia dotyczące pracy na Dolnym Śląsku w perspektywie do 2030 r.
działalności WRDS WD w roku 2019.
Zgłoszono temat dotyczący funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w odniesieniu
do pacjentów onkologicznych, którzy mimo sprawnej diagnostyki, czekają na
leczenie kilka miesięcy.
Przedstawiono wniosek organizacji związkowej przy Pogotowiu Ratunkowym
dotyczący obaw przy wprowadzaniu nowego systemu ratownictwa medycznego.
Członkowie Prezydium zdecydowali, że na następne posiedzenie, 5 grudnia, zostaną
zaproszeni goście w tym dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
Zwrócono uwagę na kwestię bezpieczeństwa publicznego w związku
z absencją policjantów. Na Dolnym Śląsku obecnie na zwolnieniach lekarskich
przebywa 25 proc. funkcjonariuszy.
Wobec tej kryzysowej sytuacji członkowie Prezydium WRDS WD postanowili o
zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 14 listopada z
udziałem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, a także służb
Wojewody Dolnośląskiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Ustalono także, że podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium w dniu 14
listopada zostanie ustalony termin posiedzenia całej rady. Będzie on uzależniony od
możliwości zaproszenia przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, który przedstawiłby
bieżącą informację dotyczącą prac nad sposobem podziału środków przeznaczonych
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy centralą i oddziałami
wojewódzkimi NFZ. WRDS WD przyjęła stanowisko w tej sprawie z dniem 7 lutego
2018 r.
Informacja na temat bieżącej sytuacji w dolnośląskiej Komendant policji wyjaśnił, że skala oddolnego protestu funkcjonariuszy policji była
policji w związku z absencją chorobową funkcjonariuszy, bardzo duża, aczkolwiek na Dolnym Śląsku rozpoczął się on dopiero w tygodniu po 1

a także informacja na temat porozumienia podpisanego
z Ministrem MSWiA.

listopada br. W niektórych jednostkach policji absencja przekroczyła 50-60 proc. stanu
zatrudnienia w jednostkach powiatowych i miejskich. Niemniej jednak służba była
realizowana, a sytuacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców była
codziennie monitorowana. Pan Komendant poinformował, iż codziennie w tym
gorącym okresie odbywały się spotkania u Wojewody Dolnośląskiego, gdzie
analizowano na bieżąco sytuację. Służby porządkowe (straż miejsca, straże gminne)
w samorządach województwa wsparły policję w rutynowych działaniach. W sposób
znaczący w zapewnienie bezpieczeństwa włączyła się także Straż Graniczna i
Żandarmeria Wojskowa. Analizowano na bieżąco sytuację, jeśli chodzi o skalę
przestępstw w czasie zmniejszonego stanu załogi i okazało się, iż w niektórych
kategoriach wykroczeń czy przestępstw było mniej zdarzeń. Komendant powiedział,
że zadania policji w całym Garnizonie Dolnośląskim były realizowane. Nie wpłynęły
żadne skargi w tym zakresie.

