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Posiedzenia plenarne WRDS
marzec 2021
Nominacje nowych członków WRDS WD.
Bieżącą sytuację związana z Narodowym Programem Szczepień przedstawił
Podjęcie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. szczepień.
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w Przedstawiciela z Pracodawców Zdrowia zaapelowała o propagowanie informacji na
sprawie: wskazania kandydata na członka Rady temat bezpieczeństwa szczepionki Astra Zeneki, która wzbudza w części
Dolnośląskiego
Oddziału
Wojewódzkiego społeczeństwa obawy przed jej przyjęciem. Jej zdaniem w przyszłości może się nawet
Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu.
okazać, że to właśnie ona będzie miała szersze spectrum działania i da dłuższą
Bieżąca informacja związana z Narodowym odporność. Członkowie Rady zwracali także uwagę na niewłaściwą organizację
Programem Szczepień.
programu szczepień, gdzie niejednokrotnie wyznaczane są punkty szczepień dla
poszczególnych osób bardzo oddalone od miejsca zamieszkania. Zwracano też uwagę,
iż w dużych punktach szczepień (np. w szpitalach) tworzą się ogromne kolejki i
pacjenci w nich stojący nie zachowują reżimu sanitarnego.
Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2021
Programy unijnej pomocy możliwe do wykorzystania
przez organizacje partnerów społecznych z
Wojewódzkiej
Rady
Dialogu
Społecznego
Województwa Dolnośląskiego oraz plan działań na I
półrocze 2021 roku były tematami spotkań
reprezentantów
organizacji
pracowników
i
pracodawców z WRDS WD.
Wskazanie kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Kandydaturę przedstawiciela OPZZ do Rady Oddziału NFZ partnerzy społeczni
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ustalili na spotkaniu w dniu 16 marca. Została ona zatwierdzona podczas posiedzenia
Zdrowia we Wrocławiu.
Prezydium.
Sprawy bieżące.
Ponadto w trakcie spotkania członkowie Prezydium omawiali bieżące sprawy:
Marszałek Przybylski przedstawił odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel w sprawie
wyroku TK dotyczącego art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej. Ministerstwo
wskazało, iż z dniem 20 maja 2021 r. przepis ten traci moc, jednakże Minister Zdrowia
analizuje sytuację SPZOZ-ów, chcąc przygotować i wprowadzić kompleksowe oraz
optymalne rozwiązania. Partnerzy społeczni natomiast podkreślali, jak daleko idące

konsekwencje dla prowadzenia biznesów będą miały kolejne, wprowadzone właśnie
ograniczenia związanego z pandemią koronawirusa.
Ustalono także termin następnego posiedzenia Prezydium na 21 kwietnia 2021 r.

