
Protokół   

z posiedzenia wspólnego Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Prowadzący spotkanie: Pan Lubomir Jurczak, Business Centre Club. 

Uczestnicy posiedzenia: członkowie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

oraz zaproszeni goście. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
  
1. Dyskusja i głosowanie nad ustanowieniem Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi 

Radami Dialogu Społecznego oraz Koordynatora ds. kontaktów z Trójstronnym Zespołem 
Branżowym ds. ochrony zdrowia. 

2. Dyskusja i ustalenie priorytetowych tematów omawianych na spotkaniach Podzespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia w okresie najbliższych 6 miesięcy na podstawie 
propozycji zgłoszonych przez organizacje. 

3. Sprawy różne. 
 

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, Business Centre Club przywitał członków 
Podzespołu oraz zaproszonych gości, a następnie przeszedł do omówienia porządku obrad 
posiedzenia.  

Ad 1. 

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC wyjaśnił, że rolą Koordynatora ds. kontaktów 
z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego będzie informowanie na każdym posiedzeniu 
o wpływających  do Podzespołu stanowiskach WRDS-ów oraz rekomendowanie, które z tych 
stanowisk powinny zostać rozpatrzone na posiedzeniach, a które przekazane do omówienia 
w ramach innego gremium np. Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia przy 
Ministrze Zdrowia. Przewodniczący zarekomendował Panią Ewę Jankowską ze Związku 
Rzemiosła Polskiego do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw kontaktów z Wojewódzkimi 
Radami Dialogu Społecznego. 

Pani Longina Kaczmarska, FZZ zauważyła, że stanowiska wypracowane przez WRDS 
powinny być rozpatrywane przez Radę Dialogu Społecznego, a nie kierowane do Zespołów 
i Podzespołów problemowych w celu wypracowania ewentualnych rekomendacji.  

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, Business Centre Club stwierdził, że właściwym 
forum do dyskusji na temat procedur jest Prezydium RDS.  



Pani Anna Andrzejczak, BCC powiedziała, że BCC popiera wniosek o powołanie 
Koordynatora. Dodała, że funckcja Koordynatora powinna mieć charakter czysto techniczny. 
Taka osoba ma monitorować wpływające do Podzespołu stanowiska Wojewódzkich Rad 
Dialogu Społecznego i raportować o tym na posiedzeniu. Decyzją Podzespołu byłoby 
wypracowanie ewentualnej rekomendacji dla Prezydium RDS. Zasugerowała ponowienie 
głosowania nad ustanowieniem Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu 
Społecznego w Podzespole problemowy ds. ochrony zdrowia.   

Pani Bogusława Michalak-Trybus, ZRP poinformowała, że Związek Rzemiosła Polskiego 
również poparł wniosek o powołaniu Koordynatora.  

Pani Anna Rulkiewicz, Pracodawcy RP w imieniu Pracodawców RP wyraziła poparcie dla 
powołania Koordynatora. W jej opinii ustanowienie takiej funkcji pozwoli skoordynować 
przepływ informacji oraz uporządkować pracę Podzespołu.  

Pani Krystyna Ptok, FZZ wyjaśniła, że FZZ oddał głos wstrzymujący. Stwierdziła, że 
w wyniku przeprowadzonej dyskusji i przedstawionej argumentacji o porządkowym 
charakterze tych funkcji FZZ zmieniło stanowisko i wyraża poparcie zarówno dla powołania 
Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego, jak 
i Koordynatora ds. Kontaktów z Trójstronnym Zespołem Branżowym.  

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, Business Centre Club dodał, że funckcja 
Koordynatora polegać będzie na analizowaniu wpływających stanowisk Wojewódzkich Rad 
Dialogu Społecznego pod kątem ewentualnego ich rozpatrzenia na posiedzeniach Podzespołu.  

Pani Bogusława Michalak-Trybus, ZRP powiedziała, że stanowiska WRDS-ów należy 
traktować jako dodatkowe opinie wspierające dialog społeczny prowadzony na forum 
Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. 

Pan Krzysztof Filip, NSZZ „Solidarność” powiedział, że NSZZ „Solidarność” wstrzymała 
się w głosowaniu nad ustanowieniem Koordynatora i nadal podtrzymuje takie stanowisko. 
Dodał, że kwestia ta podlega decyzji na poziomie Prezydium RDS. 

Pani Anna Andrzejczak, BCC wyjaśniła, że propozycja powołania Koordynatora ds. 
kontaktów z WRDS-ami pojawiła się po przenalizowaniu stanowisk WRDS-ów, które 
dotychczas wpłynęły do Podzespołu i nie były rozpatrywane na posiedzeniach. Okazało się, że 
wiele z tych stanowisk Podzespół pośrednio lub bezpośrednio zaadresował. Należało 
poinformować jedynie o tym fakcie dany WRDS. Dlatego podkreśliła, że celem Koordynatora 
będzie wyłącznie koordynacja i obieg informacji w zakresie stanowisk Wojewódzkich Rad 
Dialogu Społecznego.  

Pan Arkadiusz Grądkowski, Konfederacja Lewiatan powiedział, że Konfederacja Lewiatan 
poparła powołanie Koordynatora ds. kontaktów z WRDS-ami i nadal podtrzymuje to 
stanowisko. Zaproponował by jako stały punkt kolejnych posiedzeń Podzespołu było 
omówienie wpływających stanowisk WRDS-ów.  



Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, Business Centre Club zarządził głosowanie na 
temat powołania Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego 
w formule przyjętej przez członków Podzespołu.  

Ze względów formalnych uzgodniono przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego nad 
ustanowieniem Koordynatorem ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego 

 

Następnie odbyła się dyskusja nad kwestią powołania Koordynatora ds. kontaktów z TZB ds. 
ochrony zdrowia.   

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC wyjaśnił, że rolą Koordynatora ds. kontaktów 
z Trójstronnym Zespołem Branżowym ds. ochrony zdrowia będzie skoordynowanie przepływu 
informacji pomiędzy Podzespołem problemowym ds. ochrony zdrowia a TZB ds. ochrony 
zdrowia w zakresie procedowanych tematów. Przewodniczący zarekomendował Panią Renatę 
Górną z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do pełnienia funkcji 
Koordynatora do spraw kontaktów z Trójstronnym Zespołem Branżowym ds. ochrony zdrowia.  

Pan Krzysztof Filip, NSZZ „Solidarność” powiedział, że NSZZ „Solidarność” podtrzymuje 
głos wstrzymujący w sprawie powołania Koordynatora ds. kontaktów z TZB ds. ochrony 
zdrowia. Dodał, że istnieje wątpliwość proceduralna czy proponowany mechanizm w postaci 
ustanowienia funkcji Koordynatora powinien zostać zastosowany.  

Pani Longina Kaczmarska, FZZ powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań by taki 
Koordynator został powołany. Natomiast zakres prac obydwu Zespołów się znacząco różni, 
a tematy rzadko się powielają.  

Pan Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC stwierdził, że intencją Podzespołu od początku 
funkcjonowania była dyskusja na temat założeń do projektów aktów prawnych. Dodał, że 
Podzespół chce wspierać Ministerstwo Zdrowia w przygotowaniu nowych projektów. 
Zasugerował, że Koordynator na wniosek Podzespołu mógłby także przedstawiać stanowiska 
na forum Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia.  

 

Ze względów formalnych uzgodniono przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego nad 
ustanowieniem Koordynatorem ds. kontaktów z Trójstronnym Zespołem Branżowym ds. 
ochrony zdrowia 

 

Ad 2.  

Uzgodnienie dotyczące priorytetowych tematów do omówienia na spotkaniach Podzespołu 
problemowego ds. ochrony zdrowia w okresie najbliższych 6 miesięcy obrazuje tabela 
załączona do projektu protokołu. Na posiedzeniu zdecydowano o kolejności rozpatrzenia 






