
UCHWAŁA Nr  46 

Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia 

 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 34 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232,  z późn. 

zm), zwanej dalej „ustawą’, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia, zwany dalej „Zespołem 

doraźnym”. 

§ 2 

Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności: 

 

a) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki 

zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych 

w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu; 

b) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania polityki finansowania całości lub 

wybranej części sektora ochrony zdrowia oraz podejmowanie inicjatyw w tym 

zakresie; 

c) analiza i ocena polityki zdrowotnej państwa w zakresie zabezpieczenia właściwego 

poziomu kadrowego pracowników ochrony zdrowia oraz kadr 

współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie pożądanych rozwiązań 

systemowych dotyczących m.in. zatrudniania i wynagradzania pracowników 

ochrony zdrowia oraz osób współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej;  

d) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań 

i stworzenia zabezpieczeń systemowych obowiązujących w okresie trwania i po 

zakończeniu pandemii COVID-19. 

§ 3 

Prezydium Rady może powierzać Zespołowi doraźnemu dodatkowe zadania. 

 



§ 4 

W skład Zespołu doraźnego wchodzi po dwóch przedstawicieli, poza Przewodniczącym 

Zespołu, każdej z organizacji wchodzących w skład Rady oraz strony rządowej. 

 

§ 5 

Przewodniczącym Zespołu doraźnego jest przedstawiciel strony pracowników, wskazany przez 

Forum Związków Zawodowych. 

 

§ 6 

W pracach Zespołu doraźnego mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez 

Przewodniczącego Zespołu przedstawiciele innych niż określone w § 4 organizacji i instytucji 

właściwych ze względu na omawiane kwestie.  

 

§ 7 

Do organizacji prac Zespołu doraźnego mają zastosowanie przepisy regulaminu Rady Dialogu 

Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego w zakresie w jakim dotyczą prac zespołów 

problemowych Rady. 

§ 8 

Na czas funkcjonowania Zespołu doraźnego zawiesza się pracę Podzespołu problemowego ds.  

ochrony zdrowia, którego zakres działania przejmie Zespół doraźny. 

 

§ 9 

Zespół doraźny będzie funkcjonował w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 

oraz 6 miesięcy po jej ustaniu.   

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała przyjęta w głosowaniu korespondencyjnym w dniu 5 stycznia 2021 r. 

 


