
Uchwała nr 98 

strony pracowników i strony pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez  

doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego  

w okresie: luty 2021 r. - lipiec 2021 r. 

w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii 

 

 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 2 pkt 1 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.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przedstawia 

Rekomendacje wypracowane przez doraźny Zespół ds. ochrony zdrowia w okresie od lutego 

do lipca 2021 roku w zakresie wskazania propozycji rozwiązania problemów ochrony zdrowia, 

nasilonych zwłaszcza w okresie trwającej pandemii.  

Rekomendacje stanowią załącznik niniejszej uchwały. 

 

§ 2  

W ocenie strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego realizacja 

kierunków zmian zawartych w Rekomendacjach, wypracowanych w dialogu społecznym przez 

stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego, z udziałem ekspertów 

reprezentujących wiele znaczących obszarów systemu ochrony zdrowia, przyczyni się do 

poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  

Rekomendacje odnoszą się do zmian zakładających w szczególności: lepszą dostępność 

i realizację świadczeń opieki zdrowotnej, wzmocnienie kondycji podmiotów leczniczych, 

poprawę warunków pracy i płacy pracowników ochrony zdrowia, poprawę funkcjonowania 

Państwowego Ratownictwa Medycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i lecznictwa 

uzdrowiskowego, wzmocnienie sektora pomocy społecznej, sektora farmaceutycznego  

i polityki lekowej państwa, odbudowę zdrowia psychicznego Polaków oraz systematyczne 

zwiększanie finansów ochrony zdrowia.  

 

§ 3 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego jednoznacznie 

wskazuje, że realizacja wyzwań wskazanych w Rekomendacjach jest możliwa tylko w drodze 

dialogu społecznego, opartego na zasadach równego traktowania wszystkich partnerów 

społecznych. 

  



 

 

§ 4 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uchwała przyjęta podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 

21 września 2021 r. 


