
VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

15 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie WRDS, na którym przedstawiono założenia nowelizacji ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej, główne aspekty sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy z
działalności kontrolnej w 2016 roku oraz scharakteryzowano poszerzone od początku 2017 r., kompetencje
organów PIP. Przedstawiono informację dotyczącą tematu oceny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zatrudnionych pracowników.

Założenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali)
przedstawił Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma poprawić relacje między płatnikiem a wykonawcami
świadczeń szpitalnych. Placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń
zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania. Zarządzanie szpitalami będzie
bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne.

Podczas spotkania, sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie za 2016 rok omówił Grzegorz
Chwedoruk, Zastępca OIP. W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 7,8 tys. kontroli w  6,2 tys. podmiotach
gospodarczych. Najwięcej, bo ponad 50 % kontroli zrealizowano w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników. 
Inspektorzy pracy wydali ponad 1,2 tys. decyzji nakazujących wypłatę należnego wynagrodzenia oraz ujawnili
ponad 9,3 tys. wykroczeń przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Kolejny temat jaki omówił Zastępca
OIP, to "Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych". Od
początku 2017 r. do kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy należy również kontrola wypłacania -
osobom zatrudnionym na podstawie powyższych umów (bez umów o dzieło) - wynagrodzenia w wysokości
wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podczas posiedzenia WRDS, Zbigniew Janowski Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ "Budowlani" podkreślił,
że jako organizacja ogólnokrajowa zrzeszająca pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych,
spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu drzewnego oraz lasów i parków, od wielu lat zajmuje się
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Ocenił, że nastąpiły statystyczne pozytywne ilościowo zmiany
dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest efekt wieloletnich działań organizacji i programów
promocyjno - prewencyjnych m.in.: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy oraz Związków Zawodowych, w tym Społecznych Inspektorów Pracy.


