Posiedzenie plenarne WKDS w Lublinie w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Analiza rynku pracy w województwie lubelskim w II półroczu 2010 r. oraz w I kwartale 2011
r. to główny temat posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
w Lublinie, które odbyło się pod przewodnictwem wojewody Genowefy Tokarskiej w Sali
Kolumnowej LUW.
Członkowie Komisji mieli okazję zapoznać się z informacjami Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie na temat stopy i struktury bezrobocia w regionie, przeprowadzonych
i planowanych zwolnień grupowych, wsparcia dla osób bezrobotnych oferowanego przez
instytucje rynku pracy w postaci ofert pracy, subsydiowanych form zatrudnienia i innych
działań aktywizujących osoby bezrobotne.
W sposób szczególny członkowie Komisji skupili się na problemie ograniczenia środków
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a także na funkcjonowaniu
nierejestrowanej działalności gospodarczej (tzw. „szarej strefy"). Innymi zagadnieniami
omówionymi w ramach tematu głównego było nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnień
lekarskich w świetle kontroli przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie, a także przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz legalności
zatrudnienia na terenie województwa lubelskiego w świetle kontroli przeprowadzonych przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.
W toku dyskusji na temat ograniczenia zjawiska „szarej strefy" członkowie Komisji uznali, iż
konieczne jest przygotowanie oraz wdrożenie zmian w ustawie - Prawo zamówień
publicznych, w celu ograniczenia konkurencji ze strony podmiotów nielegalnie
zatrudniających pracowników oraz nie świadczących pozapłacowych kosztów pracy, a także
tworzenie skutecznych mechanizmów kontroli i ścigania podmiotów prowadzących
działalność niezarejestrowaną. Rozmawiali także o potrzebie obniżenia pozapłacowych
kosztów pracy dla małych przedsiębiorstw, które to koszty powodują rozrost zjawiska „szarej
strefy", a także o promowaniu przedsiębiorstw działających i zatrudniających pracowników
na uczciwych i przejrzystych zasadach. W kwestii wsparcia rynku pracy członkowie WKDS w
Lublinie przyjęli wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieograniczania
środków Funduszu Pracy, w szczególności przeznaczonych na zatrudnienie osób
młodocianych.

Wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. środków Funduszu Pracy

Ważnym nurtem dyskusji stało się dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy. Członkowie Komisji uznali, iż istnieje potrzeba ściślejszego
skorelowania szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy województwa lubelskiego, a także
zacieśnienia współpracy partnerów społecznych z instytucjami rynku pracy i oświatowymi.
Zdaniem członków WKDS w Lublinie opinie pracodawców powinny być wiążące w procesie
planowania i prowadzenia kształcenia zawodowego, konieczne jest także stworzenie trwałych
i aktualnych mechanizmów diagnozowania i prognozowania rynku pracy. Członkowie Komisji
poprali także propozycję wprowadzenia poradnictwa zawodowego na etapie kształcenia

gimnazjalnego. Wyrazili również zaniepokojenie spowolnieniem wprowadzania
w kształceniu zawodowym na gruncie nowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

zmian

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej
Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej
Wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. rynku pracy
Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej dot. rynku pracy

W posiedzeniu obok członków Komisji uczestniczyli m.in. wicekurator oświaty w Lublinie
Anna Dudek-Janiszewska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie Krzysztof Sudoł
oraz dyrektorzy Wojewódzkiego, Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Izby
Skarbowej w Lublinie, Urzędu Statystycznego w Lublinie, oraz Lubelskiego Centrum Edukacji
Zawodowej.
Podczas posiedzenia członkowie Komisji przyjęli do realizacji następujące wnioski
opracowane przez stały Zespół Roboczy WKDS w Lublinie ds. Ochrony Zdrowia w
dniu 1 kwietnia 2011 r.:
1.Wniosek w sprawie skierowania do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia opinii popierającej działania LOW NFZ mające na celu
kontrolę zgodności danych podawanych przez świadczeniodawców z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej i z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ze stanem
faktycznym.

Opinia Nr 1/2011 WKDS w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2011 przesłana do
Dyrektora LOW NFZ.

2.Wniosek do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Członka Zarządu
Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Pękalskiego, dyrektorów szpitali z terenu
województwa lubelskiego, a także dyrektorów innych jednostek wskazanych przez
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej - w sprawie zatrudniania w
pełnym
wymiarze
czasu
pracy
psychologów
w
poradniach
i
jednostkach
pozapsychiatrycznych.

Wniosek do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia
Wniosek do członków Komisji Zdrowia Sejmu RP
Interpelacja Posła na Sejm RP J.Muchy
Wniosek do Członka Zarządu Województwa Lubelskiego
Odpowiedź Członka Zarządu Województwa Lubelskiego
Wniosek do dyrektorów szpitali
Odpowiedzi dyrektorów szpitali
Wniosek do dyrektorów DPS
Odpowiedzi dyrektorów DPS
Wniosek do dyrektorów sanatoriów
Odpowiedzi dyrektorów sanatoriów

3.Wniosek do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie zawarcia kontraktu ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, m.in. w celu ochrony istniejących miejsc
specjalizacyjnych.
4.Wniosek w sprawie przesłania do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie informacji
na temat wystąpienia do Dyrektora LOW NFZ w sprawie zawarcia kontraktu ze
Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie, z podkreśleniem potrzeby ochrony
miejsc specjalizacyjnych oraz miejsc pracy pracowników Centrum.

