Sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu
Styczeń – kwiecień 2012 roku

Statystyka:
2 –
3 –

posiedzenie plenarne WKDS,
posiedzenia Prezydium WKDS,

Posiedzenia Zespołów roboczych WKDS:
1 – Zespół ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i polityki regionalnej
z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych;
1 – Zespół ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego:
4 –

udział pracowników Biura WKDS w szkoleniach, konferencjach i seminariach
dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz związanych z pracami
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Kalendarium:
15 lutego 2012 r. – posiedzenie PREZYDIUM WKDS poświęcone przyszłości wrocławskiego rynku
dostaw ciepła oraz bezpieczeństwa energetycznego miasta z udziałem władz „Kogeneracji SA” oraz „Fortum
Power and Heat Polska”, a także przedstawicieli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i wrocławskiej Rady
Miejskiej (więcej informacji w komunikatach publikowanych po każdym posiedzeniu).

Posiedzenie Prezydium WKDS, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 15.02.2012 r.

2

1 marca 2012 r. – posiedzenie Zespołu ds. rozwoju MŚP, innowacji, polityki regionalnej
z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Przedmiotem obrad był m.in. stan wdrażania PO KL na
Dolnym Śląsku, możliwości dofinansowywania przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy oraz
pomoc finansowana na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, a także realizacja RPO WD
w okresie programowania 2007-2013 i zmiany w RPO od 2011 związane ze specyfiką przedsiębiorstw
zajmujących się B+R. Oprócz członków Zespołu uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, PUP we Wrocławiu, jak również reprezentanci
izb gospodarczych i największych organizacji pracodawców w regionie.

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 1.03.2012 r.

6 marca 2012 r. – posiedzenie PREZYDIUM WKDS w sprawie planowanej likwidacji kolejnych
placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego i wynikających z tego konsekwencji dla
uczniów i pracowników (zwołane na wniosek OPZZ i Związku Nauczycielstwa Polskiego). Informacje na
ten temat przedstawiła Pani Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Posiedzenie Prezydium WKDS, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 6.03.2012 r.

3

15 marca 2012 r. – plenarne posiedzenie WKDS w całości poświęcone dyskusji nad rządowym projektem
z dnia 13 lutego 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Główne założenia ww. ustawy przedstawiła Pani Eliza
Wiśniewska – radca prawny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (więcej informacji w komunikatach
publikowanych po każdym posiedzeniu). Ustalono, że Komisja przyjmie w tej sprawie Stanowisko, do
którego uzgodnienia i uchwalenia upoważnieni zostali członkowie Prezydium WKDS.

Posiedzenie plenarne WKDS, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 15.03.2012 r.

19 marca 2012 r. – posiedzenie PREZYDIUM WKDS, na którym uzgodniono i uchwalono Stanowisko
nr 1/12 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie Prezydium WKDS, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 19.03.2012 r.
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19 kwietnia 2012 r. – posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej bezpieczeństwa
publicznego WKDS. Tematami obrad było funkcjonowanie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych oraz plany reorganizacji w 2012 r. systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
w placówkach podległych samorządowi województwa.

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego WKDS, 19 kwietnia 2012 r.

26 kwietnia 2012 r. – plenarne posiedzenie WKDS dotyczące sytuacji na dolnośląskim rynku pracy oraz
najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez urząd marszałkowski w ramach Wieloletniej
Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dyskutowano m.in. o poziomie bezrobocia
na Dolnym Śląsku, wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2011 r. i ich podziałowi w tym roku, a także
sytuacji młodzieży do 30 roku życia i grupy pracowników 50+ w regionie.

Posiedzenie plenarne WKDS, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 26.04.2012 r.

5

Konferencje, szkolenia, seminaria dotyczące funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz
związane z pracami WKDS we Wrocławiu:
31 stycznia 2012 r. – konferencja podsumowująca badania dotyczące „Konsekwencji otwarcia niemieckiego
rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska” oraz „Analizy struktury, uwarunkowań
i perspektyw alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku” w ramach projektu „Obserwatorium
dolnośląskiego rynku pracy i edukacji”. Organizatorami konferencji było Centrum Monitoringu Społecznego
i Kultury Obywatelskiej (Wrocław, Aula Ossolineum).
23-24 lutego 2012 r. – dwudniowe, międzynarodowe „Europejskie Forum Rynku Pracy” poświęcone
wyzwaniom i problemom kształcenia ustawicznego, funkcjonowania partnerstw publiczno – prywatnych
oraz uwarunkowań rynku pracy i edukacji (z udziałem prelegentów z Niemiec, Hiszpanii
i Polski). Organizatorem konferencji był Związek Pracodawców Dolnego Śląska (siedziba Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu).
13 kwietnia 2012 r. – konferencja pt. „Kobieta w biznesie” związana z działalnością Zespołu ds. kobiet
WKDS. Tematami dyskusji była m.in. analiza przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle krajów UE,
równości szans w rozwoju kariery zawodowej mężczyzn i kobiet, rozwój kobiet w biznesie (dobre praktyki
firm) oraz sposoby ułatwienia kobietom osiągnięcia sukcesu w biznesie. Organizatorem konferencji było
Stowarzyszenie „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku” (gmach „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 we
Wrocławiu).
16–18 kwietnia 2011 r. – udział pracowników Biura WKDS w szkoleniu organizowanym przez
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
dla sekretarzy i pracowników Biur Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Tematem szkolenia było
organizowanie konsultacji społecznych jako ważnego elementu procesu dialogu społecznego (m.in. korzyści
i zagrożenia, projektowanie i zasady ich prowadzenia oraz postępowanie w wypadku konfliktu w trakcie ich
trwania). Śródborów k/Warszawy.

Więcej informacji o działalności WKDS we Wrocławiu udziela:
Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Aldona Andrulewicz a.andrulewicz@duw.pl
Sebastian Alberski s.alberski@duw.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody
p. 1211, tel.: 71 340 68 59, faks: 71 340 68 95
strona internetowa WKDS we Wrocławiu:
http://www.duw.pl/Wojewodzka,Komisja,Dialogu,Spolecznego,537.html

Opracowanie:
Sebastian Alberski
Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
(ostatnia aktualizacja 7 maja 2012 r.)

