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Posiedzenia Prezydium WRDS
Kwiecień 2016
Omówienie bieżącej
sytuacji społeczno- Ustalono, że każda sprawa, która będzie wnoszona pod obrady WRDS WD,
gospodarczej oraz informacje z ostatnich Prezydium lub zespołów musi zostać zakończona formalnie: stanowiskiem,
posiedzeń zespołów roboczych
opinią apelem bądź listem. Każdy z członków WRDS WD, który będzie
wnosił sprawę pod obrady musi też określić, czego oczekuje od Rady: opinii,
interwencji, mediacji czy tylko informacji:
1. Po wysłuchaniu informacji można przyjąć oficjalnie stanowisko
akceptujące;
2. Jeśli Rada uzna informację za niewystarczającą - procedować na
następne spotkanie;
3. Jeśli są zastrzeżenia, wyrazić opinię negatywną.
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
Kwiecień 2016
 Sytuacja
pracowników
Przewozów  Stanowisko dotyczące dezaprobaty wobec nieobecności przedstawicieli
Regionalnych sp. z o.o. Oddział Dolnośląski
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
w kontekście restrukturyzacji spółki i  Ustalono, że na następnym posiedzeniu Zespołu będzie omawiana
zamówień na przewozy.
ponownie problematyka Przewozów Regionalnych.
 Mediacje. W jakich sprawach warto
mediować przedstawiła Prezes Zarządu
Wrocławskiego Centrum Mediacji.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Kwiecień 2016
- „Inteligentne specjalizacje w województwie - Ustalono, że do tej tematyki zespół wróci najprawdopodobniej w
dolnośląskim. Plan dalszych prac oraz bieżący listopadzie.
monitoring ich wpływu na kierunki rozwoju

gospodarczego w regionie na bazie składanych
wniosków o dotacje - przedstawiła Kierownik
Działu Innowacji i Konkurencyjności Wydziału
Gospodarki
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego;
- Regionalna polityka transportowa.
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- Jeśli chodzi o „plan Morawieckiego”, to na razie powstały tylko jego ramy,
natomiast podczas spotkania pojawiła się koncepcja, aby w ramach zespołu
powstały zarysy działań dotyczących Dolnego Śląska.

Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
Kwiecień 2016
„Rola i znaczenie nowych rozwiązań Ustalono, że w grupie roboczej, w której w skład wejdą przedstawiciele
ułatwiających młodym wejście/powrót na pracodawców, organizacji związkowych oraz urzędów pracy (Dolnośląski
rynek pracy, w tym wdrażanych programów Wojewódzki Urząd Pracy oraz przedstawiciele powiatowych urzędów pracy)
zostaną wypracowane rekomendacje zmian w zasadach korzystania z
finansowanych z funduszy unijnych”;
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które będą podstawą do wypracowania
narzędzie
pomocne
w
kształceniu stanowiska WRDS WD.
ustawicznym pracowników i pracodawców.
Stan kontraktacji, kryteria podziału środków
oraz zaistniałe problemy we wdrażaniu KFS
na Dolnym Śląsku”.

