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Posiedzenia Prezydium WRDS
Sierpień 2016
Przyjęcie Stanowiska Prezydium WRDS WD Po wysłuchaniu informacji na temat posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu
w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na społecznego, które w całości poświęcone było sytuacji spółki Przewozy
odcinku Bolków – Lubawka.
Regionalne i trwającym negocjacjom z Zarządem Województwa
Informacje z posiedzeń zespołów ds. rynku Dolnośląskiego na realizację przewozów w regionie, ustalono, że na
pracy i ds. rozwoju regionalnego oraz ds. najbliższe posiedzenie WRDS WD zostaną zaproszeni Członek Zarządu i
dialogu społecznego.
dyrektor Przewozy Regionalne Oddział Dolnośląski, aby przedstawić bieżący
Informacja Przewodniczącego WRDS WD na stan negocjacji. Temat ten pod obrady WRDS WD wniósł przedstawiciel
temat bieżących prac nad nowelizacją ustawy Forum Związków Zawodowych.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych Członkowie Prezydium WRDS WD dyskutowali też nad planowaną
instytucjach dialogu społecznego.
nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego. W myśl tych planów za organizację pracy WRDS WD
ma odpowiadać Wojewoda Dolnośląski. Sprzeciw wobec tego pomysłu
zgłosiły już organizacje pracodawców na poziomie krajowym, argumentując,
iż marszałkowie województw sprawnie zorganizowali pracę regionalnych
rad. Dokonywanie zmian przed zaplanowanym 24-miesięcznym okresem
działalności w nowej formule znacznie zdezorganizuje pracę tego ciała
społecznego. Zauważyli natomiast, że wiele do życzenia pozostawia sposób
finansowania działalności WRDS-ów.
Przyjęto stanowisko:
1. Stanowisko nr 4/2016 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S3
na odcinku Bolków-Lubawka
Ustalono:
- zostaną zorganizowane dwa posiedzenia WRDS WD:

1.

22.08.2016 r.

1

22.08.2016 r.

a) w sprawie przyszłości specjalnych stref ekonomicznych;
b) bieżącej sytuacji w zakładach produkcyjnych oraz sytuacji na rynku pracy
w woj. dolnośląskim z uwzględnieniem prac nad Ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( w tym zmian dotyczących
kształcenia zawodowego)
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Sierpień 2016
Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady
Dialogu
Społecznego
Województwa
Dolnośląskiego, na którym omawiano bieżącą
sytuację na rynku pracy oraz propozycja
zorganizowania plenarnego posiedzenia w sprawie
przyszłości
zakładów
funkcjonujących
w
specjalnych strefach ekonomicznych na Dolnym
Śląsku były tematami wspólnego posiedzenia
zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego.
Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
Sierpień 2016
Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność
Dialogu
Społecznego
Województwa przedstawił informację o bieżącej sytuacji w zakładach LG Electronics
Dolnośląskiego, na którym omawiano bieżącą zlokalizowanych w Biskupicach Podgórnych, podkreślając, iż firma w
sytuację na rynku pracy oraz propozycja najbliższym czasie ma zmienić profil produkcji, co wiąże się z likwidacją
zorganizowania plenarnego posiedzenia w sprawie miejsc pracy. Możliwy jest też wariant, że po 2018 roku zakłady
przyszłości
zakładów
funkcjonujących
w zlokalizowane pod Wrocławiem, a działające w Tarnobrzeskiej Specjalnej
specjalnych strefach ekonomicznych na Dolnym Strefie Ekonomicznej, przestaną funkcjonować z uwagi na kończący się okres
Śląsku były tematami wspólnego posiedzenia wsparcia państwa dla tych stref. Zaapelował do zebranych, aby w tej sprawie
zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego. zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szefami stref z Dolnego
Śląska oraz kierownictwem zakładów LG.
Ustalono:
- decyzję o organizacji WRDS WD w sprawie stref ekonomicznych
przekazano do Prezydium WRDS WD;
- W sprawie wypracowania rekomendacji po posiedzeniu WRDS WD na
temat zjawiska tzw. „przegrzania rynku pracy” ustalono, że grupa robocza
złożona z przedstawicieli zespołów oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Rady
Gospodarczej przedstawi ich projekt do zaakceptowania w formie stanowiska.

