Kalendarium prac
za miesiąc grudzień 2016 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE

1.

20.12.2016

Posiedzenia plenarne WRDS
Grudzień 2016
Podsumowanie prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Przyjęto uchwały w sprawie nowego przewodniczącego WRDS WD,
Społecznego Województwa Dolnośląskiego było zmiany regulaminu WRDS WD, w sprawie zespołów roboczych WRDS
zasadniczym tematem ostatniego posiedzenia WD.
WRDS WD w 2016 roku.
Porządek obrad posiedzenia:
1. Powitanie i wspólna fotografia członków
WRDS WD
– Marek Woron,
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Dolnośląskiego.
2. Głosowanie uchwałami WRDS WD:
- Uchwała nr 6/2016 w sprawie wyboru
przewodniczącego WRDS WD;
- Uchwała nr 7/2016 w sprawie zmiany
regulaminu WRDS WD;
- Uchwała nr 8/2016 w sprawie zespołów
roboczych WRDS WD.
3. Działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Dolnośląskiego w
2016 roku – Marek Woron, przewodniczący
WRDS WD.
4. Wystąpienie
Cezarego
Przybylskiego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
nowego przewodniczącego WRDS WD.
5. Problematyka dialogu społecznego w ujęciu
teoretycznym i historycznym – Prof. Juliusz
Gardawski, Dyrektor Instytutu Filozofii
Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH w
Warszawie.

6. Miejsce dialogu regionalnego w dialogu
krajowym
–
Henryka
Bochniarz,
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego,
Prezydent Konfederacji Lewiatan.
7. Dyskusja na temat dotychczasowych
doświadczeń w dialogu regionalnym.
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Posiedzenia Prezydium WRDS
Grudzień 2016
Zaakceptowanie uchwał WRDS WD:
Zaakceptowano uchwały w sprawie zmiany przewodniczącego, zmiany w
Uchwała nr 6/2016 w sprawie wyboru zespołach roboczych i regulaminu WRDS WD;
przewodniczącego WRDS WD;
Wniosek o ustalenie kolejnego posiedzenia Prezydium WRDS WD, na
Uchwała nr 7/2016 w sprawie zmiany regulaminu którym przedstawiona byłaby ekpspertyza wykonana na zlecenie WRDS
WRDS WD; Uchwała nr 8/2016 w sprawie WD.
zespołów roboczych WRDS WD..
Nowym przewodniczącym Rady na II kadencję został Cezary Przybylski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Człnkowie Prezydium zaakceptowali też zmiany w zespołach roboczych.
Przyjęto uchwałę pozwalającą na przewodniczenie pracom zepołów osobom
niebędącym członkami WRDS WD. Zaproponowano także zmianę
przewodniczących w dwóch zespołach: przewodniczącą Zespołu ds. rynku
pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego została Ewa Grzebieniak,
dyrektor Dolnoślaskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentująca
stronę samorządową w Radzie, natomiast przewodniczącym Zespołu ds.
rozwoju regionalnego, gospodarki i innowacji został Marek Woron,
Kanclerz Lozy Dolnośląskiej BCC, reprezentujący stronę pradodawców.
Ponadto przedstawiono sytuację spółki Medinet – ośrodka kardiochirurgii
dziecięcej w kontekście projektu sieci szpitali. Zaniepojenie dyrektora tej
placówki wzbudził fakt, iż w pierwszej wersji projektu sieci szpitali, ta spółka
się nie znalazła, a jest to ośrodek, który wykonuje bardzo specjalistyczne
usługi medyczne. Wojewoda poinformował, że obecnie trwają prace nad
nową ustawą i zasada wpisania danej placówki do sieci szpitali nie jest jeszcze
ustalona. Marszałek Cezary Przybylski dodał, że nie tylko spółka Medinet nie
znalazła się na razie w sieci szpitali, ale też inne jednostki np. Samorządu
Województwa. Ustalono, że na obecnym etapie sprawa tego konkretnego
szpitala nie będzie omawiana na posiedzeniue WRDS WD lub Zespołu ds.
ochrony zdrowia. Natomiast w momencie, gdy pojawią się bardziej konkretne
informacje na temat planowanej sieci szpitali, sprawa ta będzie omawiana w
szerszym kontekście.

Zespół ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego
1.

01.12.2016

Wypracowaniu rekomendacji Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
w sprawie Krajowego Funduszu Społecznego.

Ustalono, że po konsultacji w trybie obiegowym rekomendacje WRDS WD
zostaną przesłane do dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
i Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,
aby wypracować jednolity system zasad naboru i oceny wniosków w ramach
programu Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedstawił Wiceprezes Dolnośląskich
Pracodawców, rekomendując kilka uwag do projektu. Podczas dyskusji
zebrani wskazywali na ogromną potrzebę ujednolicenia zasad naboru do
Programu w całym województwie. Dysponentem środków KFS są powiatowe
urzędy pracy, które w poprzedniej jego edycji stosowały różne kryteria
naboru i oceniały wnioski według nieujednoliconych kryteriów.
Jednym z głównych postulatów członków Zespołu było określenie
maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenie dla jednej firmy w zależności
od jej wielkości. Dzięki temu rozwiązaniu powinna zwiększyć się liczba firm
i osób, które skorzystają z KFS.
Proponowano także:
a) Ujednolicenie wzorów wniosków składanych przez beneficjentów;
b) Jednolite zasady naboru;
c) Kryteria naboru jawne i ogłoszone 2 tygodnie przed naborem;
d) Tydzień na uzupełnienie wniosków;
e) Ogłaszane dwa nabory w roku;
f) Jednolita procedura rozliczania;
g) Ew. wskazanie rodzaju certyfikatu, którym firma szkoleniowa musi się
legitymizować;
h) Ocena wniosku musi być dokonywana co najmniej przez dwie osoby,
będące pracownikami PUP;
i)
Wprowadzenie limitów na dofinansowanie jednego szkolenia:
-mikro firmy – do 18 tys. PLN,
-małe przedsiębiorstwa – do 25 tys. PLN,
-średnie firmy – do 35 tys. PLN,
- duże firmy – do 50 tys. PLN.

