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Posiedzenia Prezydium WRDS
Czerwiec 2016
Decyzja o wypracowaniu wspólnego Ustalono:
stanowiska dotyczącego funkcjonowania  podjęcie stanowiska w sprawie projektu ustawy Prawo wodne;
przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A. w  sprawę ekspertyzy rozpatrzą pracodawcy i organizacje związkowe w
kontekście projektu ustawy Prawo Wodne.
ramach Koalicji Partnerów Społecznych Dolnego Śląska i decyzję
Propozycja Dolnośląskich Pracodawców o
przedstawią na następnym spotkaniu;
sporządzenie
ekspertyzy
dotyczącej  sprawa ambulatorium do Zespołu ds. ochrony zdrowia;
wzmacniania
potencjału
partnerów  w sprawie norm dot. zasolenia wód zostanie powołana grupa robocza;
społecznych w odniesieniu do Kodeksu  posiedzenie dot. przyszłości specjalnych stref ekonomicznych przygotują
Partnerstwa przygotowanego przez Komisję
przedstawiciele zespołów: ds. polityki regionalnej i rynku pracy WRDS
Europejską.
WD.
Problem
ograniczenia
godzin  przygotowaniem rekomendacji dotyczących problemu zanieczyszczenia
funkcjonowania
ambulatorium
powietrza w gminach uzdrowiskowych zajmie się specjalnie powołany do
chirurgicznego
przy
Pogotowiu
rozpatrzenia tego tematu zespół doraźny. Kwestie dotyczące smogu były
Ratunkowym we Wrocławiu.
omawiane na poprzednim posiedzeniu Prezydium.
Projekt ustawy Prawo Wodne, a w
 na 20 lipca br. zaplanowano także posiedzenie Wojewódzkiej Rady
szczególności projektu rozporządzenia
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego dotyczące obecnej
nakładającego zbyt wysokie normy na
sytuacji na rynku pracy Dolnego Śląska, gdzie zaczyna brakować
poziom zasolenia wód odprowadzanych do
pracowników. Spotkanie to ma zostać przygotowane przez
rzek.
przedstawicieli zespołów: ds. rozwoju regionalnego i ds. rynku pracy.
Zagrożenie funkcjonowania zakładów LG
Sprawa dotycząca konfliktu na tle pracowniczym w Muzeum Papiernictwa w
zlokalizowanych w Specjalnej Strefie
Dusznikach Zdroju została – po interwencji Przewodniczącego WRDS WD –
Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych, a załatwiona polubownie.
tym samym utraty miejsc pracy przez setki
Ustalono wstępnie termin następnego posiedzenia Prezydium WRDS WD na
pracowników Dolnego Śląska.
18 lipca br.
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Zespół ds. ochrony zdrowia
Czerwiec 2016
ratownictwa

1. Zmiany
w
systemie
medycznego.
2. Dane statystyczne z obszaru ochrony
zdrowia gromadzone przez Dolnośląski
Urząd Wojewódzki i Dolnośląski Oddział
NFZ.
3. Bezpieczeństwo pacjentów i zdarzenia
niepożądane w jednostkach medycznych.

Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
Czerwiec 2016
1. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 Ustalono:
plus istotnym wyzwaniem dla urzędów pracy - w tej sprawie zostanie zorganizowanie posiedzenie WRDS WD w dniu 20
na Dolnym Śląsku oraz szansą na lipca br.
uzupełnienie niedoborów kadrowych u
przedsiębiorców”.
2. Problematyka wydawania pozwoleń na pracę
dla cudzoziemców w kontekście braku
pracowników na dolnośląskim rynku pracy.

