Kalendarium prac
za miesiąc luty 2017 r.
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Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE
Posiedzenia plenarne WRDS
Luty 2017
Brak posiedzeń

1.

10.02.2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Posiedzenia Prezydium WRDS
Luty 2017
Wybór przedstawiciela WRDS WD na członka 1. Podjęto Uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela WRDS WD na
Dolnośląskiego Oddziału NFZ – Uchwała nr członka Dolnośląskiego Oddziału NFZ.
1/2017 r.
2. Przewodniczący WRDS WD przedstawił tematy, którymi chciałby się
Organizacja pracy WRDS WD w 2017 r. – zająć Samorząd Województwa na posiedzeniach WRDS WD i zobowiązał
harmonogram, problematyka – Cezary członków Prezydium o złożenie propozycji na następne spotkanie.
Przybylski.
3. Ustalono, że temat dotyczący finansowania lecznictwa psychiatrycznego
Sytuacja Wojewódzkiego Szpitala dla na Dolnym Śląsku zostanie przekazany pod obrady Zespołu ds. ochrony
Nerwowo i Psychicznie Chorych w zdrowia i polityki społecznej, na którym zostanie opracowane stanowisko w
Bolesławcu dotycząca poziomu finansowania tej sprawie.
świadczeń psychiatrycznych – Dyrektor 4.
W kwestii podpisania umowy przez Samorząd Województwa
Departamentu
Zdrowia
i
Promocji Dolnośląskiego ze spółką Przewozy Regionalne członkowie Prezydium
Województwa UMWD oraz przedstawiciele zaproponowali, aby na następne spotkanie zaprosić prezesa Przewozów
szpitala.
Regionalnych, aby wyjaśnił tę sytuację.
Sytuacja Dolnośląskiego Centrum Zdrowia 5. W sprawie konfliktu w Teatrze Polskim we Wrocławiu ustalono, że na tym
Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu – niskie etapie, gdzie Zarząd Województwa podjął działania, których celem ma być
zarobki pracowników spółki – Prezes DCZP.
odwołanie obecnego dyrektora teatru, Rada nie może włączać się do sporu.
Sytuacja spółki Przewozy Regionalne - umowa Postanowiono jednak, że w przyszłości, jeśli będzie taka konieczność, będzie
na świadczenie usług na przewozy dla monitorować sytuację w teatrze, a także w innych jednostkach kultury
Dolnego Śląska.
Dolnego Śląska, gdzie zaczynają pojawiać się problemy na tle płacowym.
Sytuacja dolnośląskich uzdrowisk – plan
działania.
Informacje na temat bieżącej sytuacji społ.gosp. – członkowie Prezydium WRDS WD.
Konflikt w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

1.

07.02.2017

1.

23.02.2017

Zespół ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego
Luty 2017
1. Wybór wiceprzewodniczącego Zespołu.
1. Z powodu braku kworum nie wybrano wiceprzewodniczącego Zespołu.
2. Stanowisko
Związku
Pracodawców 2. W związku z brakiem kworum na posiedzeniu, nie przyjęto stanowiska w
Dolnośląscy
Pracodawcy
dotyczące sprawie kontynowania realizacji instrumentu Zlecania Działań
kontynowania realizacji instrumentu Zlecania Aktywizacyjnych, a DWUP zobowiązał się na następne spotkanie
Działań Aktywizacyjnych – Wiceprezes przygotować obszerne dane dotyczące rezultatów realizacji instrumentu
Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
Zlecania Działań Aktywizacyjnych.
3. Dyskusja nad stanowiskiem i rekomendacja 3. Ustalono, że na następne posiedzenie członkowie Zespołu zaproponują
Zespołu.
tematy do pracy na bieżący rok i prześlą drogą mailową do biura WRDS WD.
4. Niewykorzystanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy
Urząd Pracy we Wrocławiu – Wiceprezes
Dolnośląskich Pracodawców.
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
Luty 2017
Projektowane zmiany w systemie ochrony Temat zaprezentował dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
zdrowia.
Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśnił, że proponowane zmiany są na
etapie projektów ustaw. Omawiał kontrowersje związane z wprowadzaniem
zapisów o sieci szpitali. Celem reformy jest bowiem zapewnienie
dostępności usług medycznych i pełne zabezpieczenie szpitalne dla Dolnego
Śląska. Do osiągnięcia są trzy zamierzenia: zmniejszenie kolejek pacjentów
szpitalnych, likwidacja kolejki do specjalistów, zmiany w dostępności do
rehabilitacji poszpitalnej. Termin wejścia w życie ustawy został przesunięty
na 1 października. Do 27 czerwca każdy dyrektor oddziału NFZ musi
przekazać informację na temat szpitali wchodzących do sieci.
Ponadto dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu omówiła zastosowanie narzędzia
IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w sektorze
Ochrony Zdrowia. Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego DUW poinformował zebranych o prowadzonych
uproszczonych kontrolach SOR-ów. Na ich podstawie został opracowany
pakiet dobrych praktyk dla SOR-ów, dysponentów zespołów ratownictwa
medycznego.
Ustalono, że do końca następnego tygodnia członkowie zespołu przekażą do
biura WRDS WD propozycje tematów, którymi ma się zająć zespół w 2017
r.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Luty 2017

1.

06.02.2017

1. Informacja o zmianie przewodniczącego
Zespołu.
2. „Wybrane
problemy
zgłaszane
przez
przedsiębiorców w relacjach z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych”..
3. „Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w
nurcie aktualnych zmian. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych jako instytucja odpowiadająca za
pobór składek na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych..

Przewodniczący zespołu zwrócił się do dyrektor Wydziału Gospodarki
UMWD o przygotowanie tematów, którymi w bieżącym roku będzie się
zajmował ten wydział, a które znajdowałyby się w obszarze zainteresowań
partnerów społecznych.

