Kalendarium prac
za miesiąc marzec 2017 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE
Posiedzenia plenarne WRDS
Marzec 2017
Brak posiedzeń

1.

15.03.2017r

Posiedzenia Prezydium WRDS
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1. Bieżący
stan
negocjacji
pomiędzy 1.Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Województwa Dolnośląskiego a spółką Przewozy Regionalne na
spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. na realizację przewozów pasażerskich na Dolnym Śląsku.
przewozy pasażerskie w 2017 roku.
O ustaleniach dotyczących podpisania umowy poinformowali członków
2. Dyskusja nad Stanowiskiem nr 1/2017 r. Prezydium Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz prezes
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o.
Społecznego Województwa Dolnośląskiego w 2.W dalszej części spotkania odbyła się trzecia już dyskusja na temat
sprawie: nowelizacji Ustawy o działalności projektu stanowiska w sprawie nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej.
leczniczej (projekt w załączeniu).
W związku z różnicą zdań co do treści stanowiska oraz brakiem kworum na
3. Informacje na temat bieżącej sytuacji społ.- posiedzeniu, a tym samym brakiem możliwości podpisania stanowiska z
gosp. i prac zespołów WRDS WD – uwzględnieniem głosu odrębnego, temat ten przełożono na następne
członkowie Prezydium WRDS WD.
spotkanie.
3. Omawiano bieżącą pracę zespołów roboczych. Swoje działania
przedstawił Marek Woron, przewodniczący Zespołu ds. polityki
regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji.
Marcin Krzyżanowski poinformował także zebranych o działaniach
mediacyjnych przedstawicieli WRDS WD w sprawie konfliktu w szpitalu
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Rozmowy pomiędzy zarządzającymi
szpitalem a organizacjami związkowymi z udziałem obserwatorów WRDS
WD w tej sprawie odbyły się kilkukrotnie i zakończyły podpisanie protokołu
rozbieżności. Na tym etapie misja Rady została zakończona. Sukcesem jest
jednak fakt, że strony zaczęły ze sobą rozmawiać.
Ustalano następny termin posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Dolnośląskiego na 11 kwietnia br. Rada musi
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zaopiniować „Dolnośląski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na
rok 2017”.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Marzec 2017
1. „Krajowa
Administracja
Skarbowa
– Gośćmi i prelegentami posiedzenia byli Dyrektor Izby Administracji
Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w Skarbowej we Wrocławiu, Radca Prawny w IAS, Kierownik komórki ds.
nurcie aktualnych zmian”- Dyrektor Izby kontroli podatkowej w IAS.
Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu prezentował reformę
Radca Prawny w IAS, Kierownik komórki ds. Krajowej Administracji Skarbowej, w skład której weszły po zmianach trzy
kontroli podatkowej w IAS.
instytucje: Administracja Podatkowa, Służba Celna i Kontrola Skarbowa.
2. Dyskusja z udziałem członków zespołu i Poinformował zebranych, jakie czynności kontrolno-skarbowe pozostaną
zaproszonych
przedstawicieli
środowisk bez zmian po reformie, a które ulegną zmianie. Przedstawił także główne
gospodarczych.
cele wprowadzonych zmian, do których należą głównie wyeliminowanie
działalności grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatków
VAT – w formie procederu tzw. karuzeli VAT. Szacuje się, że 2 proc. grup
przestępczych z Europy generuje 80 proc. zysków pochodzących z wyłudzeń
VAT. W ramach optymalizacji podatkowej istnieje ponad 600 instrumentów,
które się nazywają „high tax technology”. Zadanie, które zostało
wprowadzone dla nowej formacji skarbowej wymaga, zdaniem dyrektora,
zmiany mentalności zarówno urzędników, jak i przedsiębiorców.
Odniesiono się do procedury kontroli podatkowej i celno-skarbowej i
poinformowała o trybach wszczęcia tych kontroli.
W spotkaniu oprócz członków Zespołu uczestniczyli zaproszeni goście,
głównie przedstawiciele środowisk gospodarczych, organizacji księgowych,
biur rachunkowych.

