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Posiedzenia Prezydium WRDS
czerwiec 2017
1. Dyskusja i podpisanie opinii stron WRDS WD w Opinia stron WRDS WD w sprawie nowelizacji Ustawy o działalności
sprawie nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej.
leczniczej.
2. Określenie terminu i tematyki następnego posiedzenia
Prezydium i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Dolnośląskiego.
- Informacja na temat możliwości spotkania dotyczącego
Nowelizacji Strategii Województwa .
- Zgłoszono temat: projekt programu rozwoju pn. „Dolny
Śląsk. Zielona Dolina Żywność i Zdrowia”. Marek
Woron zaproponował, aby ten temat znalazł się w
programie
posiedzenia
Zespołu
ds.
rozwoju
regionalnego.
3. Informacja na temat VIII Kongresu Regionów 19-20
czerwca 2017 r. i zaproszenia dla członków Prezydium
WRDS WD.
4.
Informacje na temat bieżącej sytuacji społ.- gosp. i
prac zespołów WRDS WD.
5.
Dyskusja na temat nowelizacji ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
Czerwiec 2017
Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych Zagadnienia związane z kontrolą prowadzoną przez Państwową
zmian.
Inspekcję Pracy u przedsiębiorców przedstawili: Okręgowy Inspektor

Państwowa Inspekcja Pracy – sposób prowadzenia kontroli
przez Okręgową Inspekcję Pracy w zakresie realizacji
zagadnień dotyczących prawidłowości zawierania umów o
pracę u wykonawców i podwykonawców na usługi lub
roboty budowlane.

Pracy we Wrocławiu oraz OIP we Wrocławiu. Prelegenci przygotowali
także informację na temat zmian w ustawie o zamówieniach publicznych
w kontekście zawierania umów o pracę i umów zlecenie. Zaproszeni
goście podkreślali, że celem kontroli inspekcji pracy jest sprawdzanie
prawidłowości zawierania umów cywilno-prawnych.
Podczas spotkania zebrani dyskutowali także o stawkach
proponowanych przez instytucje publiczne w przetargach na
wykonywanie usług, których wysokość uniemożliwia wykonywanie
tych usług w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującą stawką
minimalnego wynagrodzenia.
Przewodniczący Marek Woron w podsumowaniu spotkania
zapowiedział, że przedstawi wnioski na najbliższym posiedzeniu
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa
Dolnośląskiego.

