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Posiedzenia Prezydium WRDS
lipiec 2017
1. Stanowisko Prezydium WRDS WD w sprawie stawek Wysłuchano
informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i
na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach
województwa dolnośląskiego.
leczniczych województwa dolnośląskiego w stosunku do cen w pozostałych
2. Problem rynku zamówień publicznych w kontekście województwach.
wzrostu płacy minimalnej i wymogów zatrudniania Podpisano Stanowisko Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie
psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego.
pracowników na umowy o pracę.
Omawiano po raz kolejny problem rynku zamówień publicznych w kontekście wzrostu
płacy minimalnej i wymogów zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Kwestie te
referował Marek Woron, który jednocześnie przedstawił informację z posiedzenia
Zespołu ds. rozwoju regionalnego.
Ustalono, że temat związany z wyliczeniem algorytmu w ochronie zdrowia będzie
przedmiotem obrad Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD oraz
całej Rady. Stwierdzono także, że konieczne jest zajęcie stanowiska przez Radę w
kwestii obowiązującego algorytmu wyznaczającego wysokość środków finansowych
dla Oddziału Dolnośląskiego NFZ.
W kwestii stawek za ochronę i sprzątanie ustalono, że Rada zwróci się do instytucji
publicznych z Dolnego Śląska z prośbą o udzielenie informacji, za jaką kwotę
godzinową są realizowane usługi ochrony i sprzątania w tych placówkach.
Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
lipiec 2017
„Działania Dolnego Śląska na rzecz rozwoju szkolnictwa Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność
zawodowego”.
przedstawiła informację na temat prac specjalnego zespołu powołanego przy
Bieżące prace nad finansowaniem oświaty i szkolnictwa Ministerstwie Edukacji, który zajmuje się wypracowaniem rekomendacji dotyczących
zawodowego.
statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedstawiła zagadnienia, którymi zespół
się zajmuje i prosiła o wsparcie Rady.

były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku
pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD,
które odbyło się 5 lipca 2017 r. Spotkanie prowadziła Ewa
Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu.

Ustalono, że prace nad tym tematem zostaną podjęte przez mniejszy zespół, a osoby
chętne do współpracy przy wypracowywaniu rekomendacji zgłoszą akces do biura
WRDS WD. Rekomendacje powinny zostaną zaakceptowane przez Zespół na
wrześniowym posiedzeniu.

