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Posiedzenia Prezydium WRDS
Styczeń 2018
Sprawom organizacyjnym poświęcone było posiedzenie - Kazimierz Kimso zaproponował członkom Prezydium włączenie WRDS WD w
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obchody Międzynarodowego Dnia Wypadków przy Pracy i zorganizowanie
Województwa Dolnośląskiego.
konferencji obejmującej zagadnienia problematyki dialogu społecznego w Polsce.
- Zaproponował także zorganizowanie szkolenia – warsztatów z komunikacji,
prowadzenia negocjacji i mediacji dla członków WRSD WD. Propozycje zostały
zaakceptowane przez członków Prezydium.
- Ustalono także, że w pierwszym półroczu 2018 roku omawiane będą zagadnienia
związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia, nadal
monitorowana będzie sytuacja lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku.
- Powróci także tematyka związana z rynkiem pracy, a szczególnie dotycząca
aktywizacji bezrobotnych, a także szkolnictwa zawodowego i dualnego.
- Rada omawiać będzie także Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
2030, inteligentne specjalizacje oraz monitorować będzie realizację projektu „Dolny
Śląsk – dolina zdrowia i żywności” pod kątem aktywności regionalnych firm.
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31.01.2018

Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
Styczeń 2018
Informacja na temat nowelizacji ustawy o promocji - Ustalono skład na spotkanie z Minister Edukacji Anną Zalewską
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz planowanym - Termin spotkania podzespołu na spotkanie z Minister Zalewską na 1 lutego 2018 r.
harmonogramie prac nad Regionalnym Planem Działań na - Zaakceptowano kandydaturę Radosława Mechlińskiego na prowadzącego mediacje z
Rzecz Zatrudnienia oraz planowanym spotkaniu z Anną Minister Edukacji.
Zalewską, Minister Edukacji.
- Ustalono, że informacje na temat prac Rady Dyrektorów przy Ministerstwie Edukacji
będą na bieżąco przekazywane członkom Zespołu na kolejnych posiedzeniach.

Przewodnicząca Zespołu - Ewa Grzebieniak poinformowała zebranych, że obecnie
toczą się prace związane z nowelizacją ustawy i Krajowym Programem na Rzecz
Zatrudnienia, z którym musi być spójny Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
na 2018 rok. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego i Wojewódzka Rada Rynku Pracy
to gremia, które w myśl zapisów ustawy opiniują powyższy dokument. Prace nad nim
są zatem przełożone.
Gościem posiedzenia był Kazimierz Kimso, Przewodniczący WRDS WD, który
przedstawił informację na temat planowanego spotkania z Anną Zalewską, Minister
Edukacji. Spotkanie to ma się odbyć na wniosek Przewodniczącego WRDS WD, a
dotyczyć ma konieczności podjęcia debaty na temat finansowania zadań oświatowych
ze szczególnym uwzględnieniem płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Po dyskusji ustalono, że w spotkaniu z Panią Minister udział wezmą przedstawiciele
Zespołu ds. rynku pracy i edukacji, którzy pracują nad rekomendacjami dotyczącymi
wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Kazimierz Kimso zaproponował, aby
spotkanie z Minister Zalewską prowadził Radosław Mechliński, członek WRDS WD.
Kandydatura ta została przyjęta przez członków zespołu w drodze głosowania. W
spotkaniu z Anną Zalewską wezmą też udział członkowie Prezydium WRDS WD jako
obserwatorzy.
Kolejny temat - udział pracodawców w tworzeniu szkół branżowych, tworzenie klas
wielozawodowych - przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we
Wrocławiu, członek Rady Dyrektorów przy Ministerstwie Edukacji.

