Kalendarium prac
za miesiąc luty 2018 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
DOLNOŚLĄSKIE
Posiedzenia plenarne WRDS
luty 2018
Brak posiedzeń

1.

05.02.2018

2.

07.02.2018

Posiedzenia Prezydium WRDS
luty 2018
Podjęcie debaty na temat finansowania zadań Podpisano Porozumienie w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego przy
oświatowych, a w szczególności regulacji wynagrodzeń Radzie Dialogu Społecznego
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Porozumienie nr 1/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: wniosku o powołanie
Zespołu Doraźnego ds. Oświaty przy Radzie Dialogu Społecznego
Na postawie art. 43. Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) Strony
uczestniczące w spotkaniu w dniu 5 lutego 2018 r.
Uzgadniają, co następuje:
1. W związku z potrzebą podjęcia debaty dotyczącej finansowania zadań
oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia nauczycieli,
Przewodniczący wraz z Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Dolnośląskiego wnosi o powołanie Zespołu Doraźnego ds.
Oświaty przy Radzie Dialogu Społecznego.
2. Zadaniem ww. Zespołu będzie wypracowywanie kolejnych systemowych
rozwiązań w zakresie finansowania zadań oświatowych celem podwyższenia
wynagrodzeń w oświacie w wysokości satysfakcjonującej stronę związkową oraz
możliwej do realizacji przez stronę rządową.
Informacja na temat bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia Ustalono:
związanej z wypowiadaniem umów opt-out przez lekarzy - projekt Strategii znajdzie się w programie posiedzenia Zespołu ds. polityki
oraz harmonogram prac nad projektem Strategii regionalnej WRDS WD jeszcze przed konsultacjami społecznymi, natomiast Rada,
Województwa Dolnośląskiego.
która z mocy ustawy opiniuje ten dokument, pod koniec maja go zatwierdzi.
- Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Projekt tego dokumentu może
być gotowy dopiero pod koniec marca. Wcześniej ustalono, że zostanie
zorganizowanie wspólne posiedzenie WRDS WD i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
aby te dwa gremia mogły zaopiniować ten dokument.

1.

1.

01.03.2018

26.02.2018

Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego
luty 2018
Spotkanie podzespołu wyłonionego z Zespołu ds. rynku
Ustalono plan spotkania i listę dodatkowych gości na spotkanie z Minister Edukacji.
pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego WRDS WD
na spotkanie z Minister Anną Zalewską. Spotkanie
prowadził Radosław Mechliński, Wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
luty 2018
Podsumowanie działań mających na celu poprawę W trakcie dyskusji uczestniczy spotkania zwracali uwagę, że system ratownictwa nadal
funkcjonowania ratownictwa medycznego i szpitalnych działa niezadowalająco, a wśród najważniejszych problemów wskazywali na brak
oddziałów ratunkowych.
lekarzy do pracy w SOR-ach i obciążanie ich dodatkowo pracochłonną dokumentacją,
rozproszona odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w SOR-ach (Minister
Zdrowia, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej). Ponadto
po utworzeniu dwóch dużych dyspozytorni na Dolnym Śląsku zwiększyło się
oczekiwanie na zgłoszenie (zmniejszyła się także liczba dyspozytorów, dyspozytorki
nie są w stanie przeanalizować zgłoszenia, gdyż ich liczba wzrosła trzykrotnie).

