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Posiedzenia Prezydium WRDS
wrzesień 2018
Podpisanie opinii w sprawie projektu Strategii Sprawę dotyczącą likwidacji zakładu w Pieńsku i utratą 230 miejsc pracy wniósł pod
Województwa Dolnośląskiego 2030 przez partnerów obrady przedstawiciel OPZZ na prośbę NSZZ Pracowników UNIMOUD SA. W tej
sprawie głos zabrał Wojewoda Dolnośląski, który poinformował zebranych, że już
społecznych w WRDS WD.
podczas pobytu Prezydenta RP w Zgorzelcu odbyła się rozmowa na ten temat.
Dyskusja na temat likwidacji firmy UNIMOULD SA w Wojewoda uczestniczył też w spotkaniu w Kancelarii Prezydenta z udziałem ministra
inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i minister rodziny, pracy i polityki
Pieńsku.
społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz samorządowcami z tego regionu. Ponadto
poinformował o spotkaniu jakie odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim–
Uczestniczył w nim dyrektor biura Prezydenta RP, Starosta Zgorzelecki, burmistrz
Zgorzelca, eksperci z DUW. Wojewoda powiedział także, że na spotkanie byli
zaproszeni szefowie firmy, którzy nie przybyli i jednocześnie poinformowali mejlem,
że nie odstąpią od decyzji likwidacji zakładu. Dodał, że podejmie jeszcze jedną próbę
zorganizowania spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
W posiedzeniu Prezydium uczestniczyli także przedstawiciele organizacji
związkowej z firmy UNIMOULD, którzy przedstawili historię firmy jako
funkcjonującej na tym terenie od początku XX wieku, firmy, która przeszła
transformację, miała kilku właścicieli po 1989 roku i nigdy nie było problemów w jej
funkcjonowaniu.
Wojewoda poinformował także, że w sytuacji, gdyby nie udało się zatrzymać procesu
likwidacji firmy, strona rządowa pomoże w szukaniu miejscy pracy dla zwolnionych
pracowników UNIMOULD-u.
Ponadto podczas posiedzenia Prezydium omawiano plan pracy WRDS WD do końca
bieżącego roku oraz sprawy bieżące.

Wojewoda zobowiązał się podjąć próbę spotkania z szefami Zakładu UNIMOUD
W drugiej części spotkania przedstawiciele strony pracowników i strony pracodawców
w WRDS WD - po wysłuchaniu informacji na temat prac nad opiniowaniem projektu
Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 przedstawionej przez przewodniczącego
Zespołu ds. polityki regionalnej – podpisali opinię w tej sprawie.
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Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
wrzesień 2018
Prezentacja projektu „Strategii Województwa
Projekt „Strategii” przedstawił dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Dolnośląskiego 2030” po uwzględnieniu wcześniejszych
UMWD. Po zaprezentowaniu nowej wersji projektu zadeklarował także, że sugestie
uwag Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz z
zawarte w opinii WRDS WD mogą być jeszcze rozpatrzone na posiedzeniu Komisji
prognozą oddziaływań na środowisko oraz dyskusja nad
Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
wydaniem rekomendacji projektowi.
Dodał także, że na najbliższym posiedzeniu Sejmiku będzie zatwierdzany projekt
Strategii. Przewodniczący Zespołu w podsumowaniu prezentacji powiedział, iż
dokument zmienił się w znacznym stopniu po naniesionych uwagach zgłoszonych w
trakcie konsultacji społecznych.
 W trakcie dyskusji część członków Zespołu pozytywnie zaopiniowała projekt SWD
2030 po naniesionych poprawkach. Zdecydowane negatywne zdanie wyraził
przedstawiciel reprezentujący Pracodawców RP (ZIG-Pracodawcy i
Przedsiębiorcy) zgłaszając wiele uwag. Forum Związków Zawodowych
(„Solidarność 80”) poparł zdanie Pracodawców RP.
 Z uwagi na brak kworum na posiedzeniu Zespołu nie odbyło się głosowanie nad
opinią, która miała rekomendować Prezydium WRDS WD przyjęcie lub odrzucenie
powyższego dokumentu. W związku z tym przewodniczący zdecydował o
przedstawieniu sytuacji na posiedzeniu Prezydium WRDS WD, które odbędzie się
przed zaplanowaną na 20 września sesją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

