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1.

9.05.2018

Posiedzenia Prezydium WRDS
maj 2018
Dyskusja na temat zaopiniowania projektu Strategii Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju regionalnego, przekazał zebranym relację z
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
poprzedniego posiedzenia zespołu, na którym przedstawiciele organizacji
pracodawców zgłaszali uwagi do projektu Strategii Rozwoju WD 2030. Część z nich
została wniesiona drogą elektroniczną na stronie UMWD podczas konsultacji
społecznych
Ustalono, że projekt stanowiska WRDS WD w sprawie zaopiniowania projektu
Strategii Rozwoju WD 2030 zostanie przygotowany na posiedzenie plenarne Rady.
Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD wniósł w imieniu Marszałka Województwa
wniosek o zwołanie posiedzenia WRDS WD w sprawie lecznictwa psychiatrycznego,
którym to problemem Rada zajmowała się wielokrotnie.
Ustalono, że zostanie ono zorganizowane z udziałem członków Zespołu ds. ochrony
zdrowia, dyrektorów szpitali psychiatrycznych na Dolnym Śląsku, dyrektora
dolnośląskiego oddziału NFZ i szefa NFZ.
Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w związku
z napiętą sytuacją w spółce Koleje Dolnośląskie, gdzie trwają mediacje z udziałem
mediatora w trybie sporu zbiorowego.
Ustalono, że na spotkanie zostaną zaproszeni: prezes zarządu spółki KD,
przedstawiciele organizacji związkowych KD, Marszałek Jerzy Michalak.
Poinformowano, że wpłynęła odpowiedź od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie stanowiska Prezydium WRDS WD dotyczącego podziału dotacji dla
uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem.

2.

1.

29.05.2018

28.09.2018

Dyskusja i wypracowanie projektu Opinii w sprawie
projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
2030.

Zdaniem członków Prezydium, odpowiedź nie wyczerpuje tematu, postanowiono, że
stanowisko Prezydium wraz z odpowiedzią Ministerstwa zostanie przekazane
Premierowi RP.
Po dyskusji ustalono, że na wypracowanie opinii w sprawie Strategii partnerzy
społeczni mają jeszcze czas, dlatego też odłożono dyskusję na następne spotkanie,
które ma się odbyć pod koniec czerwca.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyli także przedstawiciele organizacji
związkowych przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu – wiceprzewodnicząca
Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP oraz przewodniczący ZZ „Solidarność
80”, którzy zwrócili się do Prezydium o zwołanie spotkania w sprawie interwencji
dotyczącej likwidacji ambulatorium chirurgicznego przy Pogotowiu Ratunkowym
przy ul. Traugutta i przeniesieniu go do Przychodni przy ul. Dobrzyńskiej.
Marszałek Jerzy Michalak zaproponował spotkanie w tej sprawie z udziałem
zainteresowanych stron. Ma się ono odbyć 7 czerwca br.
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego
maj 2018
Sytuacja pracownicza i prowadzenie efektywnego Wniosek o zwołanie posiedzenia w tej sprawie został złożony na posiedzeniu Prezydium
dialogu społecznego w firmie Koleje Dolnośląskie.
w dniu 9 maja br. przez przewodniczące Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.
Spółka była w trakcie sporu zbiorowego na tle płacowym z pracownikami
reprezentowanymi przez organizacje związkowe. Tuż przed posiedzeniem Zespołu spór
zbiorowy został zakończony podpisaniem porozumienia, jednakże przewodniczący
zdecydował o odbyciu spotkania, na którym strony: pracodawcy i pracowniczej w
spółce miały porozmawiać o poprawie wzajemnych relacji. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ i NSZZ „Solidarność”
-reprezentatywnych organizacji związkowych z WRDS WD, a także członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego oraz wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich S.A.
Przedstawiciele organizacji związkowych zwracali uwagę na brak dialogu wewnątrz
firmy pomiędzy organizacjami związkowymi a zarządem, ale także mówili o
zagrożeniach związanych z nasilającym się brakiem maszynistów, którzy odchodzą do
innych firm przewozowych, co z kolei może w przyszłości uniemożliwić sprawne
funkcjonowanie spółki.
Po burzliwej dyskusji strony doszły do wspólnego wniosku, iż będą się regularnie
spotykały, aby omawiać bieżącą sytuację w firmie. Zwrócono się natomiast do Rady z
prośbą o wsparcie działań KD w sprawie szkolenia dla maszynistów, gdyż na rynku
powstała luka pokolenia w tej specjalności.
Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
maj 2018

1.

9.05.2018

Dyskusja na temat zaopiniowania projektu Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju regionalnego, przekazał zebranym relację z
poprzedniego posiedzenia zespołu, na którym przedstawiciele organizacji pracodawców
zgłaszali uwagi do projektu Strategii Rozwoju WD 2030. Część z nich została wniesiona
drogą elektroniczną na stronie UMWD podczas konsultacji społecznych.
Ustalono, że projekt stanowiska WRDS WD w sprawie zaopiniowania projektu Strategii
Rozwoju WD 2030 zostanie przygotowany na posiedzenie plenarne Rady.

