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Dyskusja na temat planu pracy Wojewódzkiej Rady - Przewodniczący WRDS zaproponował, aby zorganizować duże spotkanie na temat
Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – jako uzupełnienie
rok 2019.
konsultacji społecznych. Po dyskusji ustalono jednak, że w związku z zakończeniem
spotkań konsultacyjnych w tej sprawie warto zorganizować posiedzenie prezentujące
zatwierdzony projekt. Przewodniczący zaproponował, że po uzyskaniu informacji
dotyczących przebiegu konsultacji Prezydium podejmie decyzję, w jakiej formie
zostanie zorganizowane spotkanie dotyczące KSRR 2030.
- W sprawie zgłoszonego tematu dotyczącego zakładów Toyota w Polsce – brak
zapisów ustawowych wsparcia produkcji samochodów z napędem hybrydowym ustalono wstępnie, że na następne spotkanie zostaną zaproszeni goście z Toyoty, aby
przedstawić tę problematykę.
- W sprawie propozycji przeprowadzenia badania foresightu dolnośląskiego rynku
pracy w perspektywie do 2030 roku na zlecenie WRDS WD ustalono, żeby uniknąć
dublowania się ww. tematyki badań, zostanie skierowane pismo do jednostek Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z pytaniem, czy tego typu
ekspertyzy były już wcześniej wykonane.
- Tematy związane z ochroną zdrowia – omawiany wcześniej przez WRDS WD
problem niesprawiedliwego wyliczenia algorytmu dla Dolnego Śląska – zostanie
skierowane pismo do Ministra Zdrowia z zaproszeniem na spotkanie w tej sprawie.

- Ustalono także, że zorganizowane zostanie posiedzenie w sprawie ratownictwa
medycznego na Dolnym Śląsku w związku ze zmianami, jakie mają nastąpić w tym
obszarze.
Przewodniczący WRDS zaproponował także temat związany z przygotowywaną
analizą inwestycji rozbudowy autostrady A4.
Ponadto ustalono:
1. Temat dotyczący zapisów Art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – jednogłośnie
ustalono, że zostanie przygotowany projekt stanowiska w tej sprawie i
głosowany w trybie obiegowym.
2. W związku z przyjęciem w skład WRDS WD nowej organizacji
pracodawców – Związku Pracodawców i Przedsiębiorców - podjęto
porozumienie w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych
organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w
składzie Rady. Obecnie organizacje związkowe w Radzie będą miały po 5
przedstawicieli, a organizacje pracodawców – po trzech.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie: projektu ustawy o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie
niektórych ustaw postanowiono odłożyć w związku z tym, iż projekt ten
został skierowany pod obrady Rady Dialogu Społecznego.
4. Ustalono także, że raz na kwartał na posiedzenia Prezydium WRDS WD
będzie zapraszany dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, aby
przedstawić informację o działaniach Dolnego Śląska związanych z
onkologią.
Ponadto poinformowano o planowanym posiedzeniu Zespołu ds. polityki regionalnej
na temat planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
2030.

