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Posiedzenia Prezydium WRDS
luty 2019
Działalność zakładów Toyota Motor Manufacturing Z wnioskiem o przedstawienie sytuacji Toyoty Manufacturing Poland, jednego z
Poland spółka z o.o. w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach największych inwestorów zagranicznych na Dolnym Śląsku wystąpił Wiceprezes
w kontekście Ustawy o elektromobilności
Dolnośląskich Pracodawców.
W myśl zapisów nowej Ustawy o elektromobilności, według Dolnośląskich
Pracodawców, zakłady Toyoty - produkujące napędy do samochodów
o napędzie hybrydowym – są wyłączone z procesu wykorzystania mechanizmów, które
mają być zachętą tworzenia transportu niskoemisyjnego.
W trakcie dyskusji członkowie Prezydium zwrócili uwagę, że działalność Toyoty
wpisuje się w założenia Strategii Inteligentnych Specjalizacji, według których na
Dolnym Śląsku wiodącą specjalizacją jest przemysł motoryzacyjny i tworzenie
nowych rozwiązań jeśli chodzi o silniki samochodowe.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, zwrócił
uwagę, że działalność Toyoty Manufacturing Poland ma duży wpływ na rozwój
dolnośląskich przedsiębiorców, firma jest rzetelnym pracodawcą, jednym z
pierwszych inwestorów zagranicznych na Dolnym Śląsku. Pracodawcą, który
systematycznie zwiększa zatrudnienie, a szczególnie na obszarach zagrożonych
bezrobociem.
Podczas posiedzenia Prezydium partnerzy społeczni:
 Podpisali porozumienia Partnerów Społecznych w sprawie podziału mandantów
w WRDS WD;
 Zaakceptowali projekt uchwały nr 1/2019 r. w sprawie liczby przedstawicieli
reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji
pracodawców w składzie Rady;

 Podpisali Stanowisko w sprawie: zmiany zapisu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Ustalono także:
 termin posiedzenia Prezydium na temat sporu zbiorowego w firmie Maintpartner
ASI sp. z o.o. oraz listę zaproszonych gości; (5 marca 2019 r.)
 termin posiedzenia WRDS WD, na którym zostaną mianowani nowi członkowie
oraz omawiane będą tematy: inwestycyjne plany Rządu RP – infrastruktura, Wody
Polskie oraz inwestycje PKP PLK, Koleje Dolnośląskie (wstępny termin 29
marca).
 ustalono także, że na najbliższym posiedzeniu Prezydium zostanie przedstawiony
projekt stanowiska zwracającego uwagę na problem dyskryminowania
producentów napędów hybrydowych. Ma ono także być apelem do odpowiednich
ministerstw o kontynuowanie rozmów na ten temat. Działalność Toyoty w Polsce
z punktu widzenia regionu dolnośląskiego ma bardzo istotne znaczenie także w
kontekście innowacyjności.
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Zespół ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji
luty 2019
Tematami posiedzenia Zespołu było:
Została przedstawiona Dolnośląska Strategia Innowacji 2020-2030 oraz Strategia
1. Plan pracy Departamentu Gospodarki Urzędu Energetyczna Województwa Dolnośląskiego 2020-2030.
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w I Przedstawiciel Departamentu Gospodarki poinformował, że dotychczasowa Strategia
półroczu 2019 r.
Innowacji obowiązująca do 2020 musi zostać zaktualizowana także w związku z nową
2. Plan Wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa unijną perspektywą finansową. Weryfikacji wymagają cele i priorytety, które powinny
Dolnośląskiego 2030.
być realizowane tak, aby źródłem finansowania dla tych zadań był nowy Regionalny
Program Operacyjny. Planowane jest, że pierwsza wersja projektu, poprzedzona
konsultacjami społecznymi, pojawi się we wrześniu br., natomiast zakończenie prac
nad pow. Strategią planowane jest na luty 2020. Ten dokument będzie starał się
wypełnić tzw. warunek podstawowy, który jest określony w rozporządzeniach KE,
związany z posiadaniem przez region m.in. strategii innowacji, strategii inteligentnych
specjalizacji.
Strategia Energetyczna Województwa Dolnośląskiego – tu niezbędna jest nowa
diagnoza tego sektora, choć kompetencje w tym obszarze samorządu województwa są
ograniczone, ale pojawiają się nowe kwestie, które również związane będą później z
finansowaniem z RPO, czyli tematyką gospodarki niskoemisyjnej, efektywności
energetycznej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, sprawy
odnawialnych źródeł energii czy inteligentnych systemów zarządzania energią, a także

walka ze smogiem. Te tematy będą podejmowane w Strategii Energetycznej.
Innowacja i gospodarka niskoemisyjna to główne priorytety unijne.
Członkowie Zespołu zaproponowali zorganizowanie wspólnej konferencji ze
Związkiem Pracodawców „Polska Miedź” dotyczącej transformacji energetycznej, a
także problematykę zmian w systemie rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców.

