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Posiedzenia Prezydium WRDS
Kwiecień 2020
Spotkanie zorganizowano w trybie pilnym na wniosek 1. Przyjęto projekt stanowiska w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w
przedstawiciela Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC, w
związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARSzwiązku z koniecznością wypracowania rekomendacji
CoV-2. Zostanie ono przesłane do akceptacji Wojewody Dolnośląskiego i
pilnych działań mających na celu zmniejszenie skutków
Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
kryzysu gospodarczo-społecznego spowodowanego 2. Podjęcie uchwały o powołanie zespołu doraźnego ds. kryzysu gospodarczoogólnoświatową pandemią wirusa SARS-CoV-2.
ekonomicznego, który będzie zajmował się doraźnie monitorowaniem sytuacji
gospodarczo-społecznej i wypracowywaniem metod działania i narzędzi mających
Posiedzenie w trybie on-line.
minimalizować skutki kryzysu wywołanego pandemią. Zespół działałby w
ograniczonym osobowo składzie, max. 10 osób. W pracach tego zespołu mogliby
uczestniczyć członkowie Prezydium WRDS WD. Partnerzy społeczni oraz
Wojewoda i Marszałek przedstawią propozycje kandydatów do ww. zespołu do
8 kwietnia br.
3. Partnerzy społeczni podjęli także decyzję, że spotkania Prezydium WRDS WD będą
odbywały się cyklicznie.
1. Informacja na temat bieżących działań związanych z 1. Najistotniejsze działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego związane z
pandemią koronawirusa.
pandemią koronawirusa przedstawił Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie legalizacji pracy i
Wśród nich najpilniejsze to zapewnienie ochrony osobistej personelowi
pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem
medycznemu, zwiększenie liczby wykonywanych testów na koronawirusa.
stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem 2. Wicewojewoda Dolnośląski uzupełnił informację o fakt, iż przygotowywany jest
SARS-CoV-2.
także duży transport środków ochrony osobistej dla domów opieki społecznej.
3. Przyjęcie uchwały o powołaniu zespołu doraźnego ds. 3. Marszałek mówił także o przygotowywanym przez Samorząd Województwa
nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii
specjalnym pakiecie dla przedsiębiorców, których dotknie kryzys związany z
w
związku
ograniczeniem działalności z powodu ogłoszenie epidemii koronawirusa w Polsce.
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Na Dolnym Śląsku szczególną opieką trzeba otoczyć branże świadczącą usługi
turystyczne.
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4.

5.

6.
7.

15.04.2020

Ustalenia dotyczące organizacji pracy Zespołu doraźnego
ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS
WD.
Informacja na temat bieżącej sytuacji gospodarczospołecznej związanej z kryzysem epidemiologicznym.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Członkowie Prezydium przyjęli także stanowisko w sprawie legalizacji pracy i
pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Podjęli także uchwałę w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej
sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARSCoV-2.
Ustalili, iż organizacją pracy powyższego zespołu zajmą się Kanclerz Loży
Dolnośląskiej BCC oraz Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców.
Ustalono także, że w najbliższym czasie zmieni się organizacja pracy Rady.
Partnerzy społeczni zdecydowali, że będą spotykać się on-line i wypracowywać
stanowiska, opinie, sugestie, które będą potem prezentowane na posiedzeniach
Prezydium WRDS WD.
Kandydaci do prac w Zespole doraźnym zgłaszani do piątku, 17 kwietnia.
Plan działań Zespołu ustala sobie zespół.
Wypracowane tematy przedstawione na Prezydium.
Każdy partner desygnuje po jednej osobie.
Każdy partner może zaprosić eksperta do rozwiązania danego problemu.
Członkowie Prezydium mogą uczestniczyć w pracach Zespołu.
17 kwietnia po otrzymaniu kandydatów do Zespołu, partnerzy zdecydują o dalszych
pracach.
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Zespół doraźny ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2
Kwiecień 2020
22.04.2020
Najważniejsze zadania, zakres działania i tryb pracy Zespół został powołanym Uchwałą nr 2/2020 Prezydium WRDS WD w dniu 9
Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej kwietnia br. Celem działań Zespołu jest monitorowanie bieżącej sytuacji społecznoze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem gospodarczej w okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia
SARS-CoV-2.
związanego z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, a także po odwołaniu ww. Za
Posiedzenie w trybie on-line.
koordynację prac Zespołu odpowiadają przewodniczący WRDS WD, Prezes Zarządu
Dolnośląskich Pracodawców, wiceprzewodniczący WRDS WD, Przewodniczący
Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.
1. Podczas pierwszego spotkania członkowie Zespołu zwrócili uwagę na obszary życia
gosp.-społecznego, które najpilniej wymagają interwencji.
2. Ustalili też zakres prac Zespołu.
3. Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., poinformował
zebranych o programie wsparcia dolnośląskich firm przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego, który został ogłoszony przez Marszałka Cezarego Przybylskiego
21 kwietnia br. (https://dolnoslaskipakiet.pl/).

2.

29.04.2020

1. Sytuacja w dolnośląskich szpitalach związana z
nadzwyczajnymi działaniami w związku z pandemią
koronawirusa oraz propozycja wymiany informacji
pomiędzy zarządzającymi jednostkami ochrony
zdrowia a grupami społecznymi oferującymi pomoc
sprzętową.
2. Dyskusja
związana
z
funkcjonowaniem
Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.
3. Informacja o inicjatywie dotyczącej uruchomienia
specjalnego konkursu w ramach Osi I RPO WD 20142020 dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze
transformacji cyfrowej.
4. Dyskusja o platformie wymiany informacji pomiędzy
przedsiębiorcami a instytucjami oferującymi pomoc
w ramach pakietów społ.-gosp.
5. Informacja dotycząca działalności Zespołu ds.
turystyki przy marszałku.
6. Apel o otwarcie granic dla ruchu przygranicznego.
7. Sytuacja na rynku pracy w związku z planowanymi
zwolnieniami pracowników.
8. Propozycja
wsparcia
działań
lokalnych
samorządowców
współpracy
z
lokalnymi
przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców,
której celem jest pomoc przy pozyskiwaniu
informacji na temat programów rządowych,
samorządowych w obszarze gospodarki i rynku pracy.

4. Po zapoznaniu się z tymi propozycjami partnerzy społeczni na następnym spotkaniu
zgłoszą swoje uwagi. Poinformowano też o powstaniu Zespołu ds. turystyki przy
Marszałku, gdyż ten obszar działalności gospodarczej został najbardziej dotknięty
kryzysem ze względu na zamknięcie działalności.
5. Członkowie Zespołu ustalili, że będą wzajemnie wymieniać się informacjami
dotyczącymi działań, które muszą być podjęte, aby stymulować gospodarkę po
ograniczeniach nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Działania te
powinny być identyfikowane i prowadzone regionalnie, gdyż każde województwo
ma swoją specyfikę ze swoistymi obszarami działalności gospodarczej.
1. Urząd Wojewódzki przygotuje informację na temat wsparcia dolnośląskich DPSów w walce z koronawirusem.
2. Propozycja wsparcia organizacji pracodawców w formie stanowiska w sprawie
uruchomienia konkursu poświęconego wsparciu cyfrowego firm MŚP.
3. Bieżąca informacja na temat realizacji rządowych i samorządowych pakietów
pomocowych.
4. Bieżąca informacja na temat sytuacji przedsiębiorstw eksportowych.

9. Problem przedsiębiorstw eksportowych.
Posiedzenie w trybie on-line.

