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Posiedzenia plenarne WRDS
Maj 2020
1. Informacja na temat bieżących działań Wojewody Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli trzy uchwały:
w sprawie stanowiska nr 2 w sprawie wsparcia działań związanych z
Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa 1.
uruchomieniem specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze
Dolnośląskiego.
2. Przedstawienie informacji o rodzajach i sposobach transformacji cyfrowej.
2. w sprawie stanowiska nr 3 w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy
użytkowania środków ochrony osobistej.
3. Informacja w sprawie Dolnośląskiego Pakietu zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha.
3. w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki
Gospodarczego.
społecznej.
Posiedzenie
w
formie
wideokonferencji. Przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIP, Kierownik Zakładu Ochron
Osobistych przedstawił prezentację informującą o rodzajach środków ochrony osobistej
zalecanych do używania i ich skuteczności działania. Poinformowano o rodzajach
maseczek, które nie posiadają atestu CIOP, a które są powszechnie używane przez
społeczeństwo. Wskazanoa, które z nich, wykonane z jakiego materiału dają
jakąkolwiek ochronę. Poinformowano także, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
posiada jako jedyny w Polsce laboratorium akredytowane do badania i oceny wszystkich
rodzajów środków ochrony indywidualnej. Wojewoda Dolnośląski przedstawił bieżącą
sytuację epidemiologiczną na Dolnym Śląsku, liczbę zachorowań oraz ozdrowieńców,
a także zmarłych osób. Przedstawił także problemy z dostępem do opieki medycznej w
dobie pandemii, mimo iż żaden zakład podstawowej opieki medycznej nie zgłosił
zaprzestania działalności. Mówił też o problemach związanych z sytuacją lekceważenia
zagrożeń wynikających z epidemii. Także w jednostkach ochrony zdrowia.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawił działania Samorządu
Województwa Dolnośląskiego w zakresie wsparcia dolnośląskich szpitali w walce z
pandemią. Dotychczas Samorząd przeznaczył dodatkowo 42 mln zł z RPO WD dla
szpitali jednoimiennych oraz 7 mln 400 tys. dla szpitali powiatowych i domów opieki
społecznej. Marszałek dodał, że Samorząd Województwa planuje uruchomić kolejną
kwotę w wysokości 50-60 mln na wsparcie szpitali Dolnego Śląska.
Rodzaje pomocy przedsiębiorcom zawierające się Dolnośląskim Pakiecie
Gospodarczym przedstawił Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Natomiast działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu w ramach rządowych
tarcz antykryzysowych i DPG zaprezentował dyrektor DWUP. Przedstawił on także
najbardziej aktualne informacje z dolnośląskiego rynku pracy. Przybywa osób
bezrobotnych przy malejącej liczbie oferty ofert pracy. Ponad 20 zakładów pracy
zdecydowało się także w ostatnim czasie na zwolnienia grupowe. Jak zaznaczył
dyrektor poziom bezrobocia ma tendencję wzrostową porównując miesiąc do miesiąca.
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07.05.2020

Posiedzenia Prezydium WRDS
Maj 2020
1. Przyjęto projekty stanowisk:
1. Przyjęcie projektów stanowisk:
- wsparcia działań związanych z uruchomieniem specjalnego konkursu
 wsparcia działań związanych z uruchomieniem
dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej;
specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia
- zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do
firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej,
1 ha, a także decyzja o wznowieniu prac.
 zmiany przepisów w zakresie budowy
zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha,
Ustalono:
2. Decyzja o wznowieniu prac Zespołu ds. ochrony
1. Decyzja o wznowieniu prac Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
zdrowia i polityki społecznej WRDS WD
WRDS WD.
2. 14 maja br. odbędzie się posiedzenie on-line Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego WD. Zostanie na nim przedstawiona Uchwała o zmianie
Posiedzenie w formie wideokonferencji.
przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej.
3. Zaplanowano program merytoryczny posiedzenia, który składał się będzie z
dwóch bloków tematycznych.
 Pierwszy dotyczył będzie bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia na
Dolnym Śląsku w związku z pandemią koronawirusa, a także – w
dalszej perspektywie – wpływu szczepień przeciwko grypie w
związku z zagrożeniem koronawirusem i skuteczności w
przeciwdziałaniu zakażeniu poprzez powszechną konieczność
noszenia maseczek.
 Drugi z tematów posiedzenia dotyczyć będzie Dolnośląskiego Pakietu
Gospodarczego przygotowanego przez Zarząd Województwa jako
szansy wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców, a także
działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
realizującego zapisy rządowej tarczy antykryzysowej i również DPG.
Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji Marszałka Województwa
Dolnośląskiego na temat działań jednostek ochrony zdrowia w związku z pandemią
koronawirusa.
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1. Propozycja przyjęcia projektu stanowiska w sprawie
finansów samorządów lokalnych.

2. Bieżąca informacja na temat sytuacji na dolnośląskim
rynku pracy i realizacji wsparcia w ramach
Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego i środków
rządowych.
3. Informacja na temat realizacji pilotażowego programu
opieki nad pacjentem onkologicznym oraz budowy
Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Posiedzenie

w

formie

wideokonferencji.

Marszałek poinformował także zebranych o wsparciu przez Samorząd Województwa
domów opieki społecznej na Dolnym Śląsku kwotą 3 mln zł na środki ochrony
osobistej w związku ze zwiększonymi potrzebami wynikającymi z zagrożeniem
epidemiologicznym.
Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC przedstawił także informację o działalności
Zespołu doraźnego WRDS WD. Dotychczas odbyły się dwa jego posiedzenia.
1. Na wniosek burmistrza Ząbkowic Śląskich i członka WRDS WD reprezentującego
stronę samorządową w Radzie, Prezydium rozpatrywało projekt stanowiska w
sprawie finansów samorządów lokalnych. Burmistrz przedstawił informację o
skali zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT dla
samorządów wynikających z wcześniejszych zmian prawnych. Dodatkowo
samorządy zaczynają odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego wynikające z
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z pandemią
COVID-19. Jednocześnie wiele samorządów w ramach własnych działań stara się
wspierać lokalnych przedsiębiorców, stosując różnego rodzaju ulgi w opłatach
m.in. od nieruchomości, co także przekłada się na zmniejszenie wpływów do
budżetów powiatów, gmin.
2.

Członkowie Prezydium ustalili, że zaproponowany projekt stanowiska w sprawie
finansów samorządów lokalnych zostanie jeszcze skierowano do Zespołu
doraźnego, którego posiedzenie zaplanowano na 27 maja. Po uwagach członków
Zespołu, projekt będzie procedowany do konsultacji obiegowych.

3.

Ustalono, że do członków Prezydium zostanie wysłana informacja z
propozycjami, które nie zostały uwzględnione w poprzedniej nowelizacji.

4.

Ustalono także, że raz na kwartał dyrektor DCO będzie informował Prezydium na
temat bieżącego stanu prac nad inwestycją i realizacją pilotażu onkologicznego.

Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawił bieżącą sytuację
na dolnośląskim rynku pracy i realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego
w obszarze rynku pracy. Poinformował też zebranych, że na stronach DWUP znajdują
się instrukcje i materiał wideo, w jaki sposób wypełniać wnioski o wsparcie, są też na
bieżąco publikowane pytania i odpowiedzi dotyczące pozyskiwania wniosków,
procedury rozliczania wraz z wzorami dokumentów.
W wolnych wnioskach poinformowano, że trwają obecnie prace nad nowelizacją
Ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Zaapelowano do zebranych
o włączenie się do prac nad tym dokumentem

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii przedstawił informację na temat
realizowanej obecnie inwestycji – budowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii i
pilotażowego programu opieki nad pacjentem onkologicznym. Członkowie Prezydium
po wysłuchaniu informacji zadeklarowali ponownie pełne wsparcie – także poprzez
organizacje centralne – przy realizacji pilotażu i inwestycji.

1.

Zespół doraźny ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
Maj 2020
13.05.2020
Omówienie funkcjonowania Dolnośląskiego Pakietu
1. Ustalono:
Gospodarczego oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy. 2. 1. Partnerzy społeczni na podstawie informacji ze swoich środowisk będą dokonywać
zbiorczej comiesięcznej analizy dotyczącej funkcjonowania DPG i ew. proponować
zmiany lub modyfikacje, tak aby program najefektywniej wspierał dolnośląski biznes.
Posiedzenie w formie wideokonferencji.
3.
4. 2. Propozycja wystąpienia z apelem o wsparcie dla firm będącym w procesie
restrukturyzacji, a które ocenione wg obecnych kryteriów, nie kwalifikują się do
wsparcia finansowego, z tym związana jest propozycja modyfikacji liczenia
potencjału rozwojowego firm.
5.
3. Postulat uproszczenia kwestii zabezpieczeń pożyczek oferowanych w ramach
DPG.
6.
4. Postulat uelastycznienia kryteriów dochodowych firm ubiegających się o
wsparcie (niektóre firmy działają okresowo, dochody bywają nierówne w cyklach
miesięcznych).
7.
5. Postulat analizowania funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, nawet
stworzenie rankingu ich działalności w odniesieniu do liczny rozpatrywanych
wniosków o wsparcie finansowe, liczby odrzucanych oraz przyznawanych kwot
wsparcia. Postulat publikowania tych danych na stronach DWUP.
8.
6. Wniosek o temat na następne spotkanie: w jaki sposób w przyszłości znaleźć
nowe źródło wzrostu dla regionu, nowe pomysły biznesowe budujące ofertę Dolnego
Śląska.
9.
7. Przeniesienie tematu dotyczącego identyfikacji lokalnych potencjałów służących
rozwojowi regionu.
Poinformowano zebranych o zatwierdzeniu przez Prezydium WRDS WD stanowiska
w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o

powierzchni do 1 ha, które razem ze stanowiskiem w sprawie wsparcia dolnośląskich
firm
w zakresie cyfryzacji firm będzie procedowane na posiedzeniu Rady w dniu 14 maja.
Przedstawiono bieżącą informację dotyczącą dolnośląskiego rynku pracy. Wstępne
dane z kwietnia wskazują, że liczba bezrobotnych wzrosła o 3600 osób, zmalała też
liczba ofert pracy. W kwietniu spodziewany jest dalszy wzrost bezrobocia i
zwiększona liczba osób, które stracą pracę w związku ze zwolnieniami grupowymi.
DWUP dysponuje także kwotą 130 mln zł na dofinansowanie składek ZUS dla
przedsiębiorców. Zainteresowanie tym instrumentem wsparcia jest bardzo duże.
W trakcie spotkania poruszono też kwestię realizowania wniosków o wsparcie przez
powiatowe urzędy pracy. Efektywność pracy w tym zakresie jest różna dla
poszczególnych urzędów.

27.05.2020

Dyskusja nad projektem stanowiska w sprawie sytuacji
finansów samorządów lokalnych oraz perspektywie
rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystywanie
lokalnych potencjałów w obliczu zmian związanych z
ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

1.

2.

Burmistrz Wołowa, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów
Subregionu Wrocławskiego zgadzając się z zapisami stanowiska, dodał, że
dużym problemem samorządów gminnych jest także konieczność
dofinansowania powiatowych jednostek ochrony zdrowia. Problemem obecnie
dla gmin jest także ograniczenie wynikające ze wskaźników zadłużania się, gdzie
narasta presja na pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje. Gminy obecnie
borykają się z trudnościami finansowymi wynikającymi z pandemii i trudniej jest
im wyasygnować środki na wkład własny przedsięwzięć inwestycyjnych.
Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego, członek
WRDS WD reprezentujący stronę samorządową, dodał kilka uwag dotyczących
funkcjonowania powiatów w obecnej sytuacji. Największym problemem dla
powiatów jest działanie szpitali powiatowych przy zwiększonych wydatkach
związanych z koronawirusem. Ponadto powiaty musiały ponieść dodatkowe
wydatki na zadania niezaplanowane na ten rok w budżetach – m.in.
przygraniczne - na działanie straży granicznej. Obecnie powiaty wnioskowały
dodatkowo o kwotę 1 mln zł wsparcia na niezaplanowane wydatki związane z
COVID-19. Skala problemów pracodawców – 40 tys. wniosków o wsparcie w
Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Powiat dodatkowo chce
wyasygnować środki dla PUP na wsparcie osobowe, aby przyspieszyć
rozpatrywanie wniosków. Starosta wspomniał także o wsparciu finansowych
Marszałka Województwa na DPS-y i szpitale powiatowe.

Zaproponowano dyskusję nad perspektywą rozwoju regionalnego w oparciu o
wykorzystywanie lokalnych potencjałów w obliczu zmian związanych z
ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.
Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
Maj 2020
1. Zaproponowano zebranym propozycje tematów, którymi będzie zajmował
1. Informacja
na
temat
bieżącej
sytuacji
się Zespół: - sytuacja finansowa szpitali należących do Województwa
epidemiologicznej na Dolnym Śląsku.
Dolnośląskiego, szpitali psychiatrycznych, powiatowych, finansowanie
2. Propozycje planu pracy i tematyki następnych
świadczeń zdrowotnych, wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia.
posiedzeń.
Zaproponowano także przedstawianie na każdym spotkaniu informacji
dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku w związku
z pandemią COVID-19.
2. NSZZ „Solidarność” wniosła o przedstawienie informacji o sposobie
rozliczania szpitali przez NFZ za utrzymywanie łóżek w gotowości do
przyjmowania pacjentów. Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu
zostanie zaproszony dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ, który tę informację przedstawi.
3. Konfederacja Lewiatan poruszyła problem wysokim cen kamer
termowizyjnych do badania temperatury pacjentów, którzy korzystają z usług
POZ.
3.

1.

28.05.2020

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DUW przedstawiła zebranym bieżące dane na
temat sytuacji epidemiologicznej, ognisk zakażeń na Dolnym Śląsku, planów
uwalniania łóżek w szpitalach dla pacjentów wymagających innego leczenia, a także
zabezpieczeń szpitali jednoimiennych i oddziałów w szpitalach dwuimiennych
(przeznaczonych dla pacjentów zakażonych COVID-19 wymagających hospitalizacji)
w miejsca dla zakażonych. Z tych danych wynika, że obecnie łóżek finansowanych
przez NFZ, a przeznczonych dla pacjentów zakażonych jest kilkakrotnie więcej niż
wykorzystywanych na chwilę obecną. To daje pewną rezerwę na wypadek
pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej. Dyrektor D przedstawiła także informację
o liczbie wyznaczonych miejsc dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych,
okulistycznych, ginekologicznych i otolaryngologicznych z zakażeniem COVID-19.
Powiedziała jednak, że tych przypadków jest niewiele.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował, że poziom wypełnienia
szpitali jedno i dwuimiennych nie zmienia się od początku maja, kiedy zostały
zniesione pierwsze ograniczenia związane z pandemią. Sytuacja się komplikuje
jedynie wtedy, gdy powstają nowe ogniska epidemii, np. w dps-ach.

