Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Aktywności WKDS w kwietniu 2015 r.
(statystyka)
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KALENDARIUM
spotkań w miesiącu kwietniu 2015 r.
Data

Spotkania WKDS
lub z udziałem członków WKDS

Tematyka

Krótka informacja

2015.04.01.

Dolnośląskie

spotkanie WKDS

1. Projekt
„Dolnośląskiego
Regionalnego Planu Działań
na rzecz Zatrudnienia na rok
2015”

Przedmiotem obrad był Dolnośląski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na
rok 2015. Dyskutowano m.in. na temat struktury bezrobocia na Dolnym Śląsku, grup
pracowników wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy, a także możliwych źródeł finansowania działań powiatowych urzędów pracy. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Zespoły
WKDS: ds. rynku pracy i gospodarki oraz ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej.

2015.04.16.

Lubelskie

posiedzenie Pezydium WKDS

1. Projekt ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego przyszłość funkcjonowania
instytucji dialogu społecznego w kraju i regionie.
2. Sprawy różne.

Ad 1. Dyskutowano m.in. nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i
innych instytucjach dialogu społecznego, który w efekcie uzgodnień pomiędzy stroną
rządową i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi oraz pracodawców został
skierowany do konsultacji społecznych. Projekt zakłada powołanie w miejsce Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Rady Dialogu Społecznego
oraz w miejsce WKDS - wojewódzkich rad dialogu społecznego pod auspicjami
marszałków województw.
Ad 2. Przedmiotem spotkania była także sytuacja pielęgniarek i położnych w województwie lubelskim, w kontekście m.in. zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie i położnicze, niekorzystnej struktury wiekowej skutkującej niedoborem kadry, a
także kariery zawodowej absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych.

2015.04.20.

Dolnośląskie

spotkanie
Wojewody z partnerami
społecznymi działającymi w WKDS

1. Projekt ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego.
2. Sprawy różne

Ad 1. Zgłoszone w trakcie spotkania uwagi i propozycje zostały przesłane do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
Ad 2. Dyskutowano o najbliższych planach WKDS we Wrocławiu, w tym o planowanym posiedzeniu plenarnym na temat realizacji projektu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

2015.04.20.

Mazowieckie

posiedzenie Prezydium WKDS

1. Projekt ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego.

Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym. Wiceprzewodniczący Komisji debatowali nad projektem Ustawy o Radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przedstawionej przez rząd do konsultacji społecznych. W trakcie
obrad Prezydium sformułowało uwagi do projektu, które zostały przesłane do Ministerstwa.
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Data

2015.04.22.

Spotkania WKDS
lub z udziałem członków WKDS

Mazowieckie

posiedzenie Zespołu ds. Ochrony
Zdrowia WKDS

Tematyka

Krótka informacja

1. Problemy ochrony zdrowia
na Mazowszu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad takimi zagadnieniami, jak: nakłady na świadczenia zdrowotne w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ – podział środków i
nadwykonania w zakładach opieki zdrowotnej, sytuacja szpitali w województwie,
Warszawie i poszczególnych powiatach. Zajmowali się także problemami ratownictwa
medycznego. W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki okręgowych izb pielęgniarek i położnych, które mówiły o dramatycznej sytuacji swojej grupy zawodowej. Zespół przyjął stanowisko nr 1/2015 w sprawie systemu ochrony zdrowia w województwie mazowieckim.
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