Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Aktywności WKDS w marcu 2015 r.
(statystyka)

Liczba posiedzeń

Województwo/
miesiąc 2015
dolnośląskie
kuj.-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warm.-mazur.
wielkopolskie
zachodniopom.
Razem
odbyte spotkania

Posiedzenia Prezydium
I.

II.
1

III.

IV.

V.

VI

I.

II.

III.

IV.

V.

VI

I.

II.

III.
1

IV.

V.

VI

Spotkania z udziałem członków
WKDS
I.
II. III. IV. V. VI

1
1

1
1

1

Posiedzenia Zespołów

Posiedzenia plenarne Komisji

1
6
1

1

2

1

2

2

1

6

KALENDARIUM
spotkań w miesiącu marcu 2015 r.
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2015.03.13.

Małopolskie

posiedzenie Pezydium WKDS

1. Plan pracy Małopolskiej
WKDS na 2015 r.

Przyjęto ostateczną wersję planu pracy WKDS na bieżący rok. Harmonogram pracy
Komisji prezentuje się następująco:

III.2015 – sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim, zaprezentowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz
zaopiniowanie przez Komisję Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015;

V.2015 – zmiana własności szkół w Małopolsce oraz przyszłość szkolnictwa
zawodowego;

IX/X.2015 – przetargi publiczne;

XI/XII.2015 – drogi krajowe i wojewódzkie w Małopolsce. Następne posiedzenie plenarne Komisji odbędzie się 26 marca br. Na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele małopolskich izb pielęgniarek i położnych, Ministerstwa
Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz
Związku Powiatów Polskich.

2015.03.20.

Dolnośląskie

posiedzenie Zespołu ds. rozwoju
MŚP, innowacji i
polityki regionalnej
WKDS

1. Projekt
„Szczegółowego
opisu osi priorytetowych
RPO WD 2014-2020”

Szczegóły projektu przedstawili: Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Kierownik Działu Zarządzania RPO w Departamencie Funduszy Europejskich, którzy odpowiadali również na pytania uczestników spotkania. Dyskusja odbyła się w ramach
konsultacji społecznych tego Projektu i uczestniczyli w niej oprócz członków Zespołu,
przedstawiciele największych organizacji pracodawców i otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku, a także reprezentanci samorządów gospodarczych i zaproszeni goście.

2015.03.24.

Mazowieckie

posiedzenie
plenarne WKDS

1. Sytuacja na mazowieckim
rynku pracy.
2. Zatrudnienie cudzoziemców
w Polsce.

Ad 1. W trakcie spotkania przedstawiono sytuację na mazowieckim rynku pracy. W
styczniu 2015 r. odnotowano wzrost bezrobocia do poziomu 10,2 proc. Najtrudniejsza
sytuacja jest w powiatach:
szydłowieckim (35,3 proc.),
radomskim (28,2 proc.),
przysuskim (25 proc.).
Najmniejsze bezrobocie odnotowano w:
Warszawie (4,4 proc.),
powiecie warszawskim zachodnim (6 proc.),
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powiecie grójeckim (6,7 proc.).
Zauważono też pozytywne tendencje, takie jak wzrost liczby ofert zgłaszanych do
urzędów pracy czy przewaga planów zatrudnienia nad zwolnieniami. Przedstawiono
również wyniki ekspertyzy, w ramach której przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań, w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia. Ponadto podczas posiedzenia zaprezentowano założenia Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa mazowieckiego na lata 2014 – 2020, a także podsumowano pracę komisji w 2014 roku oraz omówiono plany na II kwartał 2015 roku.
Ad 2. Analizy tendencji demograficznych i ekonomicznych wykazują, że nasz kraj
potrzebuje zagranicznych pracowników. Obecnie odsetek ten jest wśród najniższych
w Unii Europejskiej. Jako jeden z głównych czynników zachęcających cudzoziemców do imigracji wymieniono otwartość pracodawców na pracowników należących
do różnych grup etnicznych i narodowych. Dlatego istotny jest problem równego
traktowania na rynku pracy. Jakość zatrudnienia determinuje bowiem poziom życia
imigrantów i szanse życiowe dla ich dzieci, a legalna praca jest warunkiem uzyskania
prawa do systemu zabezpieczeń społecznych, dostępu do publicznej służby zdrowia
czy korzystania z emerytury.
2015.03.26.

Małopolskie

posiedzenie
plenarne WKDS

1. Regionalny Plan Działań na
rzecz Zatrudnienia na rok
2015.
2. Sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim.

Na prośbę przewodniczącej Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa małopolskiego posiedzenie WKDS odbyło się pod nazwą Wojewódzkiego Porozumienia Rozwiązywania Problemów w Małopolsce.
Prezentacje odnoszące się do objętych porządkiem obrad zagadnień przedstawili:
Zespół Strategii Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie („Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2015”), Przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych („Ocena zasobów kadrowych na
terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”) i Przewodniczący Rady Okręgowej
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie („Ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Małopolsce”).
Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której oprócz członków Komisji udział
wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego oraz Posłanka na Sejm RP, Pani Lidia Gądek. Następne posiedzenie
WKDS będzie miało miejsce w maju 2015 roku. Tematem wiodącym spotkania będzie zmiana własności szkół w Małopolsce oraz przyszłość szkolnictwa zawodowego.
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