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W związku z prośbą pracodawców Dolnego Śląska (informacja przekazana w dniu 6 lutego 2014 r. przez Sekretarza dolnośląskiej WKDS we Wrocławiu do 5 WKDS Polski Zachodniej) dotyczącą zorganizowania wspólnego posiedzenia pięciu Prezydiów WKDS z zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego w sprawie
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, planuje się takie spotkanie pod koniec m-ca marca.

Spotkania planowane

Kalendarium prac WKDS
w miesiącu lutym 2014 r.
Data

Spotkania WKDS
lub z udziałem członków WKDS

04.II.2014

Prezydium
WKDS

Dolnośląskie

Tematyka

Krótka informacja

1. Sprawy organizacyjne.
2. Harmonogram
prac
Komisji oraz jej zespołów roboczych w I półroczu 2014 r.

Ustalono, że na wniosek strony pracodawców Przewodniczący WKDS we Wrocławiu
zwróci do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o ekspertyzę prawną dotyczącą
statusu i możliwości procedowania przez wkds w sytuacji, kiedy w jej pracach nie uczestniczy jedna ze stron dialogu. Ponadto:
 Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej
przedstawił wnioski z posiedzenia w dniu 31 stycznia br. na temat stanu prac nad
Strategią Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. i propozycje dalszych działań
WKDS w tej sprawie;
 Przedstawiciel Sudeckiego Związku Pracodawców zaproponował zorganizowanie
w maju br. uroczystego posiedzenia plenarnego WKDS w 10-tą rocznicę wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie byłoby podsumowaniem wpływu UE na
życie społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska oraz rozwój współpracy partnerów społecznych i upowszechnianie zasad dialogu społecznego.
 Reprezentant Związku Pracodawców Polska Miedź, zapowiedział marcowe posiedzenie Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego w sprawie skutków wprowadzenia
podatku od niektórych kopalin dla samorządów Dolnego Śląska i KGHM Polska
Miedź SA;
oraz
 zorganizowanie debaty wspólnie z WKDS w Katowicach na temat „Współpracy
dużych przedsiębiorstw z sektorem MŚP w kontekście gospodarki rynkowej i społecznej odpowiedzialności biznesu” (17-18 września br.);
 Wicewojewoda Dolnośląski przedstawił aktualną sytuację w Fagor Mastercook
SA i bieżące działania grupy roboczej powołanej z inicjatywy Wiceminister Gospodarki.
 Przedstawiciel Sudeckiego Związku Pracodawców zaproponował zorganizowanie
posiedzenia plenarnego WKDS lub Zespołu ds. rynku pracy i gospodarki na temat planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (zmian w funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy);
Decyzje w sprawie organizacji poszczególnych posiedzeń członkowie Prezydium WKDS
podejmą po zapoznaniu się ze szczegółowymi propozycji przedstawionymi przez wnioskodawców.
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Zespół
oświaty

04.II.2014

ds.

Mazowieckie

05.II.2014

Spotkanie mediacyjne w Kolejne spotkanie w ramach misji dobrej woli prowadzonej w Tauron Ciepło SA w
ramach misji dobrej woli w związku z przejęciem spółki przez Enpower Service sp. z o.o.
Tauron Ciepło SA (misję
koordynuje Biuro WKDS)

Posiedzenie
2.
plenarne
WKDS
w
Opolu

Działania na rzecz polityki
senioralnej w regionie oraz
możliwości
wdrażania
modelu opieki i wsparcia
osób starszych.

Debata stanowiła kontynuację tematu podejmowanego w ramach dwóch przedsięwzięć:
 posiedzenia plenarnego WKDS w Opolu z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie
„Problemów funkcjonowania usług i instytucji opieki społecznej w aspektach:
wyzwań demograficznych, finansowania, relacji systemu opieki społecznej i
systemu ochrony zdrowia oraz problemów pracowniczych instytucji opieki
społecznej”,
 konferencji w dniach 1 3 - 1 4 listopada 2013 r. pn. „System opieki i wsparcia
osób starszych w regionie”.
Celem spotkania jest przeniesienie wniosków z obu wydarzeń pod dalsze obrady oraz
wypracowanie rekomendacji, co do wdrażania polityki senioralnej oraz modelu opieki i
wsparcia osób starszych w regionie.

posiedzenie
plenarne
WKDS

1. Informacja nt. planowanej siatki połączeń
PKP Intercity w woj.
podlaskim
2. Rynek Pracy w 2014 r.
– informacja MPiPS
 kierunki dotyczące
oskładkowania umów
cywilnopraw-nych
 plany Rządu w za-

Pierwsza część posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w
Białymstoku, była poświęcona omówieniu planów Spółki PKP Intercity oraz Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju dotyczących połączeń kolejowych w województwie podlaskim.
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zapoczątkuje szerokie konsultacje społeczne nt. minimalizacji skutków zawieszania pociągów.
Wynikiem spotkania Komisji było zmniejszenie przez PKP IC liczby zawieszonych połączeń na trasie Białystok – Warszawa oraz zaproponowanie przez Wojewodę Podlaskiego
możliwość powołania ‘kolejowego forum konsultacyjnego’ w sprawie połączeń kolejowych na terenie województwa podlaskiego.
Druga część posiedzenia Komisji dotyczyła dyskusji nad rządowymi propozycjami planowanych działań, mających przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia w Polsce oraz

Opolskie

17.II.2014

Podlaskie

Spotkanie zostało zwołane w związku z konfliktami dotyczącymi dwóch placówek: szkoły
podstawowej w Mirowie Nowym oraz Szkoły Podstawowej nr 40 w Warszawie. W posiedzeniu, oprócz członków Zespołu, uczestniczyli przedstawiciele zwaśnionych stron, w tym
rodzice uczniów, nauczyciele, władze samorządowe. Wśród gości byli m.in. mazowiecki
kurator oświaty oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie i Federacji Inicjatyw Oświatowych. Zespół wysłuchał racji stron i zaapelował o prowadzenie dialogu, który
przyczyniłby się do zakończenia sporów.

Biuro WKDS
1.
Śląskie

10.II.2014

1. Konflikt
dotyczący
szkoły w Mirowie Nowym,
2. Konflikt
dotyczący
Szkoły Podstawowej nr
40 w Warszawie,
3. Podsumowanie
prac
Zespołu w 2013 r. i plan
pracy na 2014 r.
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17.II.2014
Dolnośląskie

Spotkanie
robocze pracodawców z
Biurem
WKDS

kresie zmniejszenia
bezrobocia - informacja MPiPS
3. "Jak zwiększyć zatrudnienie i powstrzymać
emigrację - punkt widzenia przedsiębiorcy"
4. Plany WUP na rok
2014 w zakresie działań zmierzających do
poprawy sytuacji na
rynku w regionie

planów oskładkowania umów cywilno – prawnych. Rządowe propozycje przedstawił p.
Marek Bucior – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz dyrektorzy departamentów Rynku Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Partnerstwa i Dialogu
Społecznego MPiPS. Ponadto wśród przybyłych gości znalazł się p. Jeremi Mordasewicz
– ekspert PKPP Lewiatan.
Minister M. Bucior zaprezentował procedowane obecnie zmiany, które zostały wypracowane w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Projektowana nowelizacja zawiera zmiany dotyczące ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i zakłada:
1) oskładkowanie umów zleceń przy ich zbiegu od poziomu minimalnego wynagrodzenia,
2) objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych osób będących członkami rad nadzorczych, wykonujących tę funkcję odpłatnie,
3) uporządkowanie sytuacji osób prowadzących działalność, które jednocześnie wykonują umowę zlecenie lub pracę nakładczą;
4) wprowadzenie nowych rozwiązań w przypadku zbiegu ubezpieczenia rolniczego z
ubezpieczeniami w systemie powszechnym.
Propozycje rządowe w zakresie zmniejszenia bezrobocia obejmują m.in. :
 wsparcie osób młodych m.in. poprzez: ułatwienie zdobycia stażu, bon szkoleniowy,
bon na zasiedlenie
 rozwiązania dotyczące wsparcia osób powyżej 50 roku życia,
Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym – podział na III grupy osób,
 Program Aktywizacja i Integracja,
 zwiększenie nacisku na indywidualizację obsługi osób bezrobotnych,
grant na telepracę,
 pożyczka na utworzenie miejsca pracy,
 pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przebieg naboru, który
odbył się 11 lutego 2014 r.
w ramach konkursu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – schemat
1.1.A2.

Reprezentatywne organizacje pracodawców działających w WKDS wystosowały Stanowisko, w którym wyrażono niezadowolenie z przebiegu ostatniego naboru, który odbył się
11 lutego 2014 r. w ramach konkursu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – schemat
1.1.A2. Stanowisko to zostało przekazane na ręce Marszałka Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 lutego br.
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25.II.2014

Zespół
ds.
Polityki gospodarczej i
Rynku Pracy
WKDS

Sprawa zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych wśród pracowników
zatrudnionych w ENERGA
Obsługa i Sprzedaż Sp. z
o.o.

Biuro WKDS
3.

Spotkanie mediacyjne w Kolejne spotkanie w ramach misji dobrej woli prowadzonej w Tauron Ciepło SA w
ramach misji dobrej woli w związku z przejęciem spółki przez Enpower Service sp. z o.o.
Tauron Ciepło SA (misję
koordynuje Biuro WKDS)

WarmińskoMazurskie

26.II.2014
Śląskie

Omawiano sprawę zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych wśród pracowników
zatrudnionych w ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. Planowane zwolnienia pracodawca uzasadnia głęboką restrukturyzacją firmy, która skutkuje zamykaniem Biur Obsługi
Klienta m.in. w Kętrzynie, Szczytnie, Iławie i Lidzbarku Warmińskim.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników
ENERGA Obsługa i Sprzedaż. Poinformowali o wdrożonym przez pracodawcę programie
dobrowolnych odejść oraz o ofercie pracodawcy dotyczącej podjęcia zatrudnienia w strukturach firmy zlokalizowanych w Olsztynie. Likwidacja biur obsługi klienta w mniejszych
miejscowościach oznacza utrudnienia w załatwianiu spraw związanych z zaopatrzeniem w
energię. Zarówno serwis internetowy, jak i telefoniczne biura obsługi nie są, według opinii
przedstawicieli związków zawodowych ENERGI, wystarczająco przygotowane na przejęcie zadań placówek stacjonarnych.
Na posiedzeniu nie pojawił się przedstawiciel pracodawcy, czyli Spółki Energa
Obsługa i Sprzedaż. Po zakończeniu posiedzenia, do Biura Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego dotarła, przesłana pocztą elektroniczną, informacja podpisana przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Spółki ENERGA - OBRÓT SA, z
której wynikało, że udział Przedstawicieli Spółki w posiedzeniu jest bezcelowy, gdyż „w
związku z wynikami programu dobrowolnych odejść Spółka ENERGA Obsługa i Sprzedaż nie planuje dokonywania wypowiedzeń obecnie zatrudnionym pracownikom, ponadto
posiada ponad dwadzieścia wolnych stanowisk pracy w Olsztynie, na które będzie przeprowadzona rekrutacja.”
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