Kalendarium prac
za miesiąc luty 2017r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/Ustalenia

Tematyka
WIELKOPOLSKIE
Posiedzenia plenarne WRDS
Luty 2017
Brak posiedzeń

1.

20.02.2017

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Posiedzenia Prezydium WRDS
Luty 2017
Informacja o zmianie składu Wojewódzkiej Rady Ad. 1 Zatwierdzona Zarządzeniem Marszałka.
Dialogu Społecznego w Poznaniu.
Połączenie Jarocin-Gniezno .
Ad.2 Stanowisko skierowane na posiedzenie plenarne.
Zamknięcie połączenia kolejowego na trasie
Poznań-Warszawa, w związku z remontem Ad. 3Temat skierowany na posiedzenie plenarne.
zaplanowanym na lata 2017-2019, a także
uzgodnienie zaproszenia przedstawicieli Kolei oraz Ad. 4 Uchwała podjęta w trybie korespondencyjnym.
Departamentu Transportu UMWW na posiedzenie
plenarne Rady w związku ze zmianami Ad. 5 Pismo przyjęte do wiadomości przez Prezydium i skierowane na
komunikacyjnymi.
posiedzenie plenarne.
Projekt uchwały ws. wyboru kandydata do Rady
Wielkopolskiego
Oddziału
Wojewódzkiego Ad. 6 Ocena prac wojewódzkich rad dialogu społecznego winna zostać
Narodowego Funduszu Zdrowia.
dokonana w 4 kwartale bieżącego roku.
Pismo przewodniczącego Zespołu problemowego
ds. rozwoju dialogu społecznego RDS ws. Ad. 7 Zmiana nazwy, ze stanowisk na opinie 3 stron Rady.
stanowiska WRDS w Gdańsku.
Pismo przewodniczącego Zespołu problemowego
Ad.8 Uchwała skierowana na posiedzenie plenarne
ds. rozwoju dialogu społecznego RDS ws. uwag i
propozycji zmian do ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu
Społecznego.
Uzgodnienie wspólnych opinii stron Rady w
sprawie ujednolicenia opłat za korzystanie z
systemu płatnych autostrad i dróg ekspresowych na

terytorium Polski oraz w sprawie realizacji budowy
drogi ekspresowej S 11.
8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr
4/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Poznaniu z dnia 5 października 2016 roku w sprawie
powołania Zespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu.
9. Wolne głosy,
(propozycje tematów)
 problemy gospodarcze Wielkopolski,
 szanse rozwojowe Poznania przez pryzmat
potencjału edukacji wyższej,
 kształcenie zawodowe i dostosowanie
kompetencji pracowników do potrzeb rynku
pracy,
 zatrudnienie cudzoziemców,
 współpraca z urzędami – nawiązanie do
rocznej oceny pracy urzędów.

