
UCHWAŁA NR 1 / 2017 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Ł ódzkiego 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

w sprawie: przyj ęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 20 17 

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) oraz 
Uchwały Nr 1/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego z dnia 3 marca 2016 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa 
Łódzkiego, 

 

§ 1. 

Zatwierdza ramowy program i harmonogram działania Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Łódzkiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego 

               (-) 

Krzysztof T. Borkowski 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2017 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

Program i harmonogram działania WRDS na rok 2017 

1. Przygotowanie samorządów z terenu woj. łódzkiego do reformy systemu edukacji  

– luty, marzec 

2. Informacja Ministra Energii nt. “Bezpieczeństwo Energetyczne“ i roli odkrywki “Złoczew“  

w realizacji tej strategii – luty oraz cokwartalna informacja  

3. Sytuacja na rynku pracy i poziom bezrobocia w woj. łódzkim oraz sytuacja cudzoziemców na rynku 

pracy – co kwartał 

4. Stan przestrzegania prawa pracy w woj. łódzkim w 2016 roku – kwiecień 

5. Stan bezpieczeństwa publicznego w Łodzi i województwie oraz sytuacja kadrowa  

i finansowa funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych- kwiecień 

6. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w woj. łódzkim – kwiecień / maj 

7. Stan zdrowia mieszkańców województwa, sytuacja w ochronie zdrowia w woj. łódzkim, planowane 

zmiany organizacyjne oraz sytuacja kadrowa i finansowa pracowników ochrony zdrowia – kwiecień 

8. Rozwój gospodarczy województwa, region łódzki jako centrum logistyczne Polski, szanse  

i zagrożenia – czerwiec 

9. Stan środowiska w województwie – wrzesień 

10. Ocena funkcjonowania ustawy o dialogu społecznym i WRDS – wrzesień 

11. Wykorzystanie środków unijnych – październik 

12. Trendy demograficzne w woj. łódzkim, ocena funkcjonowania i efektów programu  

“Rodzina 500+“ – październik 

13. Wybór przewodniczącego WRDS na 2018 rok – grudzień 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego 

(-) 

Krzysztof T. Borkowski 

 


