
 

Uchwała Nr 2/2021 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia ramowego programu i harmonogramu działania 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021 

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 2018 r. poz. 2232 i 

1606, Dz. U. z 2020 r. poz. 568) oraz S 8 ust. 1 Regulaminu Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 

30 kwietnia 2020 r. 

 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

Zatwierdza ramowy program i harmonogram działania Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021 w brzmieniu określonym  

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego 

 
 
 
 

 

Artur Matiaszczyk 
 

 

 



 

Załącznik do uchwały nr 2/2021 

WRDS WŁ z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

RAMOWY PROGRAM I HARMONOGRAM DZIAŁANIA  

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

NA ROK 2021 

14 stycznia 2021 r. 

  Powołanie Zespołu problemowego ds. transformacji Regionu Bełchatowskiego. 

  Sytuacja MŚP w regionie w odniesieniu do ograniczeń związanych z pandemią 

COVID - 19. 

  Ochrona zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem zarządzania kryzysowego związanego z pandemią COVID -19 

oraz planem szczepień w województwie łódzkim. 

18 lutego 2021 r. 

  Przyjęcie uchwały WRDS WŁ w sprawie przyjęcia ramowego programu  
i harmonogramu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Łódzkiego na rok 2021. 

  Krótka informacja Wojewody Łódzkiego na temat przebiegu akcji szczepień 
przeciwko COVID-19 w województwie łódzkim. 

  Projekt Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce — 
wypracowanie opinii dla Rady Dialogu Społecznego. 

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego — 
informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat 
zaawansowania prac nad Planem. 

  Informacja Pana Stanisława Syguły Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi, 
Wiceprzewodniczącego WRDS WŁ, dotycząca sytuacji MŚP w regionie łódzkim. 

18 marca 2021 r. 

  Podsumowanie realizacji planu rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 — 
2020. 

  Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 — wypracowanie opinii WRDS 
WŁ. 

 



 

22 kwietnia 2021 r. 

  Zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla 

województwa łódzkiego na 2021 rok. 

  Przyjęcie sprawozdania WRDS za 2020 rok. 

  Analiza bezpieczeńsfrwa publicznego, sytuacja kadrowo-finansowa funkcjonariuszy  

i pracowników służb mundurowych w województwie łódzkim. 

  Informacja Okręgowego Inspektora Pracy na temat stanu przestrzegania przepisów 

BHP oraz kodeksu pracy w 2020 roku. 

  Sytuacja cudzoziemców na rynku pracy regionu łódzkiego. 

20 maja 2021 r. 

  Ochrona zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji planu szczepień przeciwko COVID-19 (aktualne 

informacje) 

  Stan wykorzystania środków z perspektywy 2014 — 2020 RPO WŁ. 

  Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w kontekście Województwa Łódzkiego i 

działania antykryzysowe podejmowane ze środków polityki spójności w walce ze 

skutkami pandemii COVID-19. 

17 czerwca 2021 r. 

  Podsumowanie prac WRDS za okres od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. 

  Przyszłość Regionu Bełchatowskiego, działania na szczeblu centralnym i 

regionalnym oraz bezpieczeństwo energetyczne poprzez: realizację odkrywki 

Złoczew; działania zabezpieczające ekonomicznie, społecznie i prawnie w sytuacji 

braku realizacji odkrywki Złoczew. 

  Stan bezpieczeństwa w Elektrowni Bełchatów w kontekście wprowadzonych 

rozwiązań na rzecz niwelowania zjawiska CME (przedstawiciel elektrowni 

Bełchatów). 

Lipiec - Sierpień przerwa wakacyjna 

16  września 2021 r. 

  Przegląd sytuacji epidemicznej w regionie łódzkim w kontekście jesieni 2021. 

  Analiza sytuacji w sektorze edukacji w kontekście roku szkolnego 2021/2022. 

  Szkolnictwo zawodowe w województwie łódzkim. 

 



21 października 2021 r. 

  Infrastruktura drogowo-kolejowa w województwie łódzkim. 

  Ograniczenia dla przedsiębiorców w kwestii sprawnego dochodzenia roszczeń  

na drodze sądowej — sprawy gospodarcze (przyczyny, skutki). 

18 listopada 2021 r. 

  Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrona środowiska wpływ na rozwój 

gospodarki w województwie łódzkim. 

  Sytuacja demograficzna regionu łódzkiego. 

16  grudnia 2021 r. 

  Podsumowanie prac WRDS w roku 2021. 

  Wybór przewodniczącego WRDS na 2022 rok. 

Powyższy program i harmonogram działania WRDS WŁ na rok 2021 ma charakter ramowy  

i może być modyfikowany w miarę potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady  

Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego 

 
 
 

 
 

Artur Matiaszczyk 

 


