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Posiedzenia plenarne WRDS
Wrzesień 2016
Dyskusja na temat zasad funkcjonowania Ad. 1 została omówiona obecna sytuacja RDS i WRDS w kontekście ich
Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z funkcjonowania.
udziałem Piotra Dudy- Przewodniczącego Ad. 2 decyzja WRDS projekt Stanowiska nr 3 Podkarpackiej Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego.
rady Dialogu Społecznego w sprawie:
Projekt Stanowiska nr 3/2016 Podkarpackiej
1. Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
2. Przeglądu systemu emerytur pomostowych pod kątem definicji
sprawie uchylenia wygaszania emerytur
pracy wykonywanej w szczególnych warunkach oraz o
pomostowych oraz przeglądu systemu
szczególnym charakterze ujętych w załączniku Nr 1 i nr 2 do ustawy
emerytur pomostowych pod kątem definicji
o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965 z późn.
pracy wykonywanej w szczególnych
zm.) – zostanie poddany pod głosowanie obiegowe.
warunkach oraz o szczególnym charakterze Ad. 3. Członkowie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do omówili sprawę dotyczącą apelu Prezesa Instytutu Spraw Obywatelskich,
ustawy o emeryturach pomostowych, nadając dotycząca m.in. przekazania do rady dialogu Społecznego za pośrednictwem
mu charakter katalogu otwartego, oraz Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego projektu
przyjmując instrumenty kształtujące w tym nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
zakresie Państwowej Inspekcji Pracy.
konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. podejmując decyzję, iż będzie ona
Sprawa dotycząca apelu Prezesa Instytutu przedmiotem prac rady na kolejnym posiedzeniu.
Spraw Obywatelskich, dotycząca m.in. Ad. 4. WRDS podjęło decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw
przekazania do rady dialogu Społecznego za monitorowania sytuacji w służbie zdrowia w województwie podkarpackim
pośrednictwem Podkarpackiej Wojewódzkiej przy Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
Rady Dialogu Społecznego projektu Ad. 5. Marszałek Województwa Podkarpackiego jako przewodniczący
nowelizacji
ustawy
o
informowaniu WRDS przedstawił i omówił podstawowe przesłanki do podjęcia uchwały w
pracowników i przeprowadzaniu z nimi sprawie połączenia szpitali.
konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r.
Ad. 6. Przedstawiono informacje na temat planowanych do ogłoszenia w IV
Dyskusja na temat powołania Zespołu ds. kwartale 2016 r. naborów wniosków o dofinansowanie na projekty, których
Ochrony Zdrowia przy Podkarpackiej wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy.
Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
Sprawa połączenia Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina

1.

19.09.2016

w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum
chorób Płuc w Rzeszowie.
6. Informacja dotycząca planowanych do
ogłoszenia w IV kwartale 2016 r. naborów
wniosków o dofinansowanie na projekty,
których wnioskodawcami
mogą
być
przedsiębiorcy.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Wrzesień 2016
1. Dyskusja na temat nowelizacji ustawy z dnia Ad. 1 Omówienie pisma Przewodniczącego rady Dialogu Społecznego.
24 lipca 2016 r. o Radzie Dialogu
Ad. 2. Prezydium WRDS postanowiło, że sprawa przekazana przez
Społecznego i innych instytucjach dialogu
Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Krośnie zostanie
społecznego (Dz. U. 2015.1240)
przekazana pod dyskusję Wojewódzkiej Podkarpackiej Radzie Dialogu
2. Sprawa dotycząca projektów stanowisk
Społecznego w formie stanowiska.
przesłanych przez Przewodniczącego
Ad. 4. Omówiono aktualna sytuację dotyczącą konfliktu w spółce z o.o.
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w
AXTONE HSW w Stalowej Woli. Prezydium WRDS ustaliło, że ww. sprawa
Krośnie dotyczących:
nie wymaga dalszego procedowania ani angażowania ze strony WRDS ani
 uchylenia
wygaszania
emerytur samorządu Województwa Podkarpackiego.
Ad. 5. Prezydium WRDS postanowiło, że sprawa powołania Zespołu ds.
pomostowych.
 przeglądu systemu emerytur pomostowych Ochrony Zdrowia przy Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu
pod kątem definicji pracy wykonywanej w Społecznego zostanie poddana dyskusji podczas obrad Wojewódzkiej
szczególnych
warunkach
oraz
o Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego.
szczególnym charakterze ujętych w Ad. 6. Przewodniczący WRDS przedstawił członkom prezydium założenia
wykazie stanowiącym załącznik do ustawy dotyczące połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im.
o emeryturach pomostowych, nadając mu Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum chorób Płuc w
charakter katalogu otwartego, oraz Rzeszowie.
przyjmując instrumenty kształtujące w tym
zakresie Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Sprawa dotycząca apelu Prezesa Instytutu
Spraw Obywatelskich, dotycząca m.in.
przekazania do rady dialogu Społecznego za
pośrednictwem Podkarpackiej Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego projektu
nowelizacji
ustawy
o
informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji do rady Dialogu Społecznego.
4. Omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej
konfliktu w spółce z o.o. AXTONE HSW w
Stalowej Woli

5. Dyskusja na temat powołania Zespołu ds.
Ochrony Zdrowia przy Podkarpackiej
Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
6. Sprawa połączenia Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum
chorób Płuc w Rzeszowie.

