Kalendarium prac
za miesiąc grudzień 2016 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia

Tematyka
PODKARPACKIE

1.

20.12.2016

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Posiedzenia plenarne WRDS
Grudzień 2016
Przedstawienie przez przedstawiciela strony Ad. 1 Nowym Przewodniczącym Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady
pracowników informacji w sprawie wyboru Dialogu Społecznego został Roman Jakim.
nowego Przewodniczącego WRDS, który Ad. 2 przedstawiono informację w sprawie budowy S-19 w Województwie
będzie przewodniczył Radzie po 29 grudnia Podkarpackim.
2016 r.
Ad. 3 Omówiono dotychczasową działalność oraz plany działania
Przedstawienie bieżącej informacji w sprawie Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.
budowy drogi S-19 w Województwie Ad. 4 Przewodniczący Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
Podkarpackim.
zwrócił się z prośbą do WRDS by za jej pośrednictwem reprezentatywne
Omówienie dotychczasowej działalności oraz organizacje pracodawców potwierdziły udział w składzie ww. Rady
planów działania Wojewódzkiego Funduszu dotychczasowego ich przedstawiciela lub poinformowały o zaistniałych
Kolejowego.
zmianach.
Aktualizacja składu Wojewódzkiej Rady do Ad. 5 Nie zostało podjęte Stanowisko nr 3/2016 Podkarpackiej
spraw Potrzeb Zdrowotnych.
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie:
Ponowne głosowanie nad projektem
c) Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Stanowiska nr 3/2016 Podkarpackiej
d) Przeglądu systemu emerytur pomostowych pod katem wykazu
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
rodzaju prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz
sprawie:
wykazu rodzaju prac o szczególnym charakterze ujętych w
a) Uchylenia
wygaszania
emerytur
załączniku Nr 1 i Nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
pomostowych.
emeryturach pomostowych.
b) Przeglądu
systemu
emerytur
pomostowych pod katem wykazu Ad. 6 Została przyjęte Uchwała Nr 6/2016 Podkarpackiej Wojewódzkiej
rodzaju prac wykonywanych w Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany w składzie zespołu do spraw
szczególnych warunkach oraz wykazu monitorowania sytuacji w służbie zdrowia w województwie podkarpackim
rodzaju prac o szczególnym charakterze przy Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i zmiany
ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr 5/2016 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji w służbie
emeryturach pomostowych.
zdrowia w województwie podkarpackim przy Podkarpackiej Wojewódzkiej
Uchwała
Nr
6/2016
Podkarpackiej Radzie Dialogu Społecznego.
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Ad. 7 Został ustalony ramowy harmonogram prac WRDS na rok 2017.
sprawie zmiany w składzie zespołu do spraw

7.
8.

1.

05.12.2016

1.
2.

3.

monitorowania sytuacji w służbie zdrowia w Ad. 8. WRDS podczas posiedzenia zadeklarowała się podjąć szereg działań
województwie
podkarpackim
przy zmierzających do pomocy byłym i aktualnym pracownikom PKS Krosno.
Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu S.A.
Społecznego i zmiany uchwały Nr 5/2016
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w sprawie powołania Zespołu
do spraw monitorowania sytuacji w służbie
zdrowia w województwie podkarpackim przy
Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu
Społecznego – z wnioskiem Forum
Związków
Zawodowych
w
sprawie
kolejnych kandydatów do pracy w Zespole
ds. monitorowania sytuacji w służbie zdrowia
w województwie podkarpackim przy WRDS.
Ustalenie harmonogramu prac WRDS na rok
2017.
Omówienie sprawy Spółki PKS Krosno.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Grudzień 2016
Omówienie sprawy wyboru nowego Ad. 1 Strona pracowników ustaliła, iż w drodze konsensusu wybierze
Przewodniczącego WRDS
swojego reprezentanta.
Sprawa dotycząca ponownego głosowania Ad. 2 prezydium WRDS podjęło decyzję, że ponownie przedstawi pod
nad projektem Stanowiska nr 3/2016 głosowanie projekt Stanowiska nr 3/2016 Członkom WRDS podczas
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu posiedzenia plenarnego w dniu 20 grudnia 2016 r.
Społecznego w sprawie:
Ad. 3 prezydium WRDS podjęło decyzję o podjęciu kolejnej Uchwały w
a) Uchylenia
wygaszania
emerytur sprawie uaktualnienia Zespołu ds. monitorowania sytuacji w służbie zdrowia
pomostowych.
w województwie podkarpackim przy WRDS.
b) Przeglądu
systemu
emerytur Ad. 4 Sprawa aktualizacji składu Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb
pomostowych pod katem wykazu Zdrowotnych – przekazana na posiedzenie plenarne WRDS.
rodzaju prac wykonywanych w Ad. 5 Sprawa funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa
szczególnych warunkach oraz wykazu Medycznego na Podkarpaciu – przekazana pod obrady na następne
rodzaju prac o szczególnym charakterze posiedzenie plenarne WRDS w 2017 r.
ujętych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
emeryturach pomostowych.
Wniosek Forum Związków Zawodowych w
sprawie kolejnych kandydatów do pracy w
Zespole ds. monitorowania sytuacji w służbie
zdrowia w województwie podkarpackim przy
WRDS.

4. Sprawa aktualizacji składu Wojewódzkiej
Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
5. Sprawa
funkcjonowania
Systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego na
Podkarpaciu.

