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1.

11.09.2018

Posiedzenia Prezydium WRDS
wrzesień 2018
1. Przedstawienie informacji związanej z Ad 1. Nowelizacja ustawy została zreferowana przez radcę prawnego.
nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu Ad 2. Prezydium ustaliło, że w związku z tym, że rząd przyjął projekt
społecznego.
przepisów, który pozwoli na przekształcenie użytkowania wieczystego
2. Stanowisko Podkarpackiej Wojewódzkiej gruntów pod blokami, kamienicami i domami jednorodzinnymi we własność,
Rady Dialogu Społecznego w sprawie stanowisko nie będzie wnoszone pod obrady plenarne.
wyeliminowania z krajowego porządku
prawnego instytucji użytkowania wieczystego Ad 3. Stanowisko zostało uzupełnione o uwagi wniesione przez członków
(cd. sprawy z poprzedniego posiedzenia).
rady na poprzednim posiedzeniu. Stanowisko zostanie ujęte w porządku na
3. Omówienie
stanowiska
Podkarpackiej posiedzeniu plenarnym w dn. 03.10.2018 r.
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
sprawie zmian interpretacji przepisów Ad 4. Marszałek Władysław Ortyl omówił sytuację w szpitalach
prawnych o systemie ubezpieczeń społecznych wojewódzkich, w tym w szpitalu wojewódzkim im. św. Ojca Pio w
(cd. sprawy z poprzedniego posiedzenia).
Przemyślu.
4. Omówienie
sytuacji
w
szpitalach
wojewódzkich w związku ze sporami Ad. 5. Decyzją Prezydium zaproszenia zostaną przekazane do wszystkich
zbiorowymi.
członków Rady.
5. Sprawy różne i wniesione.
a) Zaproszenie
na
Wschodni
Kongres
Gospodarczy w Białymstoku.
b) Zaproszenie
na
konferencję
pn.
„Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego
rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w
kontekście polityki zrównoważonego rozwoju
kraju”.

2.

22.09.2018

W związku z toczącym się z sporem zbiorowym
w szpitalu wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu
zostało
zwołane
posiedzenie
prezydium w trybie nadzwyczajnym w dniu
22.09.br. w Przemyślu

Z zaproszenia do udziału w zebraniu nie skorzystali przedstawiciele
związków, które prowadziły protest. Wzięli w nim udział członkowie
związków zawodowych, które doszły do porozumienia z dyrekcją szpitala i
zarządem województwa. Rada zaapelowała do personelu pielęgniarskiego i
położniczego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu o
zawieszenie protestu i powrócenie do rozmów z udziałem mediatora
wyznaczonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prezydium WRDS oraz przedstawiciele pozostałych związków zawodowych
obecni na spotkaniu zauważyli, że forma prowadzonego protestu zagraża
bezpośrednio działalności szpitala i bezpieczeństwu w zakresie opieki
zdrowotnej mieszkańców Przemyśla i okolic.

