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PODKARPACKIE

1.

26.06.2018

Posiedzenia plenarne WRDS
czerwiec 2018
1. Przedstawienie stanowiska Podkarpackiej Ad. 1. W związku z kilkoma uwagami, które zostały wniesione przez
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w członków rady stanowisko nie zostało przyjęte. Ustalono, że stanowisko
sprawie ustalania i opłacania przez podmioty zostanie przyjęte w trybie obiegowym.
lecznicze
składek
od
umów Ad. 2. Sprawa została omówiona przez zaproszonych gości, którzy
cywilnoprawnych naliczonych przez Zakład przedstawili informacje dotyczące: uwarunkowań regionalnego rynku pracy,
Ubezpieczeń Społecznych.
podkarpackiego rynku pracy, zapotrzebowania inwestorów na pracowników
2. Omówienie sprawy dotyczącej sytuacji na w kontekście rozwoju województwa podkarpackiego, zwolnień
regionalnym rynku pracy wynikająca m.in. z chorobowych o edukacji zawodowej.
niedoboru pracowników w zawodach Podkarpacka Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pozytywnie
deficytowych.
zaopiniowała Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudniania na 2018 rokOpiniowanie projektu Regionalnego Planu Opinia nr 1/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.
zatrudnienia .
3. Omówienie sprawy dotyczącej płac w Ad. 3 Sprawa została omówiona przez wiceprzewodniczącą Organizacji
oświacie w tym potrzeby podwyżek dla Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i
nauczycieli.
Wychowania w Rzeszowie.
4. Przedstawienie stanowiska Podkarpackiej Podkarpacki Kurator Oświaty omówił m.in. plan podwyżek zaproponowany
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w przez Minister Edukacji.
sprawie propozycji zmian w prawie pracy.
5. Przedstawienie stanowiska Podkarpackiej Ad. 4. Ustalono, że obecnie żadne prace się nie toczą nad kodeksem, w
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z tym nie ma zasadności podejmowania stanowiska.
sprawie wyeliminowania z krajowego
porządku prawnego instytucji użytkowania Ad 5. W związku z uwagami, które zostały wniesione przez członków rady
wieczystego.
stanowisko nie zostało przyjęte. Ustalono, że stanowisko zostanie przyjęte w
6. Omówienie spraw sporu zbiorowego w trybie obiegowym.
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Ad. 6. Został omówiony spór w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2
przez zaproszonych przedstawicieli poszczególnych związków zawodowych
oraz Dyrektora Szpitala.
Posiedzenia Prezydium WRDS
czerwiec 2018

1.

1.

05.06.2018

1. Omówienie sprawy dotyczącego składki na
ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych pracowników zatrudnionych przez
dotychczasowego pracodawcę na podstawie
umowy zlecenia w podmiotach leczniczych
jako problem ogólnopolski.
2. Omówienie sprawy dotyczącej sytuacji na
regionalnym rynku pracy wynikająca min. z
niedoboru pracowników w zawodach
deficytowych.
3. Omówienie sprawy dotyczącej płac w
oświacie, w tym potrzeby podwyżek dla
nauczycieli.
4. Omówienie kwestii dotyczącej stanowiska w
sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni
publicznych na zadania związane z
kształceniem- pismo WRDS Województwa
Dolnośląskiego z dnia 13.03.2018 r.
5. Omówienie kwestii dotyczącej stanowiska w
sprawie propozycji zmian w prawie pracypismo WRDS Województwa Lubelskiego z
dnia 05.04.2018 r.
6. Omówienie kwestii dotyczącej stanowiska w
sprawie
wyeliminowania
z krajowego
porządku prawnego instytucji użytkowania
wieczystego - pismo WRDS Województwa
Lubelskiego z dnia 05.04.2018 r.
7. Sprawy różne i wniesione
Omówienie sporu zbiorowego w Klinicznym
szpitalu Nr 2 w Rzeszowie

Ad. 1. Temat został zgłoszony przez Dyrektora Departamentu Ochrony
Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP. Prezydium ustaliło, że stanowisko w
sprawie zostanie przygotowane i przedyskutowane.
Ad 2. Temat zgłoszony przez Wojewodę Ewę Leniart. Prezydium ustaliło,
aby sprawa została przedstawiona na posiedzeniu plenarnym i aby zaprosić
gości związanych z tematem.
Ad 3. Temat zgłoszony przez Radę Regionalnej Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie. Sprawa została skierowana
na posiedzenie plenarne.
Ad 4. Sprawa została omówiona na posiedzeniu prezydium. Prezydium
podjęło decyzje, że problem nie został zgłoszony przez tutejsza uczelnię, nie
dotyczy bezpośrednio regionu. W związku z tym zajmowanie stanowiska jest
bezzasadne.
Ad 5. Prezydium podjęło decyzje, aby przygotować własne, popierające
stanowisko i przedstawić je na posiedzeniu plenarnym.
Ad 6. Prezydium podjęło decyzje, aby przygotować własne, popierające
stanowisko i przedstawić je na posiedzeniu plenarnym.
Ad 7.
Na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego prezydium podjęło
decyzję o wprowadzeniu przedmiotowej sprawy na posiedzenie plenarne.

Zespół ds. monitorowania sytuacji w służbie zdrowia w województwie podkarpackim przy Podkarpackiej WRDS
czerwiec 2018
14.06.2018
1. Omówienie stanowiska w sprawie ustalania Ad 1. Przewodniczący Zespołu przedstawił stanowisko w przedmiotowej
i opłacania przez podmioty lecznicze składek
sprawie, które zostało przedstawione na posiedzeniu plenarnym.
od umów cywilnoprawnych naliczonych Ad 2. Na posiedzenie zespołu został omówiony spór zbiorowego
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie przez zaproszonych gości w tym m.in. Dyrektor
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

2. Omówienie sporu zbiorowego w Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie.

