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Posiedzenia plenarne WRDS
marzec 2019
Przedstawienie uchwały strony pracowników Ad.1 W związku z uzyskaniem przez nowy związek Przedsiębiorców i
oraz pracodawców ws. ustalenia liczby Pracodawców statutu organizacji reprezentatywnej strona pracowników i
przedstawicieli strony pracowników oraz pracodawców ustaliła w drodze uchwały liczbę przedstawicieli
pracodawców wchodzących w skład PWRDS. wchodzących w skład PWRDS.
Omówienie sprawy dotyczącej wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i Ad. 2 Sprawa została wniesiona pod obrady na wniosek Związków
położnych.
Zawodowych Pielęgniarek i Położnych z poszczególnych szpitali. Po
Omówienie
sprawy
związanej
z omówieniu sprawy oraz wspólnej dyskusji nad zaistniałą sytuacją dotyczącą
zahamowaniem obrotu TAX FREE-procedura podziałów środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń
zwrotu Vat dla podróżnych.
zasadniczych pielęgniarek i położnych Rada zwróciła się z apelem do
Omówienie tematu dotyczącego publicznego dyrekcji szpitali oraz związków zawodowych działających przy szpitalach
transportu
zbiorowego
na
terenie o podjęcie wspólnych rozmów w sprawie podziału środków
województwa podkarpackiego.
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
Zaproszenia z firmy Kronospan Mielec uzgodniony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
dotyczące
przedstawienia
działalności sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego
zakładu.
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
Przedstawienie informacji o podjętych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018, poz. 1681).
uchwałach w trybie korespondencyjnym:
Uchwała Nr 13 Podkarpackiej Wojewódzkiej Ad. 3 Do tematu zostali zaproszeni Dyrektor Izby Administracji
Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia Skarbowej, Naczelnicy Urzędów Skarbowych w Rzeszowie, Naczelnik
2018 r. w sprawie Regulaminu Podkarpackiej Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu. W tej sprawie
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
zostanie wystosowane stanowisko w którym Rada podziela zaniepokojenie
Uchwała Nr 14 Podkarpackiej Wojewódzkiej zahamowaniem obrotu u przedsiębiorców prowadzących działalność w
Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 marca strefach przygranicznych i dokonujących sprzedaży w ramach procedury
2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu „TAX FREE zwrot VAT dla podróżnych”, spowodowane nadmiernymi
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego kontrolami prowadzonymi przez organy administracji skarbowej.
2030;
Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń Ad 4. Sprawa została omówiona przez Bogdana Rzońcę posła na Sejm RP,
plenarnych na rok 2019.
Dyrektora Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP oraz
Sprawy różne i wniesione.
Przewodniczących PKS NSZZ Solidarność.

9. Sprawy, które wpłynęły z innych WRDS
a) stanowisko nr 1/2019 strony pracowników,
strony pracodawców i strony samorządowej
Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego z dnia 12 marca 2019 r.
w
sprawie
zwiększenia
świadczeń
finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia;
b) stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Łódzkiego nr
1/2019 z dnia 8 marca br. w sprawie rozwoju
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz
powstania odkrywki Złoczew.
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Ad. 5 Termin spotkanie wyjazdowego do firmy Kronospan będzie ustalany
w późniejszym terminie na przełomie maja/ czerwca.
Ad. 6 Rada została poinformowana o podjętych uchwałach w trybie
korespondencyjnym.
Ad. 7 Przedstawiono harmonogram prac posiedzeń plenarnych tj. wstępnie
zaplanowano: 3 czerwca, 18 września oraz 6 grudnia.
Ad 8. Przedstawiono sprawy, które wpłynęły z innych WRDS.

Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2019
1. Omówienie tematu dotyczącego publicznego Ad. 1 Prezydium podjęło decyzję, aby temat był omówiony na posiedzeniu
transportu zbiorowego na terenie województwa plenarnym i aby zaprosić gości: Bogdan Rzońca Poseł na Sejm RP,
podkarpackiego.
Dyrektora Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP,
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Przewodniczących
2. Omówienie sprawy dotyczącej ustalenia liczby Międzyregionalnej Sekcji Pracowników PKS NSZZ „Solidarność”.
przedstawicieli strony pracowników oraz
pracodawców
wchodzących
w
skład Ad 2. W związku z uzyskaniem przez nowy związek Przedsiębiorców i
Podkarpackiej WRDS w związku z uzyskaniem Pracodawców statutu organizacji reprezentatywnej strona pracowników i
statusu organizacji reprezentatywnej Związku pracodawców ustaliła w drodze uchwały liczbę przedstawicieli
Przedsiębiorców i Pracodawców.
wchodzących w skład PWRDS. Został powitany nowy członek Rady z
nowego związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
3. Omówienie sprawy dotyczącej wskazania
kandydatów Podkarpackiej WRDS do Rady Ad 3. Kandydatem na członka Rady Obszaru Gospodarczego działającego
Rozwoju Obszaru Gospodarczego działającej przy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oddział Mielec jest pan Władysław
przy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, natomiast kandydatem
w Mielcu oraz Oddział w Tarnobrzegu.
do Rady działającej przy ARP S.A oddział w Tarnobrzegu został
przedstawiciel - Pracodawców RP.
4. Omówienie zaproszenia z firmy Kronospan
Mielec dotyczące przedstawienia działalności Ad 4. Prezydium zaakceptowało zaproszenie i wyraziło chęć wyjazdu do
zakładu.
firmy- termin do ustalenia na przełomie maja/ czerwca.
5. Przedstawienie harmonogramu prac posiedzeń
plenarnych na rok 2019.

Ad 5. Przedstawiono harmonogram prac posiedzeń plenarnych na 2019 r. tj.
wstępnie zaplanowano: 27 marca, 3 czerwca, 18 września oraz 6 grudnia.

6. Sprawy różne i wniesione:
Omówienie sprawy związanej z zahamowaniem
obrotu TAX FREE

Ad 6. Nowa sprawa do wniesienia na obrady plenarne.

