Kalendarium prac
za miesiąc listopad 2019 r.
Lp

Data

Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia

Tematyka
PODKARPACKIE
Posiedzenia plenarne WRDS
listopad 2019
Bark posiedzeń

1

19.11.2019

Posiedzenia Prezydium WRDS
listopad 2019
1.Omówienie sprawy dotyczącej ewentualnego Ad. 1
przeprowadzenia
audytu
finansowego Prezydium zawnioskowało, aby w ramach środków na funkcjonowanie biura
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w wojewódzkiej rady dialogu społecznego zlecić przeprowadzenie audytu
Rzeszowie.
finansowego w KSW Nr 2 w Rzeszowie. Wykonanie audytu zostanie zlecone
2.Omówienie spraw dotyczących wypowiedzenia niezależnemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Podjęto
umowy o współpracy przez BSH Rzeszów decyzję, aby przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu
(dawny Zelmer) z trzema firmami: Zelmotor, SI finansowego, który powinien zawierać ocenę prawidłowości wypłaty
Zgoda, SI Rena.
środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i
3. Omówienie sprawy konfliktu pomiędzy położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, które
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody zostały naliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
Polskie, a Gminą Wielopole Skrzyńskie.
sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1681). Audyt ma stwierdzić czy Dyrekcja
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w sposób właściwy
i zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.
dokonała wypłat dodatkowych środków celowych na wynagrodzenia dla
pielęgniarek i położnych.
W ramach audytu należy:
1) Ustalić czy środki przeznaczone na podwyżki zostały wydatkowane
zgodnie z przeznaczeniem, a więc czy nie wydano ich na inne cele;
2) Ustalić czy środki zostały wykorzystane w całości. Czy środki na
podwyżki nie przeznaczono na inne grupy pracowników;
3) Określić minimalne, maksymalne, średnie oraz medianę wynagrodzenia
dla poszczególnych grup zawodowych w ujęciu netto, brutto, oraz stażu
pracy z wyszczególnieniem składowych wynikających z regulaminu

wynagradzania
w
szpitalu
oraz
porozumień
ministerialnych
i samorządowych.
4) Przeprowadzić analizę kosztów podwyżek wynikających zarówno
z porozumień ministerialnych jak i porozumień samorządowych z
określeniem ich wpływu na wynik finansowy szpitala.
Ad 2.
Podjęto decyzje, aby wystosować pismo do zarządu BSH z prośbą
o przedłużenie kontraktowania niektórych zamówień, aby zapewnić
racjonalny czas na przedsięwzięcie i wdrożenie działań, niezbędnych dla
przetrwania zakładów kooperacyjnych.
Ad 3.
Sprawa była omawiana na ostatnim posiedzeniu, i ustalono aby sprawę
omówić na najbliższym posiedzeniu plenarnym, ale w związku z
posiedzeniem nadzwyczajnym gdzie omawiana była tylko sprawa dotycząca
KSW nr 2 tą sprawę nie wzięto pod obrady. Prezydium podtrzymało decyzje
do omówienia tematu na kolejnym posiedzeniu.

