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Posiedzenia plenarne WRDS
lipiec 2020
1. Informacja o powołaniu nowego członku Rady Ad. 1 W związku z wnioskiem Prezesa Business Centre Club Marszałek
reprezentującego stronę pracodawców z Województwa Podkarpackiego w dniu 24 lutego 2020 r Zarządzeniem Nr
ramienia BCC.
5/2020 powołał nowego członka Rady.
2. Przedstawienie informacji nt. pisma Komisji
Europejskiej Ref. Ares (2020)2747043- Ad. 2 Przewodniczący Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu
27/05/2020, dotyczącego odpowiedzialności Społecznego pan Władysław Ortyl- Marszałek Województwa
instytucji zarządzających i beneficjentów Podkarpackiego omówił przedmiotowy temat. W tej sprawie została podjęta
funduszy spójności UE za przestrzeganie uchwała.
zasady niedyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową.
Ad. 3 Rada podjęła uchwałę w której oświadczyła, iż przez cały okres
3. Podjęcie uchwały nr 21 Podkarpackiej funkcjonowania nie dotarły do niej żadne informacje na temat naruszeń zasad
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w horyzontalnych łamiących zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę,
sprawie stanowiska dotyczącego pisma pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek, niepełnosprawność,
Komisji Europejskiej o odpowiedzialności orientację seksualną czy też tożsamość płciową.
instytucji zarządzających i beneficjentów
funduszy spójności UE za przestrzeganie zasad Ad. 4 Temat został omówiony i ustalono, że przedmiotowej sprawie zostanie
horyzontalnych.
poświęcone dodatkowe posiedzenie Rady w najbliższym czasie, z udziałem
4. Sytuacja Powiatowych Urzędów Pracy przedstawicieli urzędów pracy, dyrektorów oraz starostów.
dotycząca zwiększenia zadań wynikających
z obsługi Tarcz Antykryzysowych .
Ad. 5 Odniesiono się do pisma przewodniczącego Rady Dialogu
5. Omówienie wniosku skierowanego pismem Społecznego pana Andrzeja Malinowskiego do którego została skierowana
przewodniczącego RDS Pana Andrzeja odpowiedź informująca o podejmowanych działaniach, które pomagają
Malinowskiego w sprawie przedstawienia firmom przetrwać trudny czas pandemii i jednocześnie przyczynią się do
oceny dotyczącej funkcjonowania w praktyce pobudzenia gospodarki regionu. Przekazano do RDS również opinie do
rozwiązań zawartych w tzw. Tarczach Tarcz antykryzysowych, dotyczące branży transportu drogowego. Rada
antykryzysowych oraz debaty dotycząca pozytywnie odniosła się do propozycji organizacji debaty poświęconej
realizacji w praktyce neutralności klimatycznej. realizacji w praktyce neutralności klimatycznej. Planuje się zorganizowanie
6. Wskazanie członka Rady do udziału w badaniu debaty w sposób stacjonarny, po unormowaniu się sytuacji epidemicznej.
delfickim
w
ramach
Prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach

szkolnictwa branżowego na krajowym Ad. 6 Do udziału w badaniu delfickim została zaakceptowana i zgłoszona
i wojewódzkim rynku pracy prowadzonym kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady z ramienia Pracodawców RP.
przez Instytut Badań Edukacyjnych w
Warszawie
i
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej.
Posiedzenia Prezydium WRDS
lipiec 2020
W związku z ograniczeniem spowodowanym
wirusem COVID-19 prezydium Rady przyjęło w
formie obiegowej, bez uwag porządek obrad
posiedzenia plenarnego.

