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Posiedzenia plenarne WRDS
grudzień 2020
1. Omówienie
tematu
związanego
z Ad. 1. Do tematu szczegółowo odniosła się Wojewoda Podkarpacki.
przedstawieniem informacji na temat sytuacji Natomiast z poziomu samorządu województwa aktualną sytuację odnośnie
w województwie podkarpackim w związku z zakażeń COVID-19 omówił Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia
zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 UMWP.
na terenie kraju.
Ad. 2. Podczas posiedzenia plenarnego zostały przedstawione dwa
2. Omówienie tematu dotyczącego Tarczy opracowania:
Antykryzysowej
ze
szczególnym a) Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który zreferował
uwzględnieniem:
kwestie związane z rynkiem pracy na Podkarpaciu w trakcie pandemii.
a. Aktualnej sytuacji rynku pracy w b) Dyrektor Promocji, Turystyki i Promocji Gospodarczej w UMWP, która
województwie
podkarpackim
oraz przedstawiła poszczególne etapy realizacji Tarczy Antykryzysowej
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń w województwie podkarpackim.
Pracowniczych.
Do wniosku Prezesa Zarządu Podkarpackiego Związku Pracodawców
b. Raportu ze stanu realizacji podkarpackiej uzupełnionego o postulaty podkarpackich przedsiębiorców odniosła się
Tarczy Antykryzysowej.
Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Zasugerowała
c. Postulatów mających na celu poprawę przesłanie informacji z prowadzonych działań przez ZUS w związku
sytuacji gospodarczej i ekonomicznej z pandemią do stanu realizacji podkarpackiej Tarczy Antykryzysowej
przedsiębiorców
województwa Ad. 3. Członkowie PWRDS zostali poinformowani o uchwale podjętej
podkarpackiego w zakresie składek ZUS, drogą korespondencyjną oraz o odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i
przekazanych przez stronę pracodawców Polityki Społecznej (pismo znak: DRP.X.058.11.202.WP) z dnia 6.10.2020
Podkarpackiej WRDS.
r. na podjętą uchwałę.
3. Przedstawienie informacji o podjętych Ad. 4. W odniesieniu do prośby zawartej w piśmie z dnia 09.11.2020 r.
uchwałach w trybie korespondencyjnym:
Prezesa Pracodawców Ziemi Lubelskiej na temat badań realizowanych
a) Uchwała
Nr
22
Podkarpackiej przez PZL w ramach projektu „Nowy Dialog” oraz w celu przybliżenia
Wojewódzkiej
Rady
Dialogu problematyki i statystyk, związanych z podejmowanymi działaniami przez
Społecznego z dnia 2 września w sprawie służby więzienne województwa podkarpackiego, na posiedzenie Rady,
wynagrodzeń pracowników Powiatowych zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby
Urzędów Pracy.
Więziennej w Rzeszowie odpowiedzialni za szkolenia i zatrudnianie
4.Przedstawienie
informacji
na
temat osadzonych. Członkowie PWRDS zostali poproszeni o odniesienie się do
podejmowanych działań i realizowanych zadań badań poprzez uzupełnienie sformułowanego przez PZL wzoru opinii
przez podkarpackie służby więzienne w zakresie i odesłanie go na adres PZL. O podjętych działaniach przez PWRDS został

kształcenia osób skazanych i ich aktywizacji
zawodowej.
5. Omówienie informacji z działalności
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego za 2020 r.
6. Omówienie przekazania przewodniczenia
Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu
Społecznego w 2021 roku stronie związkowej.

04.12.2020

poinformowany Prezes PZL pismem znak sprawy KZ-III.111.38.2020.PŁŁ
z dn. 22.12.2020 r.
Ad. 5. Dyrektor Kancelarii Zarządu UMWP przedstawiła opracowane
sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku. Ze względu na obostrzenia
wynikające z panującej epidemii, większa część posiedzeń odbyła się
w trybie zdalnym.

Ad. 6. Strona związkowa PWRDS poinformowała, że trwają ustalenia
odnośnie wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady na rok 2021.
Posiedzenia Prezydium WRDS
grudzień 2020
Podczas posiedzenia Prezydium PWRDS Ad. a) Zdecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad posiedzenia
dyskutowano nad:
plenarnego punktu dotyczącego przedstawienia sytuacji związanej
a. wnioskiem
Przewodniczącego
Zarządu z zakażeniami koronawirusem na Podkarpaciu. Przewodniczący PWRDS
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” zasugerował rozszerzenie tematu o omówienie etapów realizacji
na temat sytuacji w województwie podkarpackiej Tarczy Antykryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem
podkarpackim w związku z zakażeniami aktualnej sytuacji rynku pracy w województwie podkarpackim oraz
koronawirusem SARS-CoV – 2.
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych.
b. wnioskiem Wiceprzewodniczącego z ramienia O przygotowanie i przedstawienie zagadnień zostali poproszeni Dyrektorzy
pracodawców PWRDS dotyczącego zwolnień z UMWP oraz jednostek podległych.
ze
składek
ZUS
podkarpackich Ad. b) Ustalono, aby wniosek został uzupełniony o zebrane od
przedsiębiorców
w
ramach
Tarczy podkarpackich przedsiębiorców postulaty, które zostały przesłane do
Antykryzysowej.
Dyrektor ZUS w Rzeszowie z prośbą o odniesienie się do ich treści
c. pismem z dnia 09.11.2020 r. Prezesa oraz skierowano je pod obrady plenarne Rady.
Pracodawców Ziemi Lubelskiej na temat Ad. c) W odniesieniu do pisma Prezesa PZL zarówno Przewodniczący
badań realizowanych przez Pracodawców PWRDS oraz Pani Wojewoda zaproponowali przedmiotową sprawę
Ziemi Lubelskiej projektu „Nowy Dialog – przekazać do właściwych podmiotów jak: Zakład Karny w Rzeszowie w
badania w zakresie kształcenia, szkolenia celu pozyskania informacji oraz danych związanych z działaniami
i zatrudnienia osób osadzonych”.
prowadzonymi przez podkarpackie ośrodki w odniesieniu do sytuacji na
rynku pracy osób osadzonych. Podjęto decyzje, by w posiedzeniu
plenarnym
wzięli
udział
przedstawiciele
służb
więziennych
odpowiedzialnych za szkolenia i zatrudnienie osób osadzonych.

