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Posiedzenie plenarne Rady dotyczyło:
1. Omówienia tematu dotyczącego
rozliczania Tarczy Finansowej Polskiego
Funduszu
Rozwoju
1.0.
z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia
procedury rozliczenia subwencji oraz zasad
rozliczeniowych.
2. Zaopiniowania projektu programu pn.
„Program
aktywizacji
gospodarczoturystycznej województwa podkarpackiego
poprzez promocję cennych przyrodniczo i
krajobrazowo
terenów
łąkowopastwiskowych
i
owadopylność
–
„Podkarpacki Naturalny Wypas III” w
związku z prowadzonymi konsultacjami
przez Departament Rolnictwa, Geodezji i
Gospodarki
Mieniem
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego.
3. Podjęcia stanowiska PWRDS w sprawie
wyrażenia poparcia wniosku zgłoszonego
przez Konfederację Lewiatan dotyczącego
podjęcia przez Radę Dialogu Społecznego
systemowej współpracy z Wojewódzkimi
Radami Dialogu Społecznego w ramach
Podzespołu ds. dialogu regionalnego,

Ad.1. Na wniosek Przewodniczącego PWRDS zostało skierowane
zaproszenie do Prezesa PFR z prośbą o udział w posiedzeniu
i przedstawienie informacji w celu omówienia i analizy zasad
procedury rozliczeniowej Tarczy 1.0. Nie udało się zorganizować
wspólnego spotkania, ze względu na brak udziału zaproszonych gości
w posiedzeniu.
Ad.2. Podczas posiedzenia plenarnego Dyrektor Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem w UMWP przedstawiła główne założenia
programowe „Podkarpackiego Naturalnego Wypasu III”, w oparciu
o szczegóły strona pracowników i strona pracodawców zaopiniowała
pozytywnie projekt do programu samorządu województwa
podkarpackiego.
Ad.3. W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego PWRDS
Podkarpacka WDRS podjęła Uchwałę Nr 24 z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska poparcia wniosku zgłoszonego przez
Konfederację Lewiatan dotyczącego podjęcia przez Radę Dialogu
Społecznego systemowej współpracy z Wojewódzkimi Radami
Dialogu Społecznego.
Ad.4. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP
zreferował ogólną koncepcję założeń dla Polski Wschodniej na lata
2021-2027 w odniesieniu do funduszy unijnych.
Ad.5. Kompleksowe informacje na temat sytuacji kowidowej
w województwie z poziomu samorządu przedstawiła Zastępca

powołanego przy Zespole ds. rozwoju
dialogu społecznego.
4.
Omówienia
założeń
programu
„Fundusze
Europejskie dla
Polski
Wschodniej 2021-2027” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko w związku z
trwającymi konsultacjami do programu,
prowadzonymi
przez
Ministerstwo
Finansów,
Funduszy
i
Polityki
Regionalnej.
5. Omówienie tematu związanego z
przedstawieniem informacji na temat
aktualnej sytuacji w województwie
podkarpackim w związku z zakażeniami
koronawirusem SARS-CoV-2.
6. Przedstawienie informacji o podjętych
uchwałach w trybie korespondencyjnym:
- Uchwała Nr 23 Podkarpackiej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
z dnia 24 lutego br. w sprawie zmiany
kolejności przewodniczenia PWRDS w
latach 2021-2022.
7. Poinformowanie o prośbie zawartej w
piśmie z dnia 23.02.2021 r Prezesa
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
na temat badań dotyczących obecnej
sytuacji szkolnictwa branżowego w Polsce
w ramach projektu „Zawód na dobry start”.
8.
Wskazanie
przez
Podkarpacką
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego
kandydatów do Rady Podkarpackiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu
Zdrowia
z
siedzibą
w Rzeszowie, spośród których zostanie
powołany jeden członek Rady.
9. Poinformowanie członków Rady o:

Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
UMW, z poziomu rządowego głos zabrała Wojewoda Podkarpacki.
Ad.6. Drogą Uchwały Nr 23 PWRDS została zmieniona kolejność
przewodniczenia w Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu
Społecznego o czym zostali poinformowani członkowie PWRDS.
W br. przewodnictwo objęła strona pracowników Rady zamiast strony
związkowej.
Ad.7. Na posiedzenie plenarne został zaproszony Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawa i Legislacji ZPP w celu przybliżenia wyników
przeprowadzonych analiz dotyczących realiów polskiego szkolnictwa
branżowego.
Ad.8. W odpowiedzi na pismo Wojewody Podkarpackiego znak
sprawy S-II.101.5.1.2021.TM z dn. 17 marca br., zgodnie z art. 106
ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2020 r.
poz.1398 z późn. zm.) PWRDS ma zgłosić kandydatów do Rady
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszy
Zdrowia, których kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami
zostaną przekazane drogą uchwały do Wojewody Podkarpackiego.
Ad.9. Przewodniczący PWRDS poinformował członków Rady o
treści zaproszenia, które napłynęło z Ministerstwa Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej w dn. 17 marca br., apelu
Warmińsko-Mazurskiej WRDS z 15 marca br., wnioskach
Konfederacji Lewiatan z 19 marca br. Dodatkowo Przewodniczący
przedstawił propozycję terminów prac Rady w roku 2021.

- zaproszeniu do wysłuchań dla Krajowego
Planu Odbudowy, trwających od 22-26
marca br.,
- apelu do Premiera RP o przekazanie
dodatkowych środków finansowych z
budżetu państwa jako niezbędnego
wsparcia
przedsiębiorców
oraz
o
zwiększenie liczby wykonywanych w
regionie
szczepień, nadesłanego z
Warmińsko-Mazurskiej WRDS,
- wnioskach Konfederacji Lewiatan w
sprawie projektu Umowy Partnerstwa dla
realizacji polityki spójności 2021-2027
w Polsce oraz w sprawie odmrażania
poszczególnych obszarów działalności
gospodarczej.

11.03.2021

Posiedzenia Prezydium WRDS
marzec 2021
Podczas posiedzenia Prezydium PWRDS Ad.a) W związku z tym, iż opinie do projektu we wskazanym terminie
zostały przedstawione:
zostały przesłane do Biura Rady Dialogu Społecznego w odpowiedzi na
a) informacje o konsultacjach do projektu pismo Przewodniczącego Zespołu ds. funduszy europejskich RDS z
Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki 29.01.2021, zdecydowano, że przedmiotowa sprawa została wyczerpana,
spójności 2021-2027 w Polsce oraz o opiniach dlatego też temat ten nie został poddany pod obrady plenarne Rady.
do projektu UP.
Ad.b) Zgodnie z ustawą, strona pracowników i pracodawców Rady podejmie
b) informacje na temat pisma z dnia 19.02.2021 opinie odnośnie przedmiotowego projektu dotyczącego programu
r. Zarządu Województwa Podkarpackiego samorządowego. W tym celu ustalono, iż główną koncepcję programu
dotyczącego zaproszenia do wzięcia udziału w przedstawi, podczas posiedzenia plenarnego, Dyrektor Departamentu
konsultacjach
do
projektu
programu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP.
pn.„Program
aktywizacji
gospodarczoturystycznej województwa podkarpackiego Ad.c) Ustalono, by wniosek Przewodniczącego Podkarpackiego Zarządu
poprzez promocję cennych przyrodniczo i Konfederacji Lewiatan wnieść do porządku posiedzenia plenarnego
krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych w związku z przedmiotowym pismem. W odniesieniu do wniosku Rada
i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny podejmie stanowisko.
Wypas III”.
Ad.d) W związku z otrzymanym przez członków Rady zaproszeniem do
konsultacji, uzgodniono by założenia programowe dla Polski Wschodniej

c) pismo z dnia 12.02.2021 r. Macieja
Wituckiego Prezydenta Konfederacji Lewiatan
dotyczącego powołania Podzespołu ds. dialogu
regionalnego,
koordynującego
prace
poszczególnych WRDS, zgodnie z zapisami
Regulaminu RDS.
d) informacje na temat pisma z dnia 18.02.2021
r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej dotyczącego zaproszenia do
konsultacji społecznych programu „Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.



e) informacje o podjętych uchwałach w trybie
korespondencyjnym:
- Uchwała Nr 23 Podkarpackiej Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 lutego br.
w sprawie zmiany kolejności przewodniczenia
PWRDS w latach 2021-2022.


f) informacje o zmianach Ustawy z dnia 5 lipca
2018
r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

W punkcie ostatnim posiedzenia Prezydium
PWRDS związanym ze sprawami różnymi
Przewodniczący OPZZ złożył ustny wniosek
dotyczący przedstawienia aktualnej sytuacji
kowidowej
na
Podkarpaciu,
zaś
Przewodniczący
PWRDS
poprosił
o
zorganizowanie
spotkania
z
Polskim
Funduszem Rozliczeniowym w celu pozyskania
odpowiedzi na pytania przedsiębiorców
odnośnie rozliczeń dotacji w ramach Tarczy
1.0.

omówił na najbliższym posiedzeniu plenarnym Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego UMWP.
Ad.e) Zgodnie z Regulaminem Przewodniczący PWRDS poinformuje
członków Rady o uchwałach podjętych drogą korespondencyjną.
Ad.f) W odpowiedzi na wniosek Konfederacji Lewiatan Przewodniczący
NSZZ „Solidarność” zasugerował, że temat ten jest daleko idący
i przyszłościowy, dlatego też Prezydium zdecydowało, aby odłożyć kwestie
do rozpatrzenia w późniejszym terminie.
Prezydium przystało na złożone wnioski. Wspólnie podjęło decyzję
o zaproszeniu na posiedzenie plenarne Rady przedstawicieli instytucji,
w których kompetencji znajdują się problemowe zagadnienia.

