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Posiedzenia plenarne WRDS
czerwiec 2021
Omówienie
spraw
związanych
z Ad.1. Na wniosek Wiceprzewodniczącego PWRDS ze strony
przewlekłością postępowania sądowego, tzn. pracodawców, reprezentującego Business Centre Club, zostało skierowane
długi czas oczekiwania na wpisy do ksiąg zaproszenie do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z prośbą o udział
wieczystych oraz wyznaczanie odległych w posiedzeniu, w celu omówienia i analizy przyczyn zaistniałych
terminów rozpraw.
przewlekłości sądowych. W zastępstwie, w posiedzeniu udział wzięli:
Przedstawienie informacji na temat przyczyn Wiceprezes Sądu Rejonowego oraz Przewodnicząca XII wydziału
wydłużenia czasu rejestracji pojazdów Krajowego Rejestru Sądowego.
zarówno na terenie miasta Rzeszowa, jak i
powiatu rzeszowskiego.
Ad.2. Punkt porządku posiedzenia wprowadzony na wniosek
Przedstawienie problemu grupy zawodowej Wiceprzewodniczącego strony pracodawców PWRDS ze Związku
pielęgniarek i położnych w związku z Przedsiębiorców i Pracodawców. W odpowiedzi na złożony wniosek
procedowaniem przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący wydłużonego czasu oczekiwania na rejestrację, wymianę
nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. dowodów czy rejestrację zbycia pojazdów, odpowiedzi udzielili Dyrektorzy
o
sposobie
ustalenia
niniejszego Wydziałów Komunikacji i Transportu ze Starostwa Powiatowego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych w Rzeszowie i Urzędu Miasta Rzeszowa.
pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
Ad.3. W celu omówienia wniosku Wiceprzewodniczącego strony
Omówienie sytuacji związanej ze znaczącym związkowej Rady (Forum Związków Zawodowych), w posiedzeniu wziął
wzrostem cen za energię elektryczną, udział Radca Prawny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
spowodowanym spekulacjami na rynku i Położnych. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, strony: rządowa
uprawnień do emisji CO2 i grożącym skokiem oraz strona związkowa zdecydowały o kontynuacji tematu na dodatkowym
kosztów wytwarzania.
posiedzeniu plenarnym PWRDS.
Przedstawienie informacji o podjętych
uchwałach w trybie korespondencyjnym:
Ad.4. Temat omówił Przewodniczący PWRDS, który zadeklarował
- Uchwała Nr 25 Podkarpackiej Wojewódzkiej przygotowanie projektu stanowiska, które przedłoży pod głosowanie Rady.
Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 kwietnia Pani Wojewoda zasugerowała poświęcenie osobnym posiedzeniu Rady,
br. w sprawie wskazania kandydatów do Rady w celu zapoznania się z działaniami Rządu RP, podejmowanych w tej
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego kwestii.
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ad.5. Pan Przewodniczący PWRDS poinformował, że ze względu na

- Uchwała Nr 26 Podkarpackiej Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 maja br.
zmieniająca Uchwałę Nr 25 Podkarpackiej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
sprawie wskazania kandydatów do Rady
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
6. Wskazanie członka Rady do udziału w badaniu
delfickim
w
ramach
Prognozy
zapotrzebowania
na
pracowników
w
zawodach szkolnictwa branżowego na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy
prowadzonym
przez
Instytut
Badań
Edukacyjnych w Warszawie i Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
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złożone pismo Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ
"Solidarność", dotyczące zawartego porozumienia między związkami, Rada
musiała zmienić treść Uchwały NR 25.PWRDS
Ad.6. Do udziału w badaniu delfickim została zaakceptowana i zgłoszona
kandydatura Wiceprzewodniczącego Rady z ramienia Pracodawców RP.

Posiedzenia Prezydium WRDS
czerwiec 2021
Podczas posiedzenia Prezydium PWRDS został Omówienie porządku posiedzenia plenarnego oraz ustalenie listy gości na
przedstawiony projekt porządku posiedzenia posiedzenie.
plenarnego - 16 czerwca br.

