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Notatka z posiedzenia 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwie Małopolskim 

w dniu 16 czerwca 2016 roku 

 

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie 

Małopolskim odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, ul. Floriańska 3. Posiedzeniu przewodniczył Pan 

Wojciech Grzeszek, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w Województwie Małopolskim oraz Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność”.  

W załączeniu lista uczestników posiedzenia.   

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad: 

 

1. Członków Prezydium powitał przewodniczący WRDS w Województwie Małopolskim, Pan 

Wojciech Grzeszek, który poprowadził spotkanie.  

2. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 8 w sprawie uzupełnienia składu 

Zespołu problemowego ds. budownictwa i infrastruktury. Członkowie Prezydium 

zaakceptowali przedłożony dokument. Następnie Pan Wojciech Grzeszek poinformował, że 

na posiedzeniu plenarnym zaprezentowane zostaną projekty dwóch stanowisk wypracowane 

przez zespoły problemowe ds. ochrony zdrowia oraz ds. przemysłu i gospodarki. Pani Danuta 

Kądziołka, Przewodnicząca Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia przedstawi 

propozycję stanowiska w sprawie funkcjonowania i koniecznych zmian w systemie 

państwowego ratownictwa medycznego wraz z opiniami w sprawie charakteru ratownictwa 

medycznego w kontekście konstytucyjnych obowiązków Państwa oraz w sprawie utworzenia 

samorządu zawodowego ratowników medycznych. Natomiast Pan Michał Wojtulewicz, 

Przewodniczący Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki przedłoży projekt 

stanowiska dotyczącego zmian przepisów podatkowych. 

3. W dalszej kolejności członkowie Prezydium zapoznali się z programem bieżącego 

posiedzenia plenarnego WRDS. Przewodniczący Rady poinformował, że zamiast tematu 

zmian w przepisach podatkowych dyskutowane będzie zagadnienie przekształceń w Polskiej 

Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Ponadto tematem przewodnim spotkania będzie 

bezpieczeństwo oraz sytuacja sanitarna w Małopolsce w kontekście przygotowań do 
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Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Członkowie Prezydium nie zgłosili zastrzeżeń 

do programu.  

4. Członkowie Prezydium przedyskutowali również program kolejnego posiedzenia plenarnego 

WRDS zaplanowanego na 20 września br. Będzie ono dotyczyło zmian w przepisach 

podatkowych, zamówień publicznych oraz Programu Strategicznego Województwa 

Małopolskiego Włączenie Społeczne na lata 2015-2020. Zdecydowano o zaproszeniu 

Ministra Finansów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

5. Następnie Pan Janusz Kowalski, Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił dwa tematy na kolejne 

posiedzenie WRDS: 1) szkolnictwo zawodowe oraz 2) powszechny samorząd gospodarczy. 

Członkowie Prezydium zdecydowali, że tematy te mogą zostać poddane dyskusji  

w przyszłości, najpewniej na jednym z dodatkowych posiedzeń.  

6. Pracownik Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM odpowiedzialny za obsługę prac 

Rady i zespołów, Pan Wojciech Wojtasiewicz poinformował członków Prezydium  

o działalności zespołów problemowych WRDS w Województwie Małopolskim. Powiedział, 

że dotychczas pracę rozpoczęły dwa zespoły problemowe – ds. ochrony zdrowia oraz  

ds. przemysłu i gospodarki. Dodał, że zespół problemowy ds. polityki społecznej rozpocznie 

swoją pracę we wrześniu br.  

7. Następnie Pani Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa w zastępstwie Pana Jacka Krupy, 

Marszałka Województwa Małopolskiego przedstawiła pismo jakie zostało skierowane do 

Pana Marszałka od Pani Doroty Gardias, Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych  

z prośbą o interwencję w sprawie składów zespołów problemowych WRDS w Województwie 

Małopolskim. Pan Wojciech Grzeszek powiedział, że celem Rady nie było wykluczanie 

jakiegokolwiek z jej członków z prac w zespołach problemowych. Członkowie Rady pomimo 

tego, że formalnie nie mogą być członkami zespołów problemowych, mogą w nich pracować 

na zasadzie obserwatorów, doradców bądź ekspertów. Pan Marek Piwowarczyk, Kanclerz 

Loży Małopolskiej Business Centre Club dodał, że decyzja Rady w sprawie zespołów 

problemowych miała na celu poszerzenie zakresu osób zaangażowanych w dialog społeczny, 

a nie ograniczanie czyjegokolwiek działania. Pan Wojciech Wojtasiewicz poinformował 

członków Rady, że wystąpił do prawnika UMWM z prośbą o przygotowanie opinii w spornej 

sprawie opisanej w piśmie Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Otrzymał ustną 

informację na temat tego, że podjęta przez Radę decyzja nie stoi w sprzeczności  

z regulaminem jej działania oraz ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
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dialogu społecznego. W najbliższych tygodniach opinia zostanie przygotowana na piśmie  

i przekazana członkom Prezydium WRDS w Województwie Małopolskim. Do sprawy 

odniosła się również Pani Grażyna Gaj, Przewodnicząca Regionu Małopolskiego Forum 

Związków Zawodowych. Poinformowała, że pismo wysłane do Marszałka Województwa 

Małopolskiego powstało z jej inicjatywy. Dodała, że w dyskutowanej sprawie nie chodzi  

o regulacje prawne tylko o zasady. Powiedziała, że na posiedzeniu Prezydium Rady 29 marca 

br. ustalono, że członkowie Rady będą mogli zasiadać w zespołach problemowych, po czym 

na posiedzeniu plenarnym Rady 5 kwietnia br. podjęto inną decyzję. Wyraziła nadzieje, że  

w przyszłości taka sytuacja nie będzie już miała miejsca i umowy ustne będą przestrzegane.  

8. Następnie poruszona została sprawa finansowania funkcjonowania WRDS w Województwie 

Małopolskim oraz w pozostałych województwach. Pan Wojciech Grzeszek po raz kolejny 

poinformował, że uczestniczył w spotkaniu, na którym Pan Mariusz Błaszczak, Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji zadeklarował większe środki finansowe w 2017 roku na 

funkcjonowanie regionalnych instytucji dialogu społecznego. Dodał, że wspólnie z Panem 

Wojciechem Wojtasiewiczem przygotuje pismo wraz z wyliczeniem rzeczywistych kosztów 

działania Rady, które zostanie przekazane Wojewodzie Małopolskiemu, Panu Józefowi 

Pilchowi wczesną jesienią bieżącego roku na etapie tworzenia budżetu państwa z prośbą  

o zwiększenie środków finansowych. Ponadto Pan Wojciech Wojtasiewicz poinformował, że 

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM wystosował odpowiedź na pismo Dyrektora 

Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Pana Grzegorza Ziomka otrzymane ze pośrednictwem Biura Wojewody Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczące środków finansowych przekazywanych  

w pierwszym kwartale 2016 roku z informacją czy są one wystarczające czy nie.  

W odpowiedzi zaznaczono, że wysokość dotacji jest niewystarczająca i zwrócono się o jej 

zwiększenie ze wskazaniem na jego konkretne cele zostanie ona przeznaczona. Członkowie 

Prezydium wsparli starania na rzecz zwiększenia dotacji na funkcjonowanie WRDS  

w Województwie Małopolskim.  

9. Dyskutowano również sprawę sal, w których odbywają się posiedzenia prezydiów, 

posiedzenia plenarne oraz zespołów roboczych Rady. Ustalono, że spotkania plenarne oraz 

prezydiów odbywać się będą w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie bądź  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zależności od możliwości 

lokalowych (najlepiej stale w jednym  miejscu), natomiast posiedzenia zespołów roboczych  
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w siedzibach organizacji wchodzących w skład Rady. Dodatkowe środki finansowe  

w przyszłości umożliwią wynajem sal. 

10. Przewodniczący WRDS, Pan Wojciech Grzeszek podziękował za członkom Prezydium za 

przybycie na spotkanie i udział w dyskusji.  

 

Opracował:  

Wojciech Wojtasiewicz, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego  


