
Notatka z posiedzenia 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwie Małopolskim 

w dniu 26 kwietnia 2016 roku 

 

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS)  

w Województwie Małopolskim odbyło się w dniu 26 kwietnia 2016 roku, o godz. 13.00,  

w Gabinecie I Wicewojewody Małopolskiego (pokój 105) w Małopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22. 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 harmonogram posiedzenia plenarnego WRDS  

26 kwietnia obejmujący uchwały w sprawie uzupełnienia składów zespołów problemowych 

oraz powołania dwóch kolejnych zespołów problemowych – ds. transportu i komunikacji oraz 

ds. bezpieczeństwa i w sprawie zmiany harmonogramu pracy WRDS w 2016 roku, jak 

również temat przewodni spotkania, czyli sytuację górnictwa i hutnictwa w skali całego kraju, 

jak i Małopolski. Członkowie Prezydium zaakceptowali przedstawione propozycje.  

3. Następnie członkowie Prezydium przedyskutowali program kolejnego posiedzenia plenarnego 

WRDS zaplanowanego na 14 czerwca br. Będzie ono dotyczyło zmian w przepisach 

podatkowych oraz bezpieczeństwa i sytuacji sanitarnej w Małopolsce w kontekście 

przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Członkowie Prezydium 

podjęli decyzję o zaproszeniu na spotkanie małopolskich komendantów policji i straży 

pożarnej, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego oraz 

przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Temat dotyczący zamówień publicznych został 

przeniesiony na posiedzenie plenarne zaplanowane na wrzesień br.  

4. Członkowie Prezydium zgodzili się organizować posiedzenia zespołów problemowych 

WRDS w siedzibach swoich organizacji. Przewodniczący WRDS, Pan Wojciech Grzeszek 

zadeklarował udostępnienie siedziby NSZZ „Solidarność” na spotkania zespołów 

problemowych na wypadek problemów lokalowych innych organizacji.  



5. Pracownik Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM odpowiedzialny za obsługę prac 

Rady i zespołów, Pan Wojciech Wojtasiewicz poinformował, że w najbliższych tygodniach 

członkowie WRDS otrzymają wszystkie protokoły z posiedzeń plenarnych oraz notatki  

z posiedzeń Prezydium. Ponadto poinformował o trwających pracach nad zakładką WRDS na 

stronie internetowej UMWM – Gospodarka, nad bazą teleadresową zespołów roboczych, jak 

również nad stworzeniem kalendarza posiedzeń plenarnych Rady, Prezydium oraz zespołów 

problemowych celem ułatwienia funkcjonowania tych ciał.  

6. Przewodniczący WRDS, Pan Wojciech Grzeszek przekazał członkom Prezydium informację 

na temat możliwości zorganizowania dodatkowego posiedzenia plenarnego Rady dotyczącego 

problematyki górnej i dolnej Wisły. Problem ten był dyskutowany na posiedzeniu Kujawsko 

-Pomorskiej WRDS w kwietniu br., a WRDS w Województwie Małopolskim reprezentował 

Pan Marian Bryksy, Przewodniczący Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.  

7. Następnie Pan Eugeniusz Batko, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zgłosił dwa 

tematy na dodatkowe posiedzenie WRDS: 1) wieczysta dzierżawa jako hamulec rozwoju 

gospodarczego oraz 2) problem czystości ulic i powietrza w Krakowie. Natomiast Pan Janusz 

Kowalski, Związek Rzemiosła Polskiego zaproponował temat zakazu prowadzenia internatów 

przez szkoły.  

8. Członkowie Prezydium przychylnie odnieśli się do propozycji zorganizowania dodatkowego 

posiedzenia Rady na temat stanu czystości i ochrony środowiska w Krakowie. Spotkanie 

odbędzie się w październiku bieżącego roku i będzie również okazją do oceny działań 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży 

2016.  

9. Na koniec członkowie Prezydium dyskutowali również temat planowanych zmian w ustawie 

o zamówieniach publicznych. Podjęli decyzję o ewentualnym wcześniejszym wprowadzeniu 

tematu na Radę (możliwe, że jednak 14 czerwca, jak pierwotnie zakładano), jeśliby 

ustawodawca przyjął zmiany wcześniej niż przed wrześniem bieżącego roku, tak aby temat 

się nie zdezaktualizował.  

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  


