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Notatka z posiedzenia 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwie Małopolskim 

w dniu 16 grudnia 2015 roku 
 

Pierwsze spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS)  

w Województwie Małopolskim odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku, o godz. 9.00,  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, s. 414. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.  

W załączeniu lista uczestników posiedzenia.   

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia – Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego  

Pan Marszałek poinformował, iż Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 

Zarządzeniem Nr 117/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 

roku. Przypomniał, że zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego  Rada spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał.  

 

2. Wręczenie aktów powołania Wiceprzewodniczącym WRDS w Województwie 

Małopolskim – Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

W trakcie posiedzenia Prezydium WRDS wręczono Wiceprzewodniczącym akty powołania do 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.  

Pan Marszałek Jacek Krupa przypomniał, że Prezydium obraduje w składzie dziewięciu osób. 

Funkcja Przewodniczącego WRDS sprawowana jest naprzemiennie przez 

Wiceprzewodniczącego każdej ze stron, kadencja obejmuje jeden rok. Pan Marszałek 

zaproponował przyjęcie w tej sprawie uchwały, która określała będzie Przewodniczenie WRDS 

na najbliższe 4 lata. Za organizację prac WRDS odpowiadało będzie Biuro. Pan Marszałek 

poinformował również, że obrady są nagrywane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.  

Odnosząc się do kwestii tematów jakie podejmowała będzie Rada, Pan Marszałek odwołał się 

do funkcji jaką pełni Rada tj. mediatora w kwestiach społeczno-gospodarczych.  

Pan Marek Piwowarczyk, Wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz Loży Małopolskiej, 

poinformował, że w październiku odbyło się spotkanie przedstawicieli strony pracowników  

i pracodawców podczas którego dykutowano na temat działalności Rady m.in. kwestii 

Regulaminu. Do projektu Regulaminu przesłanego przed posiedzeniem przez Biuro WRDS, 

strona pracowników i pracodawców wniosła propozycje zmian, które uzupełniają jego zapisy. 

W związku z powyższym Pan Piwowarczyk zaproponował, aby Regulamin przekazać 
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Członkom Rady do konsultacji, a następnie przyjąć jego ostateczną formę uchwałą na 

posiedzeniu w styczniu 2016 r.  

Pan Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, poinformował, 

że zaproponowany Regulamin jest w wielu punktach zbieżny z zapisami regulaminu krajowej 

Rady Dialogu Społecznego. 

Pan Marek Piwowarczyk podniósł, iż główną kwestią jaka została dodana do Regulaminu,  

a która wyniesiona została z doświadczeń funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego, jest sprawa ważności podejmowania stanowisk Rady, dodano również możliwość 

powołania zespołów roboczych i ich przewodniczących.  

Pan Jacek Krupa potwierdził, że przesłany przez Biuro Regulamin jest materiałem  

o charakterze wyjściowym, który podlegał będzie opiniowaniu przez Członków WRDS  

i przekazany radcom prawnym do zweryfikowania pod kątem prawnym. 

  

3. Wybór Przewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim 

Pan Janusz Kowalski zaproponował, aby podtrzymać zasadę przewodniczenia podjętą na 

poziomie krajowym, gdzie na pierwszą kadencję Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego 

wybrany został Pan Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, w kolejnym roku 

przewodniczenie obejmie strona pracodawców. 

Pan Marek Piwowarczyk poinformował, że propozycją strony pracowników i pracodawców 

jest, aby w pierwszym roku działalności tj. 2016 przewodniczącym WRDS w Województwie 

Małopolskim został Pan Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Zarząd Regionu Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” (strona pracowników). 

Uzgodniono, że propozycją będzie, aby w kolejnym roku Przewodniczącym WRDS był 

przedstawiciel organizacji pracodawców - Pan Marek Piwowarczyk, Wiceprezes Zarządu BCC, 

kanclerz Loży Małopolskiej, w 2018 roku Wojewoda Małopolski, a następnie Marszałek 

Województwa Małopolskiego.  

 

5. Dyskusja w zakresie propozycji tematów do podjęcia na kolejnych posiedzeniach 

WRDS  

Pan Jacek Krupa odniósł się do poczynionych ustaleń, że pierwszym tematem na kolejnym 

posiedzeniu będzię przyjęcie Regulaminu WRDS. Zaproponował również, aby tematem obrad 

WRDS w 2016 roku był jeden z Programów Strategicznych Województwa Małopolskiego tj. 

Program Włączenie Społeczne na lata 2015-2020 obejmujący m.in. kwestię wykluczenia 

społecznego, bezrobocia. 
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Pan Janusz Kowalski zaproponował podjęcie przez WRDS tematyki szkolnictwa, w tym 

szkolnictwa zawodowego.  

Uzgodniono, że szczegółowo Prezydium odniesie się do zagadnień, jakie powinny być 

przedmiotem obrad WRDS w 2016 roku na kolejnym posiedzeniu z uwagi na konieczność ich 

przedyskutowania i dokładnego przygotowania. W toku dyskusji zaproponowano również 

tematykę przedsiębiorczości, służby zdrowia.   

Pan Marek Piwowarczyk zgłosił postulat, aby posiedzenia Prezydium WRDS odbywały się  

w innym terminie niż posiedzenie plenarne WRDS. Zaproponował również, iż Prezydium na 

kolejnym posiedzeniu wypracuje listę tematów do podjęcia w 2016 roku i przedstawi ją 

wszystkim Członkom WRDS. Lista tematów jest oczywiście otwarta i może być uzupełniana 

o bieżące, ważne sprawy.  

Tematy będą opracowywane przez Członków WRDS, ekspertów i gości, którzy mogą być 

zapraszani na posiedzenia WRDS; zaangażowanie ekspertów może wymagać zabezpieczenia 

na ten cel odpowiednich środków finansowych. Jednocześnie podkreślono, że w działalność 

Rady na szczeblu krajowym zaangażowani są również Ministrowie, których warto również 

zapraszać na posiedzenia WRDS w Województwie Małopolskim.    

Członkowie Prezydium uzgodnili również kwestię zaangażownia mediów tj. media nie będą 

uczestniczyły w posiedzeniach, z wyjątkiem sytuacji kiedy WRDS uzna to za zasadne, ze 

spotkań przygotowywane będą natomiast komunikaty dla mediów.  

Ponadto podniesiono, iż spotkania nie mogą obejmować zbyt dużej liczby tematów,  ich 

przygotowanie może również ułatwić powołanie zespołów problemowych, które pracowały 

będą nad danymi zagadnieniami. 

Przedstawiono również osoby zaangażowane w organizację pracy WRDS ze strony 

Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego (RG UMWM, Biuro WRDS), którymi są: Pani Joanna Domańska – Zastępca 

Dyrektora Departamentu RG, Pani Monika Skalny – pracownik Departamentu RG, Zespołu ds. 

Współpracy Gospodarczej, Pani Elżbieta Sztorc – kierownik Zespołu ds. Współpracy 

Gospodarczej. 

Pan Janusz Kowalski poinformował, że został skierowany do pracy w zespole rady 

gospodarczej w ramach krajowej Rady Dialogu Społecznego.  
 

Przygotowanie: Elżbieta Sztorc, Biuro WRDS w Województwie Małopolskim, Departament Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wrds@umwm.pl  

mailto:wrds@umwm.pl

