
Notatka z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

w Województwie Małopolskim w dniu 7 grudnia 2020 roku

posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) W Województwie

Małopolskim odbyło się w dniu 7 grudnia 2020 roku, o godz. 13:00 w trybie wideokonferencji ze

względu na pandemię koronawirusa. Obrady prowadziła Pani Grażyna Gaj, Przewodnicząca Zarządu

Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Małopolskiego, Przewodnicząca WRDS

w Województwie Małopolskim,

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

I. pani Grażyna Gaj powitała Członków Prezydium. W pierwszej kolejnoŚci omówiony został

program bieżącego posiedzenia plenarnego Rady. Pani Przewodnicząca poinformowała, Że

tematem przewodnim spotkania będzie sytuacja płacowa pracowników strukturY PomocY

społecznej, w tym personelu kadry pielęgniarskiej w placówkach całodobowej oPieki,
ponadto zaprezentowane zostaną wyniki badań Projektu "Nowy Dialog - badania w zakresie

kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych".

2, przewodnicząca WRDS w WM poinformowała Członków PrezYdium, Że wYbór
przewodniczącego Rady w 2021 roku zostanie przełożony na posiedzenie plenarne na stYczeń

2021 roku z powodu choroby Pana Janusza Kowalskiego, Prezesa Małopolskiej lzbY Rzemiosła

i przedsiębiorczości, którego kandydatura została wczeŚniej uzgodniona. Do tego czasu

będzie nadal pełnić funkcję Przewodniczącej Rady. Członkowie Prezydium zgodzili się na takie

rozwiązanie.
3. Dodała, że na bieżącym posiedzeniu plenarnym pod głosowanie poddana zostanie uchwała

w sprawie zmian składów osobowych zespołów problemowych ds. bezPieczeństwa

publicznego, ds. budownictwa i infrastruktury, ds. edukacji, ds. komunikacji i transPortu, ds.

ochrony zdrowia, ds, polityki społecznej i ds. przemysłu i gospodarki oraz powołania zesPołu

problemowego ds. energetyki i klimatu. W dalszym ciągu kierowaĆ zespołami ds. ochronY

zdrowia, ds. bezpieczeństwa publicznego, ds. budownictwa i infrastrukturY oraz ds.

komunikacji i transportu będą te same osoby - odpowiednio: Pani Danuta Kądziołka (NSZZ

Solidarność), pan Bartłomiej Babij (Pracodawcy RP), Pan Piotr WÓjcik (MZP Lewiatan) oraz

pan Andrzej Broniszewski (Forum Związków Zawodowych). Zmieniają się przewodniczącY

trzech zespołów: ds. edukacji, ds. polityki społecznej oraz ds. przemysłu i gosPodarki

odpowiednio: Andrzej Dębowski (Związek Rzemiosła Po|skiego), Sylwia Żmudka

(ogólnopolskie porozumienie Związków Zawodowych) oraz Pan Stefan Życzkowski (Business

Centre Club), powołany zostanie również nowy zespół ds. energetyki i klimatu na wniosek

pana Marka Piwowarczyka, Wiceprzewodniczącego WRDS w WM, BuSineSS Centre Club. Na

jego czele stanie pan Grzegorz Krupnik (Business Centre Club}. Pierwotnie zesPołem miał

kierować przedstawiciel Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, jednak organizacja ta nie

będzie delegowała swoich przedstawicieli do prac w zespołach problemowych. W związku

z tym przewodnictwo w zespole obejmie przedstawiciel organizacji, która zainicjowała jego

powstanie, czyli Business Centre Club,

4. W dalszej kolejności pani Przewodnicząca przedstawiła tematykę kolejnego posiedzenia

Rady, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 202L roku. Rada zatwierdzi

sprawozdanie z działalności i finansowe WRDS w WM za rok 2020 oraz ustali harmonogram

pracy WRDS w WM i projekt planu finansowego na 2o2L rok. Przewodnicząca zaapelowała

do Członków prezydium o zgłaszanie do Biura WRDS w WM tematów na obrad RadY w rOku

2021. Dotychczas zgłoszone zostały następujące zagadnienia:

- zagospodarowanie przestrzenne (temat zgłoszony przez Pana Janusza Kowalskiego, Związek

Rzemiosła Polskiego);
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- przyszłość polskiej energetyki (temat zgłoszony przez Pana Józefa Króla, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych);
- kontrola spalin emitowanych przez samochody (temat zgłoszony przez Pana Eugeniusza
Batko, Małopolski Związek Przedsiębiorców Lewiatan).

5. Następnie Członkowie Prezydium dyskutowali sprawę aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w województwie małopoIskim. Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold
Kozłowski poinformował Członków Prezydium o bieżących działaniach władz Małopolski
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitali leczących osoby zakażone Covid-
19. Pani Przewodnicząca Grażyna Gaj dopytywała o dostępności do opieki szpitalnej dla osób
zmagających się z innymischorzeniami niż koronawirus.

6. Pani Przewodnicząca podziękowała Członkom Prezydium za udział w spotkaniu.

Opracowat: Wojciech Wojtasiewicz, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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