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Protokół z posiedzenia 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwie Małopolskim 

w dniu 16 grudnia 2015 roku 

 

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie 

Małopolskim odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku, o godz. 10.00, w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, sala sejmikowa.  

W załączeniu lista uczestników posiedzenia (załącznik nr 1 do Protokołu).   

 

Spotkanie przebiegło zgodnie z poniższym porządkiem obrad: 

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

Pan Marszałek otworzył spotkanie oraz poinformował, iż przed posiedzeniem plenarnym 

odbyło się spotkanie Prezydium WRDS, które pracować będzie w składzie obejmującym 

reprezentację administracji samorządowej, rządowej, przedstawicieli pracodawców  

i pracowników. Na posiedzeniu Prezydium wstępnie omówiono tematy, które należy podjąć na 

najbliższych posiedzeniach WRDS w Województwie Małopolskim. 

Pan Marszałek w imieniu władz samorządowych zadeklarował pełną współpracę i wsparcie  dla 

prac Rady, w tym pomoc organizacyjną oraz przede wszystkim merytoryczną.  

 

2. Wręczenie aktów powołania Członkom WRDS w Województwie Małopolskim – Pan 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Pan Jacek Krupa wręczył akty powołania Członkom WRDS w Województwie Małopolskim. 

Członkowie WRDS pełniący również funkcję Wiceprzewodniczących WRDS otrzymali akty 

powołania podczas posiedzenia Prezydium WRDS, które poprzedzało posiedzenie plenarne.  

 

3. Omówienie kwestii projektu Regulaminu działania WRDS w Województwie 

Małopolskim 

Pan Marszałek podkreślił znaczenie działalności WRDS, w szczególnie jej funkcji mediacyjnej. 

Następnie odniósł się do porządku obrad Rady, w którym znalazła się kwestia projektu 

Regulaminu działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim 

i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, który został  zaproponowany jako materiał 

wyjściowy do dyskusji. W wyniku dyskusji w ramach Prezydium WRDS podjęto decyzję, aby 

Regulamin przyjąć na kolejnym posiedzeniu tj. w styczniu 2016 roku. Propozycja przesłana 

przez Biuro WRDS została wstępnie przeanalizowana, przez stronę pracowników  
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i pracodawców zgłoszone zostały zapisy, które nawiązują do zasad funkcjonowania Rady 

Dialogu Społecznego na poziomie krajowym. Projekt Regulaminu z naniesionymi, 

wspomnianymi zmianami zostanie przesłany do wszystkich Członków Rady, aby każdy mógł 

przeanalizować jego zapisy i zaproponować własne poprawki, wnioski. Przed kolejnym 

posiedzeniem WRDS zbierze się Prezydium, które zaproponuje ostateczny kształt projektu 

Regulaminu, który stanowił będzie podstawę do procedowania na posiedzeniu plenarnym.    

 

4. Przedstawienie wyników głosowania Prezydium WRDS w sprawie wyboru 

Przewodniczącego WRDS w Województwie Małopolskim w roku 2016 i podjęcie 

uchwały nr 1 w w/w temacie 

Pan Marszałek przedstawił zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego i projektu Regulaminu zgodnie z którymi 

przewodniczenie WRDS odbywa się rotacyjnie, poprzez przedstawiciela każdej ze stron 

reprezentowanych w Radzie (tj. samorządowa, rządowa, pracowników, pracodawców) przez 

okres jednego roku.   

Poinformował, iż propozycja Prezydium jest następująca:  

- w 2016 roku WRDS w Województwie Małopolskim przewodniczył będzie przedstawiciel 

strony pracowników, 

- w 2017 roku przedstawiciel strony pracodawców,  

- w 2018 roku Wojewoda Małopolski, 

- w 2019 roku Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Na 2016 rok Prezydium zaproponowało kandydaturę Pana Wojciecha Grzeszka,  

Przewodniczącego Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, na Przewodniczącego 

WRDS w Województwie Małopolskim.  

Pan Przewodniczący Wojciech Grzeszek wyraził zgodę na objęcie w/w funkcji.  

Pan Marszałek skierował do Członków WRDS zapytanie czy wyrażają wolę zaproponowania 

innych kandydatur. Nie zgłoszono innych propozycji, w związku z czym przystąpiono do 

głosowania.  

Pan Marszałek poddał pod głosowanie uchwałę  w w/w temacie (Uchwała nr 1 z dnia 16 

grudnia 2015 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie małopolskim  

w sprawie porządku kolejności przewodniczenia WRDS w województwie małopolskim na lata 

2016-2019,  Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu).  



3 
 

W trakcie głosowania zgłoszono uwagę formalną tj. w tytule uchwały wskazano, że porządek 

kolejności przewodniczenia ustala się na lata 2016-2017 podczas gdy przyjmowana uchwała 

dotyczy lat 2016-2019. Powyższą zmianę w tytule Uchwały zgłoszono jako autopoprawkę. 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni Członkowie WRDS (27 osób), nikt nie 

zgłosił sprzeciwu, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

Pan Marszałek przekazał prowadzenie obrad Panu Wojciechowi Grzeszkowi – 

Przewodniczącemu WRDS w Województwie Małopolskim. 

 

Pan Przewodniczący Wojciech Grzeszek podziękował za wybór i zaufanie oraz podkreślił 

znaczenie działań WRDS oraz wysokie umocowanie Rady Dialogu Społecznego na poziomie 

krajowym. Odniósł się do również do posiedzenia Prezydium WRDS podczas którego Pan 

Marszałek wyraził gotowość wsparcia merytorycznego i technicznego działań WRDS.  

Pan Przewodniczący poprosił Członków Rady, aby na kolejne posiedzenie przygotować 

zagadnienia, które powinny być przedmiotem obrad WRDS w 2016 roku. Poinformował, że na 

posiedzeniu Prezydium zgłoszone zostały takie tematy jak: służba zdrowia, oświata, 

szkolnictwo zawodowe, kwestie MŚP, podatków czy strategii rozwoju Województwa.  

W projekcie Regulaminu zaproponowano również funkcjonowanie zespołów roboczych  

z przewodniczącymi, których zadaniem będzie wypracowywanie tematów, które następnie 

przedkładane będą Członkom WRDS. 

Pan Przewodniczący odniósł się do dobrej praktyki współpracy w Województwie 

Małopolskim, dzięki której wiele spraw udało się przeprowadzić bezkonfliktowo. Wyraził 

również nadzieję, że na szczeblu regionu uda się również wypracować rozwiązania, które 

przedstawiane będą na poziom krajowy. 

Pan Jerzy Smoła, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ 

"Solidarność", odniósł się do par. 26 pkt. 3 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego dotyczącego równej reprezentacji stron pracowników  

i pracodawców.  

Pani Monika Skalny, z Biura WRDS, Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, poinformowała, że w tej sprawie 

prowadzona była korespondencja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skąd 

Biuro pozyskało informację o możliwości zgłoszenia przez stronę pracodawców większej 

liczby członków (tj. więcej niż dwunastu). 

Pan Andrzej Zdebski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, poinformował, że ze strony 

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszone zostały trzy osoby jako Członkowie WRDS 
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oraz dwie jako doradcy WRDS. Wobec powyższego osoby zgłoszone jako doradcy nie są 

Członkami Rady i strona pracodawców reprezentowana będzie w Radzie przez dwanaście osób 

i strona pracowników również przez dwunastu przedstawicieli. Zgodnie z Ustawą i projektem 

Regulaminu doradcy mogą być zapraszani na posiedzenia. Następnie przedstawiono raz jeszcze 

wszystkich Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.   

 

Pan Przewodniczący Wojciech Grzeszek zaproponował, aby do następnego spotkania 

skonsultować Regulamin działania WRDS, do którego uwagi zostały już przesłane przez stronę 

pracowników i pracodawców, tak, aby na kolejnym spotkaniu możliwe było jego przyjęcie. 

Zwrócił się  również z prośbą o zaproponowanie tematów, które powinny być podjęte przez 

Radę na najbliższych posiedzeniach, w celu ustalenia harmonogramu pracy WRDS.    

W dalszej części podniesiona została przez Członków WRDS kwestia zwrotu kosztów dojazdu 

na spotkania (delegacja) i skierowana prośba o analizę w tym zakresie, tak aby na kolejnym 

posiedzeniu możliwe było podjęcie rozstrzygnięcia w tym zakresie.  

Pan Przewodniczący Wojciech Grzeszek poinformował, że w na poziomie krajowym istnieją 

rozstrzygnięcia w tym zakresie zapisane w Ustawie. Na działalność WRDS są również 

zabezpieczone środki w budżecie państwa, jednak są one ograniczone.  

Pani Grażyna Gaj, Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, 

zgłosiła wniosek formalny, aby jednym z pierwszych tematów podnoszonych przez Radę była 

kwestia ochrony zdrowia.   

Pan Jacek Krupa poprosił o doszczegółowienie, który temat z tego zakresu powinien być 

podniesiony, czy kwestia zapowiadanej likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) czy 

np. ochrona zdrowia z punktu widzenia regionalnego. Pani Grażyna Gaj wyjaśniła, iż chodzi 

przede wszystkim o kwestie kadrowe, zwłaszcza w pielęgniarstwie.  

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

że na krajowej RDS również podejmowano znaczenie tego tematu i wyraził opinię, iż warto 

aby WRDS w Województwie Małopolskim wypracowało stanowisko w tym zakresie.  

Pan Józef Gawron zadeklarował wsparcie w celu zaproszenia na obrady przedstawiciela 

Ministerstwa Zdrowia. 

Ze strony Członków WRDS podniesiono również, iż warto powołać zespół problemowy  

w tematyce ochrony zdrowia.  

W odniesieniu do ważnych zagadnień, które podjęte powinny być przez Radę, strona 

pracodawców zgłosiła również kwestię ustawy o zamówieniach publicznych.  
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W kolejnym punkcie posiedzenia ustalono terminy kolejnych spotkań: 

- posiedzenie WRDS w województwie małopolskim: 26.01.2016, godz. 10:30,  

- posiedzenie Prezydium zaplanowano na 19.01.2016, godz. 10:30.  

Jednocześnie ustalono, że spotkania odbywały się będą we wtorki. W przypadku posiedzeń 

odbywających się na ul. Basztowej pojawiła się również prośba o zabezpieczenie parkingu.  

 

Pan Przewodniczący Wojciech Grzeszek zakończył obrady pierwszego posiedzenia WRDS  

w Województwie Małopolskim.   

 

 

Przygotowanie: 

Elżbieta Sztorc 

Biuro WRDS w Województwie Małopolskim, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wrds@umwm.pl  
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