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 P R O T O K Ó Ł 

Nr 14 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

28 marca 2019 roku 

 

 

 

 

Miejsce obrad Sala obrad nr 1 (parter) w siedzibie Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 

 

 

Uczestnicy spotkania  Członkowie Prezydium Rady – przedstawiciele związków 

pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, strona 

rządowa   

 

 

 

Organizatorzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności: członków Prezydium 
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Otwarcie posiedzenia 

28 marca 2019 roku odbyło się XIV posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący Krzysztof Małecki, 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa 

Wielkopolskiego, który powitał uczestników spotkania – członków Prezydium.  

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Pan Przewodniczący poinformował, że najważniejszą kwestią organizacyjną będzie 

przyjęcie w skład Rady nowej organizacji ze strony przedsiębiorców i pracodawców, 

której członkom wręczone zostaną dziś powołania. Z uwagi na rozszerzenie składu 

wymagana jest zmiana uchwały co do liczebności składów poszczególnych organizacji. 

Obecnie jest 5 organizacji pracodawców po 3 osoby. W konsekwencji Pan 

Przewodniczący zaproponował, by do każdej organizacji pracowników dokooptować 

po jednym przedstawicielu celem wyrównania liczebności osobowej stron.  

 

2. Zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego 

 Pan Dariusz Siwiński – Biuro Prawne UMWW – poinformował, iż pierwsza zmiana 

dotyczy art. 44, który obecnie brzmi: WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub 

gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i osobami wykonującymi 

pracę zarobkową, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.  

Kolejna zmiana dotyczy art. 9, który w obecnym kształcie stanowi: Na wniosek 

prezydium WRDS, w ramach środków na funkcjonowanie biura wojewódzkiej rady 

dialogu społecznego, marszałek województwa może pokrywać koszty niezbędnych 

ekspertyz i opinii, koszty dojazdów na posiedzenia członków WRDS oraz koszty 

związane z podróżą służbową członków WRDS wykonujących  zadania zlecone przez 

prezydium WRDS, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Najistotniejsza zmiana dotyczy artykułu 50: WRDS podejmuje decyzje w drodze 

uchwały. 1a. WRDS podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych, jeżeli  

w posiedzeniu biorą udział: 1) przedstawiciele więcej niż połowy organizacji, o których 

mowa w art. 23 ust. 1; 2) przedstawiciele więcej niż połowy organizacji, o których mowa 

w art. 24 ust. 1; 3) co najmniej jeden przedstawiciel strony samorządowej; 4) co 

najmniej jeden przedstawiciel strony rządowej. 1b. Przyjęcie uchwały WRDS wymaga 

zgody każdej ze stron. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są 
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przyjmowane zwykłą większością głosów, przy czym wymagane jest uczestniczenie  

w głosowaniu co najmniej 2/3 członków WRDS reprezentujących daną stronę. 

Stanowiska strony samorządowej i strony rządowej przyjmowane są jednomyślnie przez 

obecnych na posiedzeniu członków strony samorządowej i strony rządowej WRDS.  

1c. WRDS może podejmować uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego. 

Przyjęcie uchwały w drodze głosowania korespondencyjnego może odbywać się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przy podejmowaniu uchwały  

w drodze głosowania korespondencyjnego głos w imieniu strony samorządowej, strony 

rządowej oraz organizacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1, oddają 

przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący WRDS. 1e. Głosowanie korespondencyjne 

jest ważne, jeżeli wzięły w nim udział wszystkie organizacje, o których mowa w art. 23 

ust. 1 i art. 24 ust. 1, oraz strona samorządowa i strona rządowa. 1f. Uchwała w drodze 

głosowania korespondencyjnego jest podejmowana jednomyślnie. 2. Opinie, o których 

mowa w art. 42 ust. 2, są wyrażane na posiedzeniu plenarnym WRDS, odpowiednio na 

zasadach określonych w ust. 1a i 1b. 3. Wnioski zawierające stanowiska dotyczące 

rekomendacji rozwiązań i propozycji zmian prawnych WRDS przekazuje Radzie. 

Prezydium Rady, w terminie 30 dni, informuje WRDS o sposobie rozpatrzenia wniosku. 

4. Organ administracji publicznej po otrzymaniu stanowiska WRDS odnosi się pisemnie 

do przekazanego stanowiska w terminie 30 dni. 

 

3. Informacja z posiedzenia RDS w Warszawie w dniu 25 stycznia 2019 r. 

 Pan Przewodniczący zrelacjonował udział w spotkaniu. Obecną przewodniczącą jest 

Dorota Gardias z Forum Związków Zawodowych. Jak co roku na pierwsze posiedzenie 

Rady Dialogu Społecznego zaproszeni zostali wszyscy przewodniczący WRDS-ów. 

Jednym z tematów było powołanie w skład rady nowej organizacji pracodawców, która 

uzyskała reprezentatywność czyli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ponieważ 

nie było odgórnych wytycznych w tym temacie, poszczególne województwa uzupełniły 

składy swoich rad we własnym zakresie. Na spotkaniu Pan Krzysztof Małecki 

przedstawił też tematy jakimi zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

w Poznaniu w roku 2018. 
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4. Propozycje członków Rady na posiedzenia WRDS w II – IV kwartale 2019 r. 

 W toku dyskusji ustalono, iż w II kwartale proponowanym terminem posiedzenia Rady 

będzie 25 czerwca, a tematy to smog oraz szkolnictwo zawodowe, najlepiej z udziałem 

przedstawiciela MEN. W III kwartale temat mogłyby dotyczyć przyszłości regionu 

konińskiego, rozważane jest też zaproszenie przewodniczącej Rady Dialogu 

Społecznego. 

 

5. Sprawy bieżące 

 Pan Przewodniczący poinformował o stanowiskach innych WRDS-ów, które wpłynęły 

do tut. Rady: 

- stanowisko Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń finansowanych przez NFZ 

- stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego  

w sprawie rozwoju Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz odkrywki Złoczew 

- stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w sprawie poparcia apelu Spółki z o.o. Spółki k. Tymbark – MWS  

z siedzibą w Tymbarku.   

Poinformował również, że na jego ręce wpłynęło pismo od Związku Zawodowego 

Pracowników Ogrodu Zoologicznego „Razem” z prośbą o pomoc w ustabilizowaniu 

sytuacji pracowniczej w zakładzie.  

W wyniku dyskusji postanowiono spotkać się ze zwaśnionymi stronami  

w następującym składzie: Krzysztof Małecki FZZ, Jarosław Lange NSZZ 

„Solidarność”, Zbyszko Pawlak BCC, a w dalszej kolejności, gdyby zaszła potrzeba, 

powołać mediatora.  

 Pan Przewodniczący podziękował za wszystkie głosy i zakończył posiedzenie. 

 

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 

Protokolant: Przemysław Belka                     

  Krzysztof Małecki 

   

    Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

         w Poznaniu 


