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Wprowadzenie
Niniejszy Raport stanowi podsumowanie moich spotkań z przedstawicielami Wojewódzkich
Rad Dialogu Społecznego (WRDS). Kończy się moja kadencja jako Przewodniczącej Rady Dialogu
Społecznego (RDS), 22 października br. przekazuję przewodniczenie Rady stronie rządowej. To dobry
moment na to, by przedstawić co udało się zrobić, ale też wskazać na te rzeczy i elementy, które
wymagają doprecyzowania.
Dialog na poziomie regionalnym to ważny element kształtujący jakość współżycia społecznego
i sposób na rozwiązywanie konfliktów gwarantujący zachowanie spokoju społecznego. To duże
oczekiwania stawiane przed WRDS, bowiem problemy w różnych regionach mają inne podłoże. Aby
jednak dobrze pełniła swoją rolę konieczne jest skupienie większej uwagi na promocji dialogu
społecznego i jego instytucji zarówno w regionie jak i kraju. Bardzo ważne jest, aby ten dialog był
prowadzony skutecznie. Promocja i upowszechnianie idei dialogu jest nieodzownym elementem
budowania wzajemnego zaufania, konsultacji i stałej współpracy między partnerami społecznymi a
organami administracji publicznej na wszystkich jej szczeblach. Przykładem takich efektów jest m.in.
porozumienie na rzecz rozwoju województwa śląskiego przygotowany przez tamtejszy WRDS. Istotne
przy tym są kompetencje WRDS, tak aby nie była ona tylko wyrazicielem opinii czy stanowiska, ale
aby jej zdanie musiało być w określonym stopniu brane pod uwagę.
Jedynym z głównych problemów, który pojawiał się na spotkaniach w regionie dotyczył
kwestii przyznanego budżetu przeznaczonego na działalność Rady w regionach, który uniemożliwiał
w pełni prowadzenie działalności przez WRDS. Niezbędne były ustawowe zmiany w ustawie o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dotyczące WRDS. Przygotowanie tych
zmian stanowiło jedno z kluczowych wyzwań przed którym stanęłam i z satysfakcją mogę podkreślić,
że dzięki wsparciu Prezydenta RP, determinacji partnerów społecznych, otwartości Marszałków
Województwa, a przede wszystkim zrozumieniu wagi problemu przez Minister Pracy i Rodziny i
Polityki Społecznej udało się tę kwestie przesądzić i już od 2018 roku zostaną zabezpieczone środki
na działalność WRDS i różne formy ich aktywności m.in. ekspertyzy i dojazdy, co stanowiło jeden z
ważniejszych postulatów.
Przeglądu funkcjonowania i wypracowania założeń do projektu nowelizacji ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dokonał powołany przez
Prezydium, Zespół Ekspertów pod przewodnictwem przedstawiciela Konferencji Lewiatan prof. Jacka
Męciny. Podkreślić należy, że zdecydowana większość propozycji, które poprzedzone zostały
kilkumiesięczną dyskusją i konsultacjami, jest aprobowana przez wszystkich partnerów społecznych.
Poniżej zmiany zaproponowane do negocjacji w prac Zespołu zaproponowano m.in. następujące
zmiany legislacyjne w kwestiach:
 art. 46 ust. 1 - dot. zmiany w składzie WRDS tak, aby w WRDS był reprezentowany
marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby - jako przedstawiciele
strony samorządowej;
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 art. 46 ust. 2 osobie z misją dobrej woli, wskazywanej na wniosek przewodniczącego
WRDS do rozwiązania konfliktu, przysługuje wynagrodzeniei zwrot poniesionych kosztów
przejazdu i zakwaterowania określone w umowie zawartej przez tę osobę z wojewodą;
natomiast w myśl ust. 3 ww. artykułu, wynagrodzenie i koszty przejazdu i
zakwaterowania są finansowane w ramach dotacji celowej przez marszałka, w celu
ujednolicenia przepisów, proponuje się wskazanie marszałka – dysponenta dotacji – jako
osoby podpisującej umowę.
 dodanie do art. 48 nowy ustęp 9 o następującym brzemieniu: Na wniosek Prezydium
WRDS, w ramach środków na funkcjonowanie Biura WRDS, Marszałek Województwa może
pokrywać koszty niezbędnych ekspertyz i opinii, koszty związane z podróżą służbową oraz
dojazdu na posiedzenia delegowanych członków WRDS wykonujących zadania zlecone
przez Prezydium;
 nowy zapis do art. 42 oraz art. 50 ustawy w zakresie wydawania przez WRDS opinii i
stanowisk

uzasadniany

tym,

że

wykładnia

art.

42

oraz

art.

50

ustawy

w zakresie wydawania przez WRDS opinii i stanowisk niesie za sobą problemy
interpretacyjne. Zasadnym wydaje się doprecyzowanie w jakich sprawach WRDS winna
wydać
o

opinię,

uznaniu

kiedy

danego

stanowisko

stanowiska/opinii

oraz
za

określić
ważną

przesłanki,

(zgoda

strony

świadczące
pracowników

i pracodawców, zgoda wszystkich stron dialogu) oraz doprecyzować procedurę wydawania
opinii/stanowisk odrębnych.
Kluczową rozbieżnością ze strona rządową były kwestie podporządkowania WRDS marszałkom
województwa i finansowanie przez nich działalności WRDS jako zadania własnego. W dniu 19 czerwca
2017 roku w Pałacu Prezydenckim na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego poświęconemu
przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego
partnerzy społeczni przedstawili Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie rekomendacje zmian w ustawie
o RDS i zaproponowali takie rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności WRDS.
W tym miejscu, chciałabym podziękować wszystkim członkom WRDS za rok wspólnej pracy. Z
moich

wizyt

u

Państwa

rysuje

się

naprawdę

optymistyczna

ocena

potencjału

i zaangażowania partnerów społecznych. Wiele tez zależy od postaw Marszałków i woli współpracy
strony samorządowej i wojewody. Tam gdzie ta współpraca układała się dobrze dostrzec można było
większą aktywność Rady.
Na koniec pragnę też podkreślić, że bardzo dużo zależy od osoby Przewodniczącego WRDS,
jej lub jego zaangażowania i doświadczenia. Do dziś pamiętam perfekcyjne prowadzenie obrad i
niezwykłą aktywność WRDS lubelskiego, ale także śląskiego, pomorskiego czy opolskiego. Wierzę, że
z kolejnym rokiem wszystkie WRDS będą nabierać doświadczenia i podejmować nowe aktywności.
Wyrażam nadzieję, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego będzie w stanie reagować na bieżąco
na pojawiające się sytuacje konfliktowe, zaburzające pokój społeczny w regionie, ale i co chce
podkreślić inicjować działania jak w dolnośląskim na rzecz Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w
kujawsko – pomorskim na rzecz rozwoju regionalnego, czy w świętokrzyskim na rzecz rozwoju
kształcenia zawodowego. To tylko niektóre przykłady, liczę także na kontynuowanie dotychczasowej
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współpracy z Radą Dialogu Społecznego. Życzę nowej Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego
rozwiązywania problemów wspólnie i w konsensusie i z coraz większym angażowaniem do współpracy
WRDS-ów, bowiem porozumienie jest sukcesem, a nie porażką którejś ze stron.
Dr Henryka Bochniarz
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego
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Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce.
Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpią one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje
Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z
zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS
postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz
co najmniej jednej organizacji pracowników.
Skład Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

marszałek
województwa

przedstawiciele
reprezentatywnych
organizacji
pracodawców

SKŁAD

przedstawiciele
reprezentatywnych
organizacji
związkowych

wojewoda
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Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków
zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach
będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z
terenu województwa

opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych
programów w zakresie objętym zadaniami związków
zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie
sprawozdań z realizacji tych zadań

rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały
przekazane przez Radę Dialogu Społecznego

przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom
administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i
propozycji zmian prawnych

rozpatrywanie
spraw
społecznych
lub
gospodarczych
powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami,
jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju
społecznego
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Harmonogram spotkań

Od początku swojej kadencji Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego wzięła
udział w 15 spotkaniach z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, aby lepiej
poznać specyfikę działania wojewódzkich rad dialogu społecznego. Na mapie spotkań pozostał WRDS
Podkarpacki.
Głównym celem posiedzeń było między innymi omówienie kwestii ustrojowych WRDS oraz
funkcjonowania dialogu regionalnego w Polsce, ale także dyskusja na temat nowelizacji Ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, planowaną na ten rok bogatszą
o spostrzeżenia przedstawicieli dialogu regionalnego.

Mapa spotkań Przewodniczącej RDS w regionach

Gdańsk
31.01.2017

Olsztyn
9.12.2016

Szczecin
14.02.2017

Białystok
22.03.2017

Bydgoszcz
17.01.2017

Zielona
Góra

Warszawa

Poznań

14.09.2017

3.04.2017

20.03.2017

Łódź
14.11.2016

Lublin
21.01.2017

Wrocław
20.12.2016

Kielce

Opole
22.06.2017

26.01.2017

Katowice
10.07.2017

Kraków

Rzeszów

6.03.2017
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Województwo Łódzkie
W spotkaniach z Przewodniczącą RDS w regionach uczestniczyli również prof. Jacek Męcina,
Przewodniczący Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS oraz Zbigniew Żurek, Przewodniczący
Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.

Spotkanie

14 listopada 2016r.

Fot.
WRDS WŁ

Głównym tematem spotkania były propozycje zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.
Podczas spotkania Przewodnicząca Henryka Bochniarz podkreśliła, że Rada Dialogu Społecznego
zyskała kompetencje nie tylko w zakresie prowadzenia i rozwoju dialogu społecznego na poziomie
krajowym, ale także na wszystkich szczeblach samorządu. Zadeklarowała chęć zintensyfikowania
współpracy między centralą RDS a regionami, gdzie też powinny powstawać specjalne zespoły
problemowe zajmujące się różnych sprawami, np. reformą służby zdrowia, oświaty
Podczas spotkania podkreślano, że nowatorska ustawa o RDS jest szansą na dobre funkcjonowanie
dialogu na szczeblu wojewódzkim. Wskazywano, że w niektórych regionach formułowane są
wątpliwości na temat usytuowania WRDS, że to nie marszałek a wojewoda powinien być
organizatorem dialogu regionalnego. Zaniepokojenie budzi brak pieniędzy na finansowanie dialogu w
regionach. Stąd pomysł budżetowego wsparcia. Także niełatwą sprawą jest większy wpływ WRDS na
proces legislacyjny.

Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Łódzkiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
21

Posiedzenia Plenarne
14

Posiedzenia Zespołów
-
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Województwo Warmińsko – Mazurskie

Spotkanie

9 grudnia 2016r.

Podczas posiedzenia została poruszona kwestia dotycząca planowanej sprzedaży i ewentualnego
zaniechania przewozów pasażerskich przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Olsztynie S.A.
Przewodnicząca RDS Henryka Bochniarz zaapelowała do partnerów społecznych w regionie o
aktywność i zgłaszanie propozycji zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, zwłaszcza w
zakresie usytuowania i finansowania WRDS. Podkreśliła, że za swój główny cel jako Przewodnicząca
RDS postawiła sobie przygotowanie nowelizacji ustawy oraz realizację programu prac w 2017 r.,
przyjętego przez RDS. Zaapelowała do wszystkich stron o jak najszerszą promocję idei dialogu
społecznego wśród Polaków. Zaznaczyła, że nadal mamy do czynienia z bardzo niską świadomością
społeczeństwa w kwestiach dialogu społecznego.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
12

Posiedzenia Plenarne
9

Posiedzenia Zespołów
16
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Województwo Dolnośląskie
Spotkanie

20 grudnia 2016r.

Przygotowanie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego był jednym z głównych tematów spotkania WRDS.

Ustępujący Przewodniczący Marek Woron jako najważniejsze dokonania WRDS uznał wypracowanie
stanowisk dotyczących projektowanej ustawy prawo wodne, przedłużenia koncesji na wydobycie dla
Kopalni Melafiru w Rybnicy, a także w sprawie budowy odcinka Drogi S3 – ważnej strategicznie arterii
dla województw Polski Zachodniej. Nowy przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego mówił o wyzwaniach, które czekają Samorząd Województwa w roku
2017, wśród których najistotniejsza jest realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego.
W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Henryka Bochniarz podkreśliła, że przygotowanie nowelizacji
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jest jednym z
głównych zadań, które stoi przed nową Przewodniczącą RDS w roku 2017. Dodała, że bardzo liczy na
głos przedstawicieli wojewódzkich rad dialogu społecznego w tej kwestii i uznaje, że jest to
niepowtarzalna szansa, aby członkowie rad sami mogli zdecydować o sposobie prowadzenia dialogu i
organizacji prac gremiów ciał dialogowych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Dolnośląskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium

Posiedzenia Plenarne

Posiedzenia Zespołów

21

6

26

11

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Spotkanie

17 stycznia 2017r.

Fot. WRDS WKP

Głównym tematem spotkania była

realizacja Ustawy wprowadzającej Krajową Administrację

Skarbową oraz nowelizacja ustawy o RDS.
Przewodnicząca Henryka Bochniarz podkreśliła, że jednym z zadań, które chciałabym realizować jako
przewodnicząca to kwestia promocji zarówno tego, co rada powinna robić jak również tego co dzieje
się w wojewódzkich radach dialogu społecznego. Pozytywnie odniosła się do zmian w funkcjonowaniu
RDS, a szczególnie do powołania na podstawie ustawy z 2015 roku Rady Dialogu Społecznego, która
zastąpiła Komisję Trójstronną i zasadom przewodniczenia im.
Członkowie WRDS pozytywnie skwitowali zmiany, wprowadzone ustawą w 2015 roku w funkcjonowaniu
WRDS.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Kujawsko-Pomorskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.

Posiedzenia Prezydium
17

Posiedzenia Plenarne
13

Posiedzenia Zespołów
14
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Województwo Lubelskie
Spotkanie

21 stycznia 2017r.

Fot. WRDS WL

Głównym tematem posiedzenia WRDS była emigracja zarobkowa.
Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego podsumowała ostatni rok działalności
RDS na szczeblu krajowym. Z kolei członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa
Lubelskiego dyskutowali o swoich dokonaniach w 2016 roku oraz o najbliższych wyzwaniach.
W dalszej części posiedzenia WRDS przyjęła m.in. stanowisko w sprawie emigracji zarobkowej
pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem województwa
lubelskiego oraz opinię w sprawie nowelizacji Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Lubelskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
16

Posiedzenia Plenarne
15

Posiedzenia Zespołów
28
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Województwo Świętokrzyskie
Spotkanie

26 stycznia 2017r.

Fot. WRDS WŚ

Dyskutowano na temat miejsca dialogu regionalnego w dialogu krajowym oraz dotychczasowych
doświadczeń działalności WRDS w Kielcach.
Przewodnicząca Henryka Bochniarz odnosząc się do Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego podkreśliła,
że obowiązuje ona od dopiero półtora roku i sami uczymy się jeszcze działać w jej ramach, bo to
naturalne, że kwestia praktyki wielu kwestii była dla nas niewiadomą. Dodała, że przed wakacjami
RDS chce przygotować projekt nowelizacji tej ustawy, aby wcielić nasze dotychczasowe spostrzeżenia
w życie. Dodała, że Rada przywiązuje dużą wagę do działań lokalnych. Ma nadzieję, że zakres
działania rady będzie jak najszerszy i będziemy dyskutować o najważniejszych kwestiach. Wiele
zależy jednak od tego jaką rolę Rada będzie odgrywała i jaka będzie jej władza. Zaznaczyła, aby
promować działalność Rady, informować o niej, ale mieć też świadomość, że najlepiej wypromuje się
ona sama jeżeli będzie miała swoje zdanie w kwestiach ważnych, będzie szukała kompromisu i będzie
polem dialogu. RDS chce być nie tylko recenzentami i konsultantami, ale również wykazywać się
własną inicjatywę.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Świętokrzyskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
12

Posiedzenia Plenarne
8

Posiedzenia Zespołów
13
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Województwo Pomorskie
Spotkanie

31 stycznia 2017r.

Realizacja strategii rozwoju województwa oraz regionalnych programów strategicznych,
zatrudnianie cudzoziemców w Pomorskiem, plan pracy WRDS na 2017 rok – tym m.in. tematom
poświęcone było spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Przewodnicząca RDS podkreślała, że wszystkie struktury regionalne powinny uczestniczyć w procesie
konsultacji

wewnętrznych,

szczególnie

prawa

miejscowego.

Głos

regionów

powinien

być

także bardzo ważny w kwestii projektów ustaw, jak to było ostatnio w przypadku minimalnej stawki
godzinowej, skutków reformy edukacji, czy zmiany w finansowaniu służby zdrowia. Podkreśliła, że
nowoczesny rynek pracy, a rola związków zawodowych i pracodawców, to jeden z ważniejszych
tematów dla Rad Dialogu. Podobnie jak debata o edukacji.
Członkowie WRDS omawiali problem zatrudniania cudzoziemców w województwie pomorskim. W roku
2016 nastąpił lawinowy wzrost liczby obcokrajowców starających się o pracę (ponad 80 proc. to
Ukraińcy). Zdecydowana większość cudzoziemców wykonuje prace w budownictwie, transporcie i
handlu. Prawie 4-krotny wzrost liczby wniosków o pozwolenie na pracę, spowodował wydłużenie się
czasu oczekiwania na wydanie decyzji do średnio 3 miesięcy (zgodnie z prawem powinno być 30 dni).
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Pomorskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
22

Posiedzenia Plenarne
14

Posiedzenia Zespołów
39

15

Województwo Zachodniopomorskie
Spotkanie

14 lutego 2017r.

Fot. WRDS WZ

W czasie spotkania dyskutowano o nowelizacji ustawy o RDS, sytuacji zawodowej pielęgniarek i
położnych w województwie zachodniopomorskim, m.in. uregulowaniu norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, wycofaniu się ze
szkodliwego projektu zmian kształcenia zawodowego. Sporo czasu poświęcono również statusowi
uzdrowiska Kołobrzeg. Władze miasta przekonują, że jego rozbudowa nie zagraża uzdrowisku.
Dialog regionalny wpisany jest w filozofię funkcjonowania województwa, gdzie z jednej strony trzeba
dbać o istniejące miejsca pracy, z drugiej o inwestycje, które zdecydują o rozwoju regionu powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, na posiedzeniu.
Szefowa RDS podkreślała, że Rada powinna nie tylko oceniać inicjatywy rządowe, ale także inicjować
dyskusje na ważne tematy, np. reforma ochrony zdrowia czy szkolnictwo zawodowe.
Następnie poinformowała, że w regionach odbywa się debata o kompetencjach RDS i WRDS, ich
usytuowaniu oraz finansowaniu dialogu regionalnego.

Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Zachodniopomorskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
12

Posiedzenia Plenarne
11

Posiedzenia Zespołów
31
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Województwo Małopolskie
Spotkanie

6 marca 2017r.

Fot. WRDS WM

Tematem przewodnim spotkania była rządowa reforma służby zdrowia zakładająca wprowadzenie
sieci szpitali.
Goście z członkami rady rozmawiali na temat funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, przyszłości
wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz zbliżającej się nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przewodnicząca Henryka Bochniarz zachęcała
do opracowania białej księgi dobrych praktyk dialogu społecznego.
Zdaniem szefowej RDS ważne jest budowanie autorytetu RDS i WRDS i docieranie z informacją do
decydentów, pracodawców, ale także do opinii publicznej. Zrozumienie mechanizmów dialogu i
budowanie przekonania, że jest to we współczesnym świecie najlepsza metoda zarządzania zmianą,
wypracowywania kompromisów, a przede wszystkim zaufania między wszystkimi uczestnikami życia
gospodarczego i społecznego, to szansa na lepszą jakość prawa, lepsze zrozumienie potrzeb
gospodarki i potrzeb społecznych.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Małopolskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
13

Posiedzenia Plenarne
14

Posiedzenia Zespołów
23

17

Województwo Lubuskie
Spotkanie

23 marca 2017r.

Fot. WRDS WL

Głównym

tematem

obrad

była

sytuacja

na

lubuskim

rynku

pracy.

Tematem wystąpienia Henryki Bochniarz były zagadnienia problemowe występujące w woj. lubuskim,
a jego uzupełnieniem był referat dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Wśród słabych
stron regionu wymienił on niski potencjał demograficzny regionu i postępującą depopulację. Jeśli nic
nie ulegnie zmianie, to zgodnie z prognozą ludności do 2050 r., Lubuszan będzie o 140 tys. mniej, a
co gorsza, spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co oznacza dość
dynamiczny spadek siły roboczej w regionie.
Podczas posiedzenia Wicemarszałek omówiła też główne projekty zrealizowane przez samorząd
województwa, a których efektem było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu:
projekty transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne.

Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Lubuskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
8

Posiedzenia Plenarne
6

Posiedzenia Zespołów
-
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Województwo Podlaskie
Spotkanie

22 marca 2017r.

Fot. WRDS WP

Podczas spotkania omówiono kwestie ustroju Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i
funkcjonowanie dialogu regionalnego. Dokonano też przeglądu najważniejszych problemów
gospodarczych i społecznych, które są przedmiotem dyskusji na posiedzeniach.
Zdaniem Przewodniczącej RDS,

Rada Dialogu Społecznego, która powstała na gruzach komisji

trójstronnej, opiera się na ustawie, która na tle dialogu w krajach Unii Europejskiej jest wyjątkowo
innowacyjna.
Następnie podkreśliła konieczność przeprowadzenia akcji edukacyjnej i kampanii promocyjnoinformacyjnej o działalności Rady wśród rządu, parlamentu, sejmików. Zapowiedziała też stworzenie
'białej księgi", w której będą zapisane ważniejsze rozporządzenia i wskazówki, jak poruszać się w
gąszczu przepisów, dotyczących funkcjonowania WRDS, ich działalności i możliwości. Zachęcała WRDS
do dzielenia się doświadczeniem i spostrzeżeniami.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Podlaskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
17

Posiedzenia Plenarne
10

Posiedzenia Zespołów
7
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Województwo Wielkopolskie
Spotkanie

3 kwietnia 2017r.

Fot. WRDS WW

W czasie spotkania mówiono o roli dialogu społecznego w skali kraju i regionów, nowelizacji
ustawy o RDS, zasadach finansowania dialogu w województwach, a także zmianach w komunikacji
kolejowej w województwie wielkopolskim.
Pierwszą część spotkania dotyczyła dyskusja na temat współpracy Rady Dialogu Społecznego z
wojewódzkimi radami oraz projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.
Przewodnicząca Henryka Bochniarz poinformowała, że w najbliższych miesiącach, po konsultacjach
ze wszystkimi partnerami społecznymi, powstanie projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego. Podkreśliła, że Rada jest ważną instytucją dialogu partnerów społecznych i jej głos
powinien być wysłuchany i poważnie traktowany przez stronę rządową. Następnie dodała, że RDS
będzie dyskutować o zmianach w ustawie o zamówieniach publicznych.
Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie Plan Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2017 rok przygotowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Wielkopolskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
7

Posiedzenia Plenarne
8

Posiedzenia Zespołów
2
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Województwo Opolskie
Spotkanie

22 czerwca 2017r.

Podczas spotkania przewidziano m.in. omówienie problemów wynikających z likwidacji
wydziałów pracy w sądach rejonowych oraz przedstawienie informacji na temat kształcenia
kierowców na Opolszczyźnie.
Przewodnicząca RDS podkreśliła, że WRDS powinny być afiliowane przy marszałkach województw, bo
oni są gospodarzami terenu, tam podejmowane są najważniejsze dla regionu wydarzenia.
Oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich
i ciekawych kwestii. Pozytywnie też oceniła rotacyjność w przewodniczeniu radom, bo – jak mówiła –
poznajemy ciekawe style przewodnictwa. Apelowała też o większą kreatywność, choć nie bez goryczy
stwierdzała, że wiele istotnych argumentów związanych z siecią szpitali czy reformą edukacji nie
zostało przez stronę rządową w ogóle uwzględnionych.
Ponadto członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli natomiast stanowisko w sprawie wydziałów pracy
sądów rejonowych. WRDS zwróciła się z apelem o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego – tj.
utworzenia wydziałów pracy przynajmniej w dwóch sądach rejonowych – nyskim i kędzierzyńskokozielskim.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Opolskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
10

Posiedzenia Plenarne
11

Posiedzenia Zespołów
6

21

Województwo Śląskie
Spotkanie

10 lipca 2017r.

Wiodącym tematem spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach była
planowana nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz rządowy pomysł dotyczący
powołania do życia Narodowego Instytutu Technologicznego.
Przewodnicząca RDS, odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego, powiedziała że w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
znajduje się zapis, który stanowi, że po dwóch latach działania należy dokonać przeglądu i oceny
ustawy oraz dokonać stosownej nowelizacji. Zbliża się właśnie ten czas, dlatego odwiedziłam już 14
WRDS-ów, co pozwoliło mi bliżej przyjrzeć się specyfice dialogu regionalnego oraz zaproponować
konkretne rozwiązania, jak np. afiliowanie wojewódzkich rad przy marszałkach oraz dookreślenie
sposobu ich finansowania - dodała.
Oceniła, że dialog na poziomie regionalnym jest niezwykle istotną metodą dochodzenia do rozwiązań,
które są satysfakcjonujące dla szerokiej reprezentacji zainteresowanych grup społecznych oraz
administracji.
Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Śląskiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
21

Posiedzenia Plenarne
18

Posiedzenia Zespołów
31

22

Województwo Mazowieckie
Spotkanie

14 września 2017r.

Fot. WRDS WM

W czasie posiedzenia omówiono m.in. kwestię nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
sytuację demograficzną województwa mazowieckiego, i aktualną koniunkturę na mazowieckim
rynku pracy. Udało się także podsumować realizację i oddziaływanie rządowych programów
prorodzinnych, w tym Programu „Rodzina 500 plus”.
W zastępstwie Przewodniczącej RDS w posiedzeniu wziął udział prof. Jacek Męcina, członek RDS,
Przewodniczący Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Zwrócił uwagę na istotę dialogu
społecznego, który jest nawiązaniem do łączenia dwóch grup interesów - konkurencyjności gospodarki
i praw społecznych/pracowniczych. Podkreślił, że rada daje szansę na integrację interesów wokół
Polski obywatelskiej. To nowe rozdanie, jest czymś innym niż wcześniejsza Komisja Trójstronna, gdyż
ma większe uprawnienia, a dialog w jej ramach znaczy więcej. Coraz więcej pojawia się sytuacji, w
których wspólnie udaje się nam wypracować lepsze rozwiązania. Każde spojrzenie pozwala lepiej
kształtować Radę Dialogu Społecznego i na poziomie województw mogą zostać wypracowane
rozwiązania, które będą przeniesione na poziom centralny. Ważne abyśmy zbierali te doświadczenia,
które przełożą się na lepsze rozwiązania. Następnie omówił rezultaty prac RDS nad nowelizacja
ustawy o Radzie. Dodał, że nowelizacja ustawy planowana jest na jesień. Zaznaczył, że kluczowe jest
zapewnienie finansowania WRDS –om, dodał też że wbrew wcześniejszym zapowiedziom wobec
różnicy zdań pomiędzy poszczególnymi WRDS-ami nie będzie w niej szerokiej propozycji zmian w
zakresie stanowisk i opinii wojewódzkich rad dialogu społecznego, co WRDS mogą regulować
samodzielnie w regulaminach.
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Zestawienie posiedzeń WRDS Województwa Mazowieckiego
od momentu powstania do sierpnia 2017r.
Posiedzenia Prezydium
12

Posiedzenia Plenarne
9

Posiedzenia Zespołów
12

24

Informacje ogólne
Zestawienie przyjętych stanowisk/opinii/uchwał WRDS – od momentu powstania
do połowy czerwca 2017r.
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* WRDS lubuskie, zachodniopomorskie, podkarpackie dane od momentu powstania do końca 2016r.

WRDS Małopolskie
Stanowisko
w/s. doradztwa
zawodowego

Przykładowe
przyjęte
stanowiska

w reformowanym
WRDS Łódzkie

WRDS Podlaskie

systemie

Stanowisko w/s.

Stanowisko w/s.

szkolnictwa

uzyskania przez

sytuacji w

Polskę prawa do

podlaskiej służbie

zorganizowania w
Łodzi w 2022 roku

zdrowia

WRDS

Międzynarodowej

WRDS Pomorskie

Wystawy EXPO

Stanowisko

Dolnośląskie

w/s. opracowania

Stanowisko w/s.

strategii realizacji

budowy drogi
ekspresowej S3 na

projektu
zagospodarowania

WRDS

odcinku Bolków-

Dolnej Wisły

Świętokrzyskie

Lubawka

Stanowisko w/s.
sytuacji
Elektrowni
Połaniec S.A.
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Datacje/szacunkowe koszty funkcjonowania WRDS w 2016r.

WRDS

DOTACJA (tys.)

Szacunkowe koszty
funkcjonowania
w 2016 r.(tys.)

Małopolskie

49 000,00

112 680,50

Warmińsko-Mazurskie

-

128 370,00

Śląskie

42 000,00

188 846,60

Świętokrzyskie

10 000,00

124 240,00

Lubelskie

46 000,00

136 000,00

Łódzkie

28 000,00

105 000,00

Wielkopolskie

50 000,00

98 000,00

Podkarpackie

37 000,00

Ok. 70 000,00

Pomorskie

60 000,00

221 337,00

Zachodniopomorskie

46 000,00

98 555,00

Dolnośląskie

-

186 000,00
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Harmonogram spotkań:
łódzkie

Łódź

warmińskomazurskie

Olsztyn

dolnośląskie

Wrocław

20.12.2016 r.

Bydgoszcz

17.01.2017 r.

lubelskie

Lublin

24.01.2017 r.

świętokrzyskie

Kielce

26.01.2017 r.

pomorskie

Gdańsk

31.01.2017 r.

zachodniopomorskie

Szczecin

14.02.2017 r.

małopolskie

Kraków

6.03.2017 r.

lubuskie

Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra

20.03.2017 r.

podlaskie

Białystok

22.03.2017 r.

wielkopolskie

Poznań

3.04.2017 r.

Opolskie

Opole

22.06.2017 r.

kujawsko-pomorskie

14.11.2016 r.

9.12.2016 r.
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Śląskie

Katowice

10.07.2017 r.

Mazowieckie

Warszawa

14.09.2017 r.
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Podsumowanie

Na przełomie sierpnia – września br. przeprowadzono badanie na temat potencjału
rozwojowego WRDS wśród członków WRDS. Udało się zebrać informacje z 15 na 16 województw.
Jak wynika z odpowiedzi respondentów biorący udział w badaniu są oni na ogół zaangażowani
w sprawy dialogu społecznego na terenie województwa. Prawie wszyscy nie tylko mieszkają ale i
pracują na terenie WRDS i są związani z województwem co najmniej od kilku. Szczególnie
respondentom reprezentujący stronę społeczną (związkowcy i przedsiębiorcy) zależy na prowadzeniu
na swoim terenie dialogu społecznego, jednak aby miał on w ich oczach sens, prowadzenie powinno
polegać nie tylko na rozmowach i wymianie informacji (choć i ten aspekt ma duże znaczenie), ale
jego wynikiem powinno być wypracowanie wspólnych stanowisk, które będą podstawa decyzji nie
tylko RDS ale także organów samorządowych i administracji rządowej. W wielu sprawach ich opinia
powinna być brana pod uwagę, dyskutowana lub wręcz obowiązująca, bowiem to w lokalnych
środowiskach powstają problemy, konflikty itp. I to właśnie tu powinny być one rozwiązywane. W
opinii respondentów do mocnych stron WRDS należy zaangażowanie jej członków WRDS, ich
doświadczenie, znajomość terenu, ale także duże zróżnicowanie środowisk i organizacji wchodzących
w jej skład, reprezentatywność, utożsamianie się z regionem, wspólnie działanie dla regionu. WRDS
ma

możliwość

wymiany

informacji,

wczesnego

diagnozowanie

problemów, rozwiązywania

konfliktów, a jej członków cechuje poczucie wspólnoty, wzajemne poszanowanie, chociaż niektórzy
respondenci wskazywali na różnice polityczne zakłócające dialog społeczny i kierowanie się
partykularnymi interesami. Wskazywali również na nieodpowiednie nastawienie strony rządowej,
administracji państwowej i samorządowej przy dominującej pozycji, niechęć do konsultacji
społecznych, brak atmosfery do prowadzenia dialogu. Do słabych stron prowadzenia dialogu zaliczyć
także można brak możliwości wpływania na decyzje, ograniczone kompetencje, brak narzędzi i mocy
sprawczej. Poza tym respondenci wskazywali na bariery organizacyjne i finansowe ale także na brak
dostatecznej wiedzy w społeczeństwie na temat prowadzonego dialogu społecznego i jego wynikach,
niedostatecznej informacji w mediach. Obawiali się scentralizowanie dialogu i wyniesienie go poza
województwo. Większość z nich popiera nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która
powinna przynieść rozszerzenia niektórych uprawnień WRDS, m.in. w zakresie finansowania opinii i
ekspertyz i kosztów przejazdu oraz poprawę koordynacji współpracy RDS i WRDS, a także zwiększenie
roli WRDS. Współpracę WRDS i RDS w większości uważają jako niezbędną do efektywnego prowadzenia
dialogu. Duże oczekiwania kierują do rządzących, na ich zrozumienie idei dialogu i skłonność do
kompromisu. Obawiają się, że różnice w poglądach politycznych mogą przyczynić się do osłabienia
roli dialogu społecznego.
Opr. J. Męcina
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