
 

Stanowisko nr 3/2021 r.    

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 5 marca 2021 r. 

 

w sprawie: podjęcia przez Radę Dialogu Społecznego systemowej współpracy z wojewódzkimi 

radami dialogu społecznego w ramach Podzespołu ds. dialogu regionalnego, powołanego przy 

Zespole ds. rozwoju dialogu społecznego.  

 

Na postawie art. 42. ust.1b) Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjmuje 

stanowisko w sprawie podjęcia przez Radę Dialogu Społecznego systemowej współpracy  

z wojewódzkimi radami dialogu społecznego w ramach Podzespołu ds. dialogu 

regionalnego, powołanego przy Zespole ds. rozwoju dialogu społecznego.  

Zgodnie zapisami Regulaminu RDS do zadań Zespołu ds. rozwoju dialogu należy m.in. 

współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie 

rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.  Warto podkreślić, że postulat 

podjęcia regularnej współpracy i spotkań zgłaszany był wielokrotnie przez przedstawicieli 

wrds-ów praktycznie wszystkich organizacji.  

Uważamy, że konieczne jest wypracowanie rzeczywistych mechanizmów współpracy 

pomiędzy Radą Dialogu Społecznego i wojewódzkimi radami dialogu społecznego. 

Proponujemy, aby regularnie odbywały się spotkania takiego Zespołu, w którym uczestniczyć 

będą: po jednym przedstawicielu wrds-u z każdego województwa oraz jednym przedstawicielu 

RDS, wskazanym przez każdą organizację oraz jednym przedstawicielu wskazanym przez 

ministra właściwego ds. pracy.  

Dodatkowo na takie spotkanie powinni być dopraszani przedstawiciele prezydiów wrds-ów, 

którzy będą prezentować swoją aktywność, inicjatywy i problemy organizacyjne. Pierwszym 

zadaniem takiego gremium powinien być przegląd przepisów naszej ustawy dotyczących 

uprawnień i zasad funkcjonowania wrds-ów, a także inne kwestie wpisane na agendę spotkań.  

O konieczności podjęcia działań opisanych powyżej świadczy między innymi fakt, że 

wypracowywane przez WRDS WD stanowiska i zapytania kierowane dotychczas do Rady 

Dialogu Społecznego nie były, co do zasady, poddawane analizie i kolejno dyskutowane na 



RDS, a przynajmniej WRDS WD nie był informowany o tym, że sprawom, które wpłynęły do 

RDS, był nadawany bieg.  Powyższe mogło wynikać z braku wypracowanych mechanizmów, 

procedur dotyczących współpracy, braku koordynacji działań pomiędzy RDS i WRDS.  

Zakładamy, że powołanie do życia Podzespołu ds. dialogu regionalnego spowodowałoby 

między innymi zmianę w powyższym zakresie. 

 

Jednocześnie Prezydium WRDS WD informuje, że na mocy Uchwały nr 5/2016 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 

2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów roboczych WRDS WD powołano Zespół ds. 

rozwoju dialogu społecznego. Do zadań powyższego Zespołu należy:  

1. Współpraca z Radą Dialogu Społecznego. 

1. Współpraca z organizacjami pracodawców i organizacjami związkowymi, które nie 

wchodzą w skład WRDS WD.  

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących dialogu społecznego i dialogu 

obywatelskiego. 

4. Opracowywanie wniosków i propozycji rozwoju dialogu społecznego na terenie 

powiatów i gmin.  

 

 

 

 

 

Za stronę rządową:     Za stronę samorządową: 

Jarosław Obremski     Cezary Przybylski 

Wojewoda Dolnośląski     Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

 

Za stronę pracowników:    Za stronę pracodawców: 

Kazimierz Kimso     Marek Woron 

Przewodniczący ZR Dolny Śląsk    Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC 

NSZZ Solidarność  

 

Andrzej Otręba     Artur Mazurkiewicz 

Przewodniczący Rady OPZZ    Prezes Zarządu  

Województwa Dolnośląskiego   Dolnośląskich Pracodawców 

Konfederacja Lewiatan 



 

Krzysztof Kisielewski    Zbigniew Ładziński 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 

Forum Związków Zawodowych   we Wrocławiu 

 

       Paweł Bochen 

Prezes Dolnośląskiego Związku 

Przedsiębiorców i Pracodawców 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


