Sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu
Styczeń – październik 2011 roku
Statystyka:
2 –
6 –
15 –

posiedzenie plenarne WKDS,
posiedzeń Prezydium WKDS,
posiedzeń Zespołów WKDS, w tym:

4
4

–
–

3
2
2

–
–
–

Zespołu ds. kobiet;
Zespołu ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji
środków unijnych;
Zespołu ds. rynku pracy i gospodarki;
Zespołu ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego;
Zespołu ds. dialogu, kultury i edukacji.

2 – mediacje prowadzone w ramach WKDS,
11 – udział pracowników Biura WKDS w szkoleniach, konferencjach i seminariach
dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz związanych z pracami
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Posiedzenia PREZYDIUM WKDS:
10 stycznia 2011 r. – pierwsze posiedzenie Prezydium WKDS pod przewodnictwem nowego Wojewody
Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy. Omówiono m.in. zasady współpracy partnerów społecznych
z administracją rządową i samorządową w ramach Komisji. Głównym tematem dyskusji był zgłoszony przez
stronę związkową konflikt pomiędzy NSZZ „Solidarność” i zarządem LG Chem Sp. z o.o.
11 lutego 2011 r. – tematami obrad były m.in. założenia Polsko – Niemieckiego Komitetu ds. Edukacji
i grupy roboczej pn. „Kształcenie zawodowe”, modernizacja bazy kształcenia na Dolnym Śląsku oraz
przebieg konfliktu w LG Chem Sp. z o.o. Członkowie Prezydium WKDS powołali również nowy zespół
roboczy (Zespół ds. Kobiet) oraz dokonało zmiany przewodniczącego Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego.
22 marca 2011 r. – posiedzenie zwołane na wniosek Forum Związków Zawodowych. Tematem obrad były
nasilające się zjawiska negatywnego traktowania działaczy związkowych przez pracodawców należących do
jednostek sektora finansów publicznych. Członkowie Prezydium dyskutowali również o planowanym
posiedzeniu plenarnym WKDS w sprawie stanu i perspektyw szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku
oraz przyjęli Stanowisko w sprawie projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Posiedzenie Prezydium WKDS, Sala Recepcyjna DUW, 22 marca 2011 r.
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15 kwietnia 2011 r. – Prezydium WKDS poświęcone kwestiom organizacyjnym planowanego
w czerwcu br. I Kongresu Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego pt. „Od fiskalizmu i konfliktów do
współpracy” (organizowanego wspólnie przez Związek Pracodawców Polska Miedź i WKDS we
Wrocławiu). Omówiono również planowane na Dolnym Śląsku wydarzenia i imprezy związane z polską
prezydencją w Radzie UE.
31 maja 2011 r. – spotkanie w sprawie stanu przygotowań do I Ogólnopolskiego Kongresu WKDS oraz
zapowiadanego bojkotu tej imprezy przez przedstawicieli związków zawodowych (w związku
z konfliktem Zarządu KGHM Polska Miedź i działającymi tam organizacjami związkowymi).
14 września 2011 r. – posiedzenie dotyczące szczegółów polsko-niemieckiego projektu (Brandenburgia –
Dolny Śląsk) dotyczącego wymiany uczniów na praktykach zawodowych kształcących w obszarze
technologii energii odnawialnych oraz najbliższych planów Zespołów WKDS: ds. Zagłębia Miedziowego,
ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej oraz ds. Kobiet.

Posiedzenie Prezydium WKDS w dniu 14 września 2011 r.

Posiedzenia plenarne WKDS:
28 kwietnia 2011 r. – dyskusja dotycząca „Strategii rozwoju kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
w kontekście otwarcia 1 maja 2011 r. europejskiego rynku pracy”, z udziałem Pani Lilli Jaroń –
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Omówiono założenia planowanej reformy
systemu kształcenia zawodowego w Polsce, działania Polsko – Niemieckiego Komitetu ds. Edukacji
(funkcjonującego w ramach Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej), perspektywy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku po otwarciu w maju br.
niemieckiego rynku pracy dla Polaków oraz realizację projektu „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego
na Dolnym Śląsku” realizowanego wspólnie przez samorząd województwa i powiaty.

Posiedzenie plenarne WKDS, 28 kwietnia 2011 r.
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3 czerwca 2011 r. – I OGÓLNOPOLSKI KONGRES WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU
SPOŁECZNEGO, zorganizowany wspólnie przez WKDS we Wrocławiu i Związek Pracodawców Polska
Miedź. Dyskusja pod hasłem „Od fiskalizmu i konfliktów do współpracy” dotyczyła kształtowania nowych
standardów relacji pomiędzy najważniejszymi instytucjami mającymi wpływ na rozwój regionu i możliwości
włączenia samorządów, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych w mechanizmy prowadzenia dialogu
społecznego. Do udziału w Kongresie zaproszono m.in. członków prezydium wszystkich wojewódzkich
komisji dialogu społecznego w kraju, członków Komisji Trójstronnej i Rady Działalności Pożytku
Publicznego, przewodniczących klubów i kół parlamentarnych, lokalnych samorządowców i przedstawicieli
organizacji biznesu, uczelnie wyższe oraz instytucje rynku pracy. Gospodarzami imprezy byli członkowie
WKDS we Wrocławiu i pięciu jej zespołów roboczych (Hotel Mercure Panorama we Wrocławiu).

Michał Kuszyk (Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź) rozpoczyna obrady Kongresu.

Na konferencji prasowej poprzedzającej I Ogólnopolski Kongres Wojewódzkich Komisji Dialogu
Społecznego przedstawiono jego ideę, tematykę dyskusji oraz planowany przebieg. Na pytania dziennikarzy
odpowiadali (od lewej): Herbert Wirth – Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Aleksander Marek
Skorupa – Wojewoda Dolnośląski i Przewodniczący WKDS we Wrocławiu, Waldemar Pawlak –
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki i Przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno –
Gospodarczych, Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Andrzej Malinowski
– Prezydent Pracodawcy RP.

Konferencja prasowa poprzedzające rozpoczęcie Kongresu (Hotel Mercure Panorama we Wrocławiu)
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Posiedzenia Zespołów roboczych WKDS:
Zespół ds. Kobiet:
4 kwietnia 2011 r. – inauguracyjne posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem Wicewojewody
Dolnośląskiej Ilony Antoniszyn – Klik. Dyskusja dotyczyła pozycji kobiet na rynku pracy (według danych
statystycznych i doświadczeń związków zawodowych), ich aktywności w życiu publicznym i zawodowym,
kierunków rozwoju działalności społecznej uwzględniających problematykę kobiet oraz europejskich
standardów i postulatów w tym obszarze. Przedstawiono również przykład zastosowania strategii równych
szans dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy na przykładzie polityki prowadzonej przez firmę PROFES.
3 czerwca 2011 r. – I OGÓLNOPOLSKI KONGRES WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU
SPOŁECZNEGO z udziałem członków WKDS we Wrocławiu i wszystkich jej zespołów roboczych.
Członkowie Zespołu byli również współgospodarzami wieczornej Gali „Aktywność kobiet na Dolnym
Śląsku” na którym wręczono wyróżnienia dla najaktywniejszych kobiet w naszym regionie w życiu
społecznym i kulturalnym.

Gala „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku”, Hotel Mercure Panorama we Wrocławiu

8 lipca 2011 r. – posiedzenie podsumowujące tegoroczną edycję konkursu „Aktywność kobiet na Dolnym
Śląsku” promującego ideę zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej, zaprezentowano rozwiązania
w tym obszarze funkcjonujące w firmie CLARENA, omówiono też działania związane z promocją koncepcji
CSR wśród firm na Dolnym Śląsku.

Posiedzenie Zespołu WKDS ds. Kobiet, 8 lipca 2011 r.
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22 września 2011 r. – spotkanie z Panią Erin Villardi – ekspertem od tworzenia strategii na rzecz wspierania
roli kobiet jako liderów w służbie publicznej i działalności społecznej w USA. Dyskusja dotyczyła
porównania dolnośląskich i amerykańskich doświadczeń w tym obszarze oraz nowej inicjatywy Zespołu
pn. „Firma przyjazna kobietom”. Przewiduje ona wręczanie certyfikatów dla dolnośląskich firm, które
stosują rozwiązania ułatwiające aktywność zawodową kobiet i zwalczające wszelkie formy dyskryminacji
w miejscu pracy.

Zespół ds. rozwoju MŚP, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków
unijnych:
2 lutego 2011 r. – wspólne posiedzenie z członkami Zespołu ds. rynku pracy i gospodarki. Tematem obrad
był stan wdrażania RPO na koniec 2010 r. Iw województwie dolnośląskim oraz problem wykluczenia
cyfrowego w sektorze MŚP i wynikające z niego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Dyskusja
z udziałem przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Pośredniczącej oraz
przedsiębiorców.
18 marca 2011 r. – dyskusja dotycząca prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do
2020 r. oraz różnicami pomiędzy strategią regionalną a planami rozwoju Wrocławia w kontekście
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
6 października 2011 r. – posiedzenie poświęcone dyskusji o aktualnej sytuacji, perspektywach
funkcjonowania i możliwych sposobach wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym
Śląsku w związku z II falą kryzysu gospodarczego na świecie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,
Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz firm badawczych zajmujących się badaniami nad sektorem
MŚP.

Posiedzenie Zespołu WKDS ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej, 6 października 2011 r.
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Zespół ds. rynku pracy i gospodarki:
2 lutego 2011 r. – wspólne posiedzenie z członkami Zespołu ds. rozwoju MŚP, innowacji, polityki
regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych. Tematem obrad był stan wdrażania RPO na
koniec 2010 r. Iw województwie dolnośląskim oraz problem wykluczenia cyfrowego w sektorze MŚP
i wynikające z niego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Dyskusja z udziałem przedstawicieli urzędu
marszałkowskiego, Dolnośląskiej Izby Pośredniczącej oraz przedsiębiorców.
28 kwietnia 2011 r. – spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Tematem
dyskusji było „Przestrzeganie uprawnień związkowych na podstawie ustaleń pokontrolnych Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu” oraz zgłaszane przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych
przypadki negatywnego traktowania działaczy związkowych przez pracodawców należących do jednostek
sektora finansów publicznych.

Posiedzenie Zespołu WKDS ds. rynku pracy i gospodarki , 28 kwietnia 2011 r.

Zespół ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego:
30 marca 2011 r. – posiedzenie ZESPOŁU ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa
publicznego poświęcone procesowi budowy nowego szpitala wojewódzkiego na wrocławskich Złotnikach.
Działania urzędu marszałkowskiego w tej sprawie przedstawili Rafał Guzowski kierujący spółką Nowy
Szpital Wojewódzki oraz Jarosław Maroszek – dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego.

Posiedzenie Zespołu WKDS ds. ochrony zdrowia, polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego, 30 marca 2011 r.
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Zespół ds. dialogu, kultury i edukacji:
15 marca 2011 r. – debata dotycząca „Strategii rozwoju kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” oraz
projektu zmiany ustawy dotyczącej organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Ponadto, członkowie wszystkich zespołów roboczych uczestniczyli w obradach I OGÓLNOPOLSKIEGO
KONGRES WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO (3 czerwca 2011 r.).

Mediacje prowadzone w ramach WKDS:
14 stycznia 2011 r. – spotkanie mediacyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie konfliktu
między zarządem LG Chem Sp. z o.o. i NSZZ „Solidarność (z udziałem członków Prezydium WKDS jako
obserwatorów).
4 marca 2011 r. – drugie spotkanie mediacyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie
konfliktu między zarządem LG Chem Sp. z o.o. i NSZZ „Solidarność (z udziałem przedstawiciela
Prezydium WKDS jako obserwatora).

Konferencje, szkolenia, seminaria dotyczące funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce oraz
związane z pracami WKDS we Wrocławiu:
17 lutego 2011 r. – konferencja pt. „Komunalni otwarci na dialog – budowa branżowego forum dialogu
społecznego” w ramach II edycji projektu „Kompetentny uczestnik dialogu społecznego”. Organizatorami
imprezy były Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej
w Polsce oraz OPZZ i Pracodawcy RP (Wrocław, Hotel Scandic).
24 marca 2011 r. – konferencja podsumowująca projekt „Praca – życie – równowaga” realizowany
wspólnie przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz Związek Pracodawców Dolnego
Śląska (Wrocław, Hotel Mercure Panorama).
14 kwietnia 2011 r. – konferencja podsumowująca pierwszy cykl badań pt. „Sytuacja na dolnośląskim rynku
pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności” w ramach projektu
„Obserwatorium dolnośląskiego rynku pracy i edukacji”, zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy (Wrocław, Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”).
13 – 16 czerwca 2011 r. – udział pracowników Biura WKDS w szkoleniu organizowanym przez
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
dla sekretarzy i pracowników Biur Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Temat szkolenia:
„ABC funduszy europejskich, w tym skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych, metodologia sporządzania
wniosków o dofinansowanie działań z funduszy europejskich na rzecz rozwoju dialogu społecznego”
(Otwock k/Warszawy).
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16 czerwca 2011 r. – konferencja podsumowująca wyniku badań w ramach projektu „Obserwatorium
dolnośląskiego rynku pracy i edukacji”, zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Przedstawiono wnioski z „Analizy potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy
i edukacji” oraz „Badań rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska” (Wrocław, Ośrodek
Działań Artystycznych „Firlej”).
30 czerwca 2011 r. – konferencja podsumowująca projekt „Badanie atrakcyjności inwestycyjnej
i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego (Hotel Marcure Panorama, Wrocław).
22 września 2011 r. – konferencja inaugurująca Projekt pn. „Europejskie forum rynku pracy Dolnego
Śląska” mający na celu opracowanie modelu działania publiczno – społecznego na rzecz aktywnej polityki
rynku pracy w województwie dolnośląskim (we współpracy z zagranicznym partnerem). Liderem Projektu
realizowanego do końca 2013 r. jest Związek Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy RP). Miejsce
konferencji: Hotel Marcure Panorama, Wrocław.
22 września 2011 r. – plenarne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki poświęcone
różnym formom współpracy uczelni z przedsiębiorcami. W dyskusji omawiano m.in. znaczenie muzyki w
biznesie i życiu codziennym człowieka oraz dobre praktyki efektywnej współpracy nauki i biznesu na
Dolnym Śląsku (Akademia Muzyczna we Wrocławiu).
23 września 2011 r. – konferencja podsumowująca Projekt pn. „Flexi – dolnośląskie.pl” mający na celu
promowanie idei flexicurity na terenie województwa dolnośląskiego. Idea ta może stanowić istotne narzędzie
przyczyniające się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym stworzenia optymalnych
warunków pracy. Projekt realizowany był przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Izbę
Rzemieślniczą w Opolu (Sala Sejmikowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).
18 października 2011 r. – międzynarodowe seminarium dotyczące „Ochrony Pracowników przed Skutkami
Oddziaływania
Krzemionki
Krystalicznej
Inicjatywa
NEPSI”
poświęcone
zagadnieniom
z dziedziny ochrony zdrowia pracowników przed skutkami oddziaływania krzemionki krystalicznej. Celem
Seminarium była wymiana doświadczeń, przedstawienie nowoczesnych metod ochrony oraz rozwiązań
technicznych i technologicznych, a także zaprezentowanie informacji o efektach europejskiej inicjatywy
NEPSI (umowa partnerów społecznych na poziomie europejskim). Organizatorem spotkania było
Europejskie Stowarzyszenie EUROMINES przy współudziale European Network of Silica (NEPSI),
Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Związku Pracodawców Polska Miedź (Pracodawcy RP). Hotel
Park Plaza, Wrocław.
26 października 2011 r. – spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami administracji w ramach projektu
„Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, realizowanego przez PKPP Lewiatan. Jego celem jest
doprowadzenie do wzrostu w wiedzy na temat kluczowego wpływu przedsiębiorców na gospodarkę oraz
opracowanie zestawu działań dla administracji, który ma zwiększyć jej umiejętności i gotowość współpracy
z przedsiębiorcami. Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Wrocław.

Więcej informacji o działalności WKDS we Wrocławiu udziela:
Biuro Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
Aldona Andrulewicz
a.andrulewicz@duw.pl
Sebastian Alberski
s.alberski@duw.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody
p. 1211, tel.: 71 340 68 59, faks: 71 340 68 95
strona internetowa WKDS we Wrocławiu:
http://www.duw.pl/Wojewodzka,Komisja,Dialogu,Spolecznego,537.html

