
Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo-
∏ecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793
i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb dzia∏ania wojewódzkich komisji dialogu spo∏ecz-
nego, ustalania ich sk∏adu, w tym powo∏ywania i od-
wo∏ywania cz∏onków komisji oraz ich uprawnienia
zwiàzane z pracà w komisji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 6 lip-
ca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏ecz-
no-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia-
logu spo∏ecznego,

2) stronie rzàdowej — rozumie si´ przez to przedsta-
wicieli wojewody,

3) stronie pracowników — rozumie si´ przez to przed-
stawicieli organizacji, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy,

4) stronie pracodawców — rozumie si´ przez to przed-
stawicieli organizacji, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy,

5) stronie samorzàdowej — rozumie si´ przez to
przedstawicieli marsza∏ka województwa.

§ 3. W wojewódzkiej komisji dialogu spo∏ecznego,
zwanej dalej „komisjà”, ka˝dà z organizacji zwiàzko-
wych i organizacji pracodawców, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz stron´ rzàdo-
wà i stron´ samorzàdowà reprezentuje po trzech
przedstawicieli.

§ 4. Komisja mo˝e zapraszaç do udzia∏u w posie-
dzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu wo-
jewództwa, w tym przedstawicieli administracji samo-
rzàdowej, organizacji spo∏ecznych i zawodowych,
zwiàzków zawodowych i organizacji zwiàzkowych nie-
spe∏niajàcych kryteriów okreÊlonych w art. 6 ust. 3 i 4
ustawy oraz organizacji pracodawców niespe∏niajà-
cych kryteriów okreÊlonych w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy.

§ 5. 1. Przedstawicieli ka˝dej z organizacji zwiàzko-
wych i organizacji pracodawców, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, wojewoda powo∏u-
je i odwo∏uje na wniosek ka˝dej z tych organizacji.

2. Przedstawicieli strony samorzàdowej wojewoda
powo∏uje i odwo∏uje na wniosek marsza∏ka wojewódz-
twa.

§ 6. Cz∏onkowie komisji uczestniczà osobiÊcie
w pracach komisji.

§ 7. 1. Komisja przyjmuje opini´ w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, je˝eli na posiedze-
niu ka˝da ze stron komisji jest reprezentowana co naj-
mniej przez jednego przedstawiciela.

2. Przyj´cie opinii przez komisj´ wymaga zgody
wszystkich bioràcych udzia∏ w posiedzeniu.

3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, ka˝-
da ze stron komisji mo˝e przedstawiç stanowisko
w sprawie.

§ 8. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji odbywajà si´ w zale˝noÊci
od potrzeb, nie rzadziej ni˝ raz na 3 miesiàce.

3. W sprawach organizacyjnych komisja podejmu-
je uchwa∏y. Przy podejmowaniu uchwa∏ stosuje si´
przepisy § 7 ust. 1 i 2.

§ 9. 1. Komisja mo˝e, w drodze uchwa∏y, powo∏y-
waç sta∏e i doraêne zespo∏y robocze.

2. Uchwa∏a o powo∏aniu zespo∏u roboczego, zwa-
nego dalej „zespo∏em”, okreÊla zadania zespo∏u oraz
jego sk∏ad, z uwzgl´dnieniem § 16.

§ 10. 1. Pracami komisji kieruje prezydium komisji,
w sk∏ad którego wchodzà przewodniczàcy komisji i wi-
ceprzewodniczàcy komisji.

2. Przedstawiciele ka˝dej z organizacji, o których
mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przed-
stawiciele strony samorzàdowej wybierajà po jednym
wiceprzewodniczàcym komisji.

3. Z wa˝nych powodów w posiedzeniach prezy-
dium komisji mo˝e uczestniczyç, w zast´pstwie cz∏on-
ka prezydium komisji, inna pisemnie upowa˝niona
przez niego osoba b´dàca cz∏onkiem komisji.

§ 11. 1. Do zadaƒ prezydium komisji nale˝y:

1) ustalanie programu dzia∏ania i harmonogramu
prac komisji, z uwzgl´dnieniem pilnoÊci spraw b´-
dàcych przedmiotem jej dzia∏ania,

2) ustalanie porzàdku posiedzenia komisji, z uwzgl´d-
nieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzia-
nych do rozpatrzenia,

3) przedstawianie propozycji ustaleƒ w sprawach or-
ganizacyjnych,
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4) okreÊlanie zasad i form informowania o pracach ko-
misji organów w∏adzy paƒstwowej i samorzàdo-
wej, Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Go-
spodarczych oraz spo∏eczeƒstwa,

5) monitorowanie uchwa∏ i opinii komisji oraz stano-
wisk stron komisji,

6) przedstawianie wniosków dotyczàcych funkcjono-
wania biura komisji,

7) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych przez ko-
misj´.

2. Prezydium komisji podejmuje rozstrzygni´cia na
posiedzeniu, je˝eli bierze w nim udzia∏:

1) przewodniczàcy komisji,

2) co najmniej jeden z wiceprzewodniczàcych wybra-
nych przez przedstawicieli organizacji, o których
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

3) co najmniej jeden z wiceprzewodniczàcych wybra-
nych przez przedstawicieli organizacji, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,

4) wiceprzewodniczàcy wybrany przez przedstawicie-
li strony samorzàdowej.

3. Prezydium komisji podejmuje rozstrzygni´cia
w drodze uzgodnienia.

4. Rozstrzygni´cia, o których mowa w ust. 3, nie
mogà nak∏adaç obowiàzków na organizacj´, której
przedstawiciel nie bra∏ udzia∏u w posiedzeniu.

§ 12. 1. Ka˝dy wiceprzewodniczàcy komisji mo˝e
wyznaczyç sekretarza w uzgodnieniu z przedstawicie-
lami organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 
i art. 7 ust. 1 ustawy, lub przedstawicielami strony sa-
morzàdowej, które w komisji reprezentuje. Przewodni-
czàcy komisji mo˝e wyznaczyç sekretarza samodziel-
nie.

2. Do zadaƒ sekretarza komisji nale˝y:

1) zapewnienie wspó∏pracy mi´dzy cz∏onkami prezy-
dium komisji i cz∏onkami komisji,

2) przedstawianie propozycji ustaleƒ w sprawach or-
ganizacyjnych,

3) organizowanie spraw proceduralnych oraz przep∏y-
wu informacji w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià komisji
i prezydium komisji,

4) wykonywanie innych zadaƒ zleconych przez prezy-
dium komisji.

§ 13. 1. Posiedzenia komisji oraz posiedzenia prezy-
dium komisji zwo∏uje przewodniczàcy komisji:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodni-
czàcych komisji.

2. Przewodniczàcy komisji mo˝e w szczególnych
przypadkach pisemnie upowa˝niç jednego z wiceprze-
wodniczàcych komisji do zwo∏ania posiedzenia komisji
lub posiedzenia prezydium komisji.

3. Cz∏onkowie komisji i prezydium komisji mogà
korzystaç na posiedzeniu komisji oraz prezydium komi-
sji z pomocy zaproszonych przez siebie doradców.
Przedstawiciele ka˝dej z organizacji, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przedstawicie-
le strony rzàdowej i strony samorzàdowej mogà korzy-
staç z pomocy dwóch doradców.

§ 14. 1. Posiedzeniom komisji i prezydium komisji
przewodniczy przewodniczàcy komisji.

2. Przewodniczàcy komisji mo˝e powierzyç prze-
wodnictwo posiedzeƒ, o których mowa w ust. 1, jedne-
mu z wiceprzewodniczàcych komisji.

§ 15. 1. Posiedzenie zespo∏u zwo∏uje przewodniczà-
cy zespo∏u:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek przedstawicieli co najmniej jednej z or-
ganizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7
ust. 1 ustawy, lub strony rzàdowej albo strony sa-
morzàdowej.

2. Posiedzenie zespo∏u mo˝e zostaç zwo∏ane w wy-
jàtkowych przypadkach przez przewodniczàcego komi-
sji lub upowa˝nionego wiceprzewodniczàcego komisji:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodni-
czàcych komisji.

3. Posiedzeniu zespo∏u przewodniczy przewodni-
czàcy zespo∏u albo wyznaczony przez niego cz∏onek ze-
spo∏u.

§ 16. 1. Przewodniczàcym zespo∏u jest cz∏onek ko-
misji wskazany przez przedstawicieli jednej z organiza-
cji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy,
albo stron´ rzàdowà w komisji lub stron´ samorzàdo-
wà, który uzyska∏ akceptacj´ przedstawicieli pozosta-
∏ych organizacji, strony samorzàdowej oraz strony rzà-
dowej.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzi po dwóch przedstawi-
cieli, bez uwzgl´dnienia przewodniczàcego zespo∏u,
ka˝dej z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1
i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz strony rzàdowej i strony sa-
morzàdowej.

3. Cz∏onkowie zespo∏u mogà korzystaç na posie-
dzeniu zespo∏u z pomocy zaproszonych przez siebie
doradców. Przedstawiciele ka˝dej z organizacji, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz
przedstawiciele strony rzàdowej i strony samorzàdo-
wej mogà korzystaç z pomocy dwóch doradców.

§ 17. 1. Zespó∏ przyjmuje stanowisko w drodze
uzgodnienia.
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2. Przyj´cie stanowiska na posiedzeniu nast´puje,
je˝eli w posiedzeniu uczestniczy:

1) przedstawiciel strony rzàdowej,

2) przedstawiciel co najmniej jednej z organizacji,
o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

3) przedstawiciel co najmniej jednej z organizacji,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,

4) przedstawiciel strony samorzàdowej.

3. W przypadku braku uzgodnienia ka˝da ze stron
i organizacji mo˝e przedstawiç odr´bne stanowisko
wraz z uzasadnieniem.

§ 18. Przewodniczàcy zespo∏u przekazuje komisji
niezw∏ocznie tekst przyj´tego przez zespó∏ stanowiska
lub odr´bnych stanowisk stron i organizacji.

§ 19. Przebieg posiedzenia komisji i zespo∏u reje-
struje si´ na taÊmie magnetofonowej.

§ 20. 1. Z posiedzenia komisji, prezydium komisji
i zespo∏u biuro komisji sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

1) porzàdek posiedzenia,

2) list´ imiennà uczestników,

3) treÊç wystàpieƒ,

4) treÊç uchwa∏ i stanowisk.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, podpisuje od-
powiednio:

1) przewodniczàcy komisji lub wiceprzewodniczàcy
komisji, który prowadzi∏ posiedzenie,

2) przewodniczàcy zespo∏u lub wyznaczony cz∏onek
zespo∏u, który prowadzi∏ posiedzenie

— oraz protokolant.

3. Cz∏onkowie komisji otrzymujà protokó∏ z posie-
dzenia komisji i prezydium komisji co najmniej na 7 dni
przed kolejnym posiedzeniem.

4. Cz∏onkowie komisji otrzymujà protokó∏ z posie-
dzenia zespo∏u na ka˝de ˝àdanie.

5. Cz∏onkowie zespo∏u otrzymujà protokó∏ z posie-
dzenia zespo∏u co najmniej na 7 dni przed kolejnym po-
siedzeniem.

6. Przedstawiciele ka˝dej z organizacji, o których
mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, oraz strona
samorzàdowa mogà zg∏osiç wniosek o sprostowanie
do protoko∏ów, o których mowa w ust. 1. Za zgodà
przedstawicieli wszystkich stron biuro komisji dokonu-
je zmian w protokole. W przypadku braku takiej zgody
wniosek o sprostowanie do∏àcza si´ do protoko∏u.

§ 21. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komi-
sji, prezydium komisji i zespo∏u oraz materia∏y dotyczà-
ce tych posiedzeƒ biuro komisji przesy∏a cz∏onkom ko-
misji i cz∏onkom zespo∏ów, z dziesi´ciodniowym wy-
przedzeniem, drogà pocztowà lub za pomocà elektro-
nicznych noÊników informatycznych, na wskazany do
korespondencji adres. Termin ten mo˝e ulec skróceniu
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 22. Je˝eli cz∏onek komisji nie mo˝e wziàç udzia∏u
w posiedzeniu komisji, to zawiadamia o tym przewod-
niczàcego komisji oraz wiceprzewodniczàcego komisji
w∏aÊciwego dla organizacji lub strony, którà reprezen-
tuje.

§ 23. Cz∏onkom komisji za udzia∏ w posiedzeniach
komisji przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y oraz za-
kwaterowania na zasadach ustalonych w przepisach
okreÊlajàcych nale˝noÊci przys∏ugujàce pracownikom
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.
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