
UCHWAŁA NR  4/2021 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Łódzkiego za 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 5 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 i 1608. 
Dz. U. z 2020 r. poz 568 i 2157), oraz w związku z § 8 ust. 3 Regulaminu Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego z dnia 30 
kwietnia 2020 r.,  uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Łódzkiego za 2020 rok, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. 

 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego 
 

 
 
 
 
 
 

Artur Matiaszczyk  
 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr 4/2021 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

    

 

 

 

 

zatwierdzone przez  

Wojewódzką Radę Dialogu 

Społecznego Województwa 

Łódzkiego 

 

 

 

 

 

______________________ 

Przygotowało Biuro WRDS 



I. Podstawy prawne działalności 

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, zwana dalej WRDS, działa  

na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 2157). Została utworzona Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Łódzkiego Nr 67/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.  

 

II. Skład WRDS 

 

Skład został określony Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego Nr 77/15 z dnia  

22 grudnia 2015 r. i zmieniony Zarządzeniami Marszałka Województwa Łódzkiego: nr 31/16 z dnia  

12 kwietnia 2016 r., nr 34/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., nr 79/16 z dnia 23 grudnia 2016 r., nr 32/17  

z dnia 13 kwietnia 2017 r., nr 46/17 z dnia 20 czerwca 2017 r., nr 99/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.,  

nr 17/19 z dnia 19 marca 2019 r., nr 69/19 z dnia 11 grudnia 2019 r., nr 49/20  

z dnia 17 lipca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 66/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającym skład 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. W okresie sprawozdawczym 

przewodniczącym WRDS był przedstawiciel strony pracowników, przedstawiciel Forum Związków 

Zawodowych. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. funkcję tę pełnił Pan Waldemar Lutkowski.  

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie WRDS:  

 odwołany został Pan Marek Szydłowski – Pracodawcy RP, w jego miejsce powołany został  

Pan Andrzej Kopertowski; 

 w związku ze śmiercią Pana Bogdana Osińskiego, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  

do składu WRDS wskazała Pana Ireneusza Wacha;  

 Centrala Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ze składu WRDS odwołała Pana 

Dominika Zasadzińskiego, w jego miejsce organizacja wskazała Pana Urbana 

Kielichowskiego.  

 

III. Posiedzenia Prezydium WRDS 

 

W roku sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Prezydium WRDS. Posiedzenia Prezydium 

poświęcone były głównie przygotowaniom do posiedzeń plenarnych Rady – ustalaniem tematyki, 

terminów i list zaproszonych gości oraz przygotowywaniem projektów opinii, uchwał i stanowisk 

WRDS. 

Na dodatkowym posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r., które odbyło się online, została omówiona 

możliwość zorganizowania czerwcowego posiedzenia WRDS w trybie stacjonarnym, ustalono 

również tematykę spotkania. Dodatkowo w dniu 2 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium 

poświęcone tematyce realizacji w praktyce neutralności klimatycznej w województwie łódzkim. 

Omówiona została również sytuacja pracodawców i pracowników Centrum Handlowo – 

Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi, po ogłoszeniu upadłości właściciela Centrum. Prezydium WRDS 

zajęło się tematem, w związku z pismem Komitetu Obrony Firm i Miejsc Pracy C.H.-R. Sukcesja w 

sprawie podjęcia przez WRDS WŁ dialogu społecznego, zapoznania się z zaistniałą sytuacją, 

podjęcia działań monitoringowych dotyczących procesu upadłości likwidacyjnej firmy Fabryka 

Biznesu Sp. z o.o. w Łodzi, obrony Najemców i blisko 1000 miejsc pracy w Centrum Handlowo-

Rozrywkowym Sukcesja, a także prośbą o pomoc we wstrzymaniu procesu zamknięcia Centrum  

i przywrócenia jego działalności oraz w związku z pismem Prezydent Miasta Łodzi z prośbą o 

podjęcie przez WRDS WŁ dialogu, który wstrzyma proces wyprowadzki najemców i pozbawienia 



ludzi pracy. Prezydium WRDS zwróciło się do Rady Wierzycieli, Sędzi Komisarz oraz Syndyka masy 

upadłościowej C.H.-R Sukcesja, z apelem o wznowienie działalności komercyjnej przez najemców 

C.H.-R Sukcesja w Łodzi. 

 

IV. Posiedzenia Plenarne WRDS 

 

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami część posiedzeń 

WRDS odbyła się w formie wideokonferencji. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń, 

podjęto 5 uchwał.  

 

Tematyka posiedzeń: 

1. 30 stycznia 2020 r.  

 

 Sytuacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. 

 

2. 20 lutego 2020 r. 

 

 Analiza zmian w sektorze edukacji w związku z reformą oświaty. 

 Sytuacja pracowników w instytucjach kultury w województwie łódzkim. 

 

Przyjęto uchwałę nr 1/2020 w sprawie przyjęcia programu i harmonogramu działania Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2020. 

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii posiedzenia 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego zaplanowane na marzec, 

kwiecień i maj nie odbyły się. WRDS podjęła w tym czasie obiegowo dwie uchwały:  

 

1.   Uchwała nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Łódzkiego. 

2.   Uchwała nr 3/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego   

z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego za 2019 rok. 

 

3. 18 czerwca 2020 r. 

 

 Analiza działań Województwa Łódzkiego – administracji rządowej i samorządowej –  

w okresie  pandemii  spowodowanej chorobą Covid-19, wywołaną wirusem SARS-Cov-2. 

 Dokonanie oceny funkcjonowania w praktyce rozwiązań, zawartych w tarczach 

antykryzysowych – pismo Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2020 

r. skierowane do Przewodniczących WRDS. 



Przyjęto uchwałę nr 4/2020 w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań  

na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 dla Województwa Łódzkiego. 

 

4. 17 września 2020 r. 

 

 Informacja o Zarządzeniu Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie powołania członka 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego – na wniosek organizacji 

Pracodawców RP. 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza Województwa Łódzkiego. 

 Transformacja polskiego sektora węglowo - energetycznego w kontekście wprowadzania 

Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej – podmioty sektorowe 

Województwa Łódzkiego.     

 

5. 23 września 2020 r. – posiedzenie wyjazdowe WRDS w Bełchatowie. 

 

 Transformacja polskiego sektora węglowo-energetycznego w kontekście wprowadzania 

Europejskiego Zielonego Ładu i neutralności klimatycznej – podmioty sektorowe 

Województwa Łódzkiego – kontynuacja tematu z posiedzenia WRDS z dnia 17 września 

2020 r.  

z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu. 

 

6. 15 października 2020 r. 

 

 Analiza przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim. 

 Ochrona zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego w okresie pandemii koronawirusa. 

 

7. 19 listopada 2020 r. 

 

 Informacja z podsumowania badania delfickiego prowadzonego w ramach „Prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  

i wojewódzkim rynku pracy”. 

 Analiza stanu bieżącego i perspektyw Strategii polityki społecznej w województwie 

łódzkim. 

 Sytuacja cudzoziemców na rynku pracy. 

 

8. 17 grudnia 2020 r. 

 

 Informacja o Zarządzeniu nr 66/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 grudnia 

2020 r. zmieniającego skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Łódzkiego. 

 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021. 

 



Przyjęto uchwałę nr 5/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego na rok 2021. 

 

V. Posiedzenia Zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia WRDS WŁ 

 

W roku sprawozdawczym, w związku z pandemią koronawirusa odbyło się 1 posiedzenie 

Zespołu problemowego do spraw ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego.  

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. 5 marca 2020 r.   

 

 Omówienie sytuacji podmiotów działalności leczniczej w województwie łódzkim. 

 Omówienie problematyki przygotowań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem wirusa COVID-19. 

 

VI. Informacja z wykonania przyznanej dotacji celowej 

 

Na rok 2020 otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 200 000,00 zł, którą 

przeznaczono na realizację zadania „Obsługa działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego". Zadanie było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań, jak również  

z uwzględnieniem sytuacji niezaplanowanych, w tym przypadku pandemii koronawirusa. Otrzymana 

kwota została wykorzystana, zgodnie z przeznaczeniem, na:  

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 184 964,00 zł, 

2)   zakup materiałów biurowych i środków spożywczych w wysokości 10 115,44 zł, 

3) wydatki związane z zakupem usług pozostałych, w tym organizacji posiedzeń w wysokości 

4 786,82 zł. 

Z przyznanej dotacji wydano łącznie 199 866,26 zł, co stanowi 99,9% przyznanej dotacji. 

Niewykorzystana kwota w wysokości 133,74 zł, która wynikała z rozliczeń poszczególnych pozycji, 

została zwrócona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 

 



VII. Podsumowanie 

 

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 

spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonymi obostrzeniami część 

zaplanowanych posiedzeń WRDS nie odbyła się, część odbyła się w formie stacjonarnej a ostatni 

kwartał roku 2020 r. i sytuacja w kraju pozwoliły tylko i wyłącznie na zorganizowanie posiedzeń  

w formie wideokonferencji. Rada w roku sprawozdawczym zajmowała się głównie tematyką 

związaną z aktualną sytuacją w ochronie zdrowia, społeczną i gospodarczą, w kraju i regionie 

spowodowaną pandemią koronawirusa oraz sukcesywnie realizowała tematy przyjęte w ramowym 

programie i harmonogramie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Łódzkiego na rok 2020.  

Członkowie WRDS mają duże doświadczenie w prowadzeniu dialogu społecznego, stąd 

działalność Rady miała charakter twórczy i konstruktywny. 

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2020 r. sygn. FB-I.3110.16.2020,  

na realizację powyższego zadania w 2021 roku marszałek województwa łódzkiego otrzymał kwotę 

200 000,00 zł. 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Łódzkiego 

 

 

 

 

Artur Matiaszczyk 

 

 

 


