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Nowi przedstawiciele strony pracodawców:

➢ Federacja Przedsiębiorców Polskich

Pani Elżbieta Kantowicz 
Pan Adrian Męczyński

➢ Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Pan Jacek Trela

➢ Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan

Pan Stanisław Barański



Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w liczbach:

Odbyło się 18 spotkań:

7 posiedzenia plenarne

6 posiedzeń Prezydium

4 posiedzenia Zespołów problemowych 

Przyjęto 18 dokumentów:
11 uchwał

3 opinia
5 stanowisk



✓ przyjęcia programu działania K-P WRDS w 2021 roku i jego zmiany,

✓ zmiany uchwały w sprawie liczby przedstawicieli każdej z organizacji wchodzących 

w skład K-P WRDS,

✓ poparcia Apelu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

✓ zatwierdzenia sprawozdania z działalności K-P WRDS za rok 2020,

✓ zmiany uchwał dotyczących powołania stałych zespołów problemowych,

✓ przyjęcia stanowiska K-P WRDS w sprawie trudnej 

sytuacji DPS,

✓ zatwierdzenia planu finansowego K-P WRDS na 2022 r.,

✓ zmiany planu finansowego K-P WRDS na 2021 r.,

✓ poparcia Stanowiska WRDS w Białymstoku.

W roku 2021 K-P WRDS odbyło się 7 posiedzeń plenarnych, 

podczas których przyjęto 11 uchwał w sprawie: 



1. w sprawie rozszerzenie Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 
Wschodniej,

2. w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej,

3. w sprawie zaistniałej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej,

4.   Prezydium K-P WRDS w sprawie poparcia wniosku Konfederacji Lewiatan 
o rozpoczęciu systemowej współpracy WRDS a RDS,

5. strony pracowników i strony pracodawców K-P WRDS w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy 

– Prawo telekomunikacyjne (wersja datowana na 1 marca 2021 r.),

6.   strony pracodawców w sprawie propozycji Nowego Ładu.

W roku 2021 K-P WRDS przyjęła 6 stanowisk:



Podczas 7 posiedzeń plenarnych K-P WRDS 
podejmowane były następujące tematy:

1. transformacja gospodarcza w kierunku Zielonego 
Ładu w Strategii rozwoju  województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 
Przyspieszenia 2030+,

2. krajowa polityka w obszarze neutralności 
klimatycznej,

3. neutralność klimatyczna z punku widzenia 
rynków energetycznych i polityki UE,

4. sprawozdanie nt. przygotowania nowej 
perspektywy RPO 2021-2027 r. 

5. ewaluacja RPO 2014-2020.



6. zabezpieczenie finansowe służby zdrowia w 2021 r. 
i zabezpieczenie pacjentów w opiekę lekarską oraz 
pielęgniarek i położnych.

7. problematyka szkolnictwa specjalnego w województwie.

8. finansowanie zadań oświatowych na poziomie gmin
i powiatów.

9.    sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa za rok 2020.

10.  postępy inwestycji Siarzewo i Kaskada Dolnej Wisły.

11.  dyskusja nad założeniami Nowego Ładu.



Podczas posiedzeń Prezydium K-P WRDS omawiane były sprawy, 
wynikające z kompetencji Rady.

W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia Prezydium K-P WRDS, 

podczas których ustalono:

✓ program i harmonogram działania,

✓ projekty stanowisk i uchwał, 

✓ zmiany planu finansowego, 

✓ wysłuchano sprawozdań z posiedzeń Zespołów 

problemowych Rady.



Ponadto podczas Prezydium K-P WRDS przedstawiono:

1. proces tworzenia i wdrażania Krajowego Planu Odbudowy,

2. nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

3. sytuację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu,

4. aktualną sytuację przewozów pasażerskich kolejowych i drogowych 

w Województwie Kujawsko-Pomorskim i perspektywy na lata następne

5.   założenia Skargi wniesionej przez Zarząd Województwa na sposób podziału     

„rezerwy programowej” utworzonej z części funduszy i polityki spójności 

na lata 2021-2027 nierozdysponowanej w Projekcie Umowy Partnerstwa 

oraz sposób prowadzenia procesu negocjacji „Kontraktu Programowego”.



1. Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa

- 1 posiedzenie,

2. Zespołu ds. ochrony zdrowia - 3 posiedzenie, w tym 1 posiedzenie wraz 

z Zespołem ds. osób niepełnosprawnych.

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów problemowych: 



Podczas posiedzeń zespołów problemowych oprócz spraw                  
organizacyjnych omawiane były następujące tematy:

1. zagrożenie bezrobociem w 2021 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim,

2. wpływ pandemii COVID-19 na sytuację młodzieży na rynku pracy,

3. dostępność usług cyfrowych w zakresie edukacji w województwie,

4. wykształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających 
się potrzeb gospodarki i rynku pracy,

5. finansowanie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach,

6. sytuacja dotycząca szczepień przeciw COVID-19 w naszym Regionie,

7. przedstawienie sytuacji osób starszych w  naszym Województwie w kontekście 
dostępnych programów wsparcia polityki senioralnej oraz ocena ich efektywności,

8. osoby niepełnosprawne w województwie - struktura, przyczyny, determinanty 
niepełnosprawności,

9. formy wsparcia osób niepełnosprawnych zależnych od otoczenia realizowane 
przez gminy i powiaty,

10. aktywność zawodowa seniorów i osób niepełnosprawnych w okresie COVID-19,

11. sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych w okresie COVID-19.



Stosownie do zapisów Uchwały nr 12/2019 Kujawsko-
Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie kolejności przewodniczenia Kujawsko-
Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego -

przewodniczenie do dnia 22 grudnia 2022 r. obejmuje

STRONA RZĄDOWA 

Pan Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Przewodniczenie K-P WRDS w 2022 roku 



Dziękuję Państwu
za współpracę w 2021 roku

dr Krzysztof Matela

Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Kanclerz Loży BCC 
Wiceprezes Zarządu BCC

e-mail: dialog@kujawsko-pomorskie.pl
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