PROTOKÓŁ
Nr 13
z obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu 10 grudnia 2018 roku

Miejsce obrad

Sala posiedzeń nr 2 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
al. Niepodległości 34

Uczestnicy spotkania Członkowie Rady – przedstawiciele związków pracowników,
przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele strony
rządowej, zaproszeni goście

Organizatorzy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki

Lista obecności członków Rady, program
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Otwarcie posiedzenia
10 grudnia 2018 roku odbyło się XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Zbigniew Hoffmann, Wojewoda
Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Rady oraz zaproszonego
gościa – Pana Witolda Czarneckiego posła na Sejm RP.


Pan Przewodniczący tytułem wstępu poinformował, że to ostatnie posiedzenie Rady,
której miał zaszczyt i przyjemność przewodniczyć. Powiedział, że planowany udział
w dzisiejszym posiedzeniu Rady Pani Andżeliki Możdżanowskiej sekretarza stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz debata na temat programów rządowych
skierowanych dla przedsiębiorców niestety nie dojdzie do skutku. Przyczyną jest pilnie
zwołane w tym samym czasie spotkanie w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W związku z tym zaproponował przejście do realizacji pozostałych punktów programu.



Pan Dariusz Siwiński – radca prawny – wyjaśnił, że Rada jest władna do
podejmowania uchwał i stanowisk, jeśli na posiedzeniu jest obecny przynajmniej jeden
przedstawiciel każdej ze stron będący członkiem Rady, a w obecnej sytuacji brakuje
przedstawiciela strony samorządowej.



Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – poprosił Pana Wojewodę
o zorganizowanie jeszcze jednego spotkania jednocześnie z panią Andżeliką
Możdżanowską sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Panią Anną
Zalewską Minister Edukacji Narodowej.



Pan Piotr Jurkiewicz – doradca Wojewody Wielkopolskiego – poinformował, że
w związku z wnioskiem sformułowanym na ostatnim posiedzeniu Prezydium WRDS
by na dzisiejszym posiedzeniu przyjąć stanowisko WRDS ws. uczczenia 100 rocznicy
wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, Pan Wojewoda przygotował
projekt takiego stanowiska, który został w dniu dzisiejszym przekazany członkom
Rady.



Pan Przewodniczący poinformował zebranych, iż w związku z brakiem
przedstawiciela strony samorządowej, zarówno wspomniane wyżej stanowisko, jak
i uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016r. w sprawie
powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu, a także w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu
prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu głosowane będą
w trybie korespondencyjnym. Członkowie Rady zostali zobowiązani do zagłosowania
w terminie do 14 grudnia br.



Pan Zdzisław Leśniewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych –
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poinformował, iż Związek w miejsce Pana Tadeusza Goździora – dotychczasowego
członka Zespołu ds. ochrony zdrowia proponuje Pana Sławomira Giełdę.


Pan Stanisław Marczak – Związek Rzemiosła Polskiego – powiedział, iż
nieobecność na posiedzeniu strony samorządowej odbiera jako bojkot dzisiejszego
spotkania. Może należałoby rozważyć zmianę w składzie osób reprezentujących tę
stronę w Radzie.



Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego –
powiedział, że Marszałek Marek Woźniak nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym
posiedzeniu Rady o czym informował odpowiednio wcześniej. Zapewnił, że stronie
samorządowej niezmiennie zależy na uczestniczeniu w Dialogu. Jeśli chodzi
o pozostałe osoby, które nie dotarły, to być może zatrzymały je nieprzewidziane
i ważne sprawy, dlatego nie ma potrzeby wyrażania tak zdecydowanych opinii dopóki
nie wyjaśnią się przyczyny i powody ich nieobecności.



Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – korzystając z okazji podziękował Panu
Przewodniczącemu za ostatni rok przewodniczenia Radzie. Wyraził przekonanie, że ta
dobra współpraca się nie skończy i nadal będzie mieć miejsce w ramach posiedzeń
Rady po to by budować wspólne porozumienie i dialog najlepiej jak to możliwe.



Pan Antoni Odzimek – również podziękował Panu Przewodniczącemu, wyrażając
szczególną wdzięczność za zorganizowanie spotkania Rady z udziałem Pani Anny
Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, czego wynikiem było Stanowisko WRDS
w Poznaniu z 2 lipca 2018 r. w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji
zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze.



Pan Przewodniczący podziękował za dobrą współpracę obiecując pomoc przy
zaproszeniu na jedno z kolejnych posiedzeń nieobecnej dzisiaj Pani Andżeliki
Możdżanowskiej sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz ponownie
Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. Ostatnim elementem spotkania
było wręczenie przez Pana Przewodniczącego nominacji nowemu członkowi
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu Panu Mariuszowi
Wiśniewskiemu przedstawicielowi związku pracodawców Business Centre Club

Oprac. Biuro Obsługi WRDS
w Poznaniu Protokolant: Przemysław Belka

Zbigniew Hoffmann
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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