PROTOKÓŁ
Nr 1
z obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
w dniu 23 grudnia 2015 roku

Miejsce obrad Sala Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uczestnicy spotkania Członkowie Rady - przedstawiciele związków pracowników,
przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele
strony rządowej, przedstawiciele strony samorządowej

Organizatorzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

Załączniki 1. Porządek obrad
2. Lista obecności: członków Rady
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1. Otwarcie obrad

W dniu 23 grudnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia posiedzenia dokonał Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, który podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia
w przedświątecznym terminie.

Z ustawy o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wynika,
iż w terminie trzech miesięcy od wpływu wniosku złożonego przez uprawnione organizacje,
marszałek zobowiązany jest powołać wojewódzką radę dialogu. Marszałek Woźniak
poinformował, iż wspólny wniosek strony związkowej oraz organizacji pracodawców
wpłynął do urzędu 28 września 2015 roku, stąd też, wypełniając zapisy ustawy, zostało
zorganizowane dzisiejsze posiedzenie Rady.

Wiele osób z obecnego grona pamięta poprzednią formę konsultowania ważnych spraw
społecznych czyli Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, która miała znaczącą przerwę
w obradach. Ostatnie obrady odbyły się 24 września 2014 roku i były poświęcone
konsultowaniu Ustawy o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego. Jeszcze wcześniejsze, które zakończyło całą serię spotkań, odbyło się
w listopadzie 2013 roku.

Pan Marszałek przedstawił sposób konstytuowania się Rady. Wskazał, iż zostały
uwzględnione wnioski wszystkich uprawnionych organizacji, dotyczące składów osobowych
członków Rady. Jednocześnie określił, iż do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu powołanych zostało po czterech przedstawicieli związków zawodowych
pracowników oraz po trzech przedstawicieli związków zawodowych pracodawców. Wskazał,
iż strona rządowa i samorządowa jest również reprezentowana przez trzech swoich
przedstawicieli.
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2. Przedstawienie ustawy regulującej funkcjonowanie oraz omówienie zadań
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

Prowadzący spotkanie Marek Woźniak postawił pytanie retoryczne, co jest zadaniem
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego? To wynika z całej filozofii dialogu, szczegółowo
opisanej w uzasadnieniu do ustawy. Chodzi o podejmowanie społecznie i gospodarczo
ważnych elementów dyskursu publicznego tak aby decyzje podejmowane przez administrację
rządową i samorządową były jak najszerzej skonsultowane ze wszystkimi, którzy powinni
w tych konsultacjach brać udział. Wojewódzkiej radzie przeznaczono terytorialny fragment
zadań i doprecyzowano w artykule 42 nowej ustawy jej zadania, a mianowicie:
do właściwości WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem
zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji
administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Jest tam też zapis o odwołaniu
się do spraw, o których mowa w artykule 11 ust. 2, dotyczących tego, co zechce skierować
Krajowa Rada Dialogu Społecznego według właściwości do kompetencji rady wojewódzkiej
i oczekiwaniu sprawozdania jaki jest wynik rozpatrzonych spraw. Ustawodawca przewidział,
że to marszałek województwa ma być tym organem, który powoła radę, przeprowadzi
pierwsze jej posiedzenie oraz wręczy nominacje, czyli akty powołania – dokumenty
potwierdzające uczestnictwo członków w radzie dialogu społecznego. Pan Marszałek
podkreślił, że dzisiejsze spotkanie jest poświęcone przede wszystkim temu aby zainicjować
pracę Rady, wręczyć nominacje wszystkim członkom zasiadającym w tejże Radzie i aby
ukonstytuować to co jest kluczowe, czyli powołać rotacyjnego przewodniczącego, gdyż
przewodnictwo w WRDS ma charakter rotacyjny. Kolejno będą pełnić tę rolę albo
przedstawiciele strony pracodawców, związków zawodowych albo marszałek lub wojewoda.
Należy wybrać zatem pierwszego przewodniczącego, jak też zaplanować rotację
przewodniczenia.

Elementem

ukonstytuowania

się

Rady

jest

też

powołanie

wiceprzewodniczących, ponieważ wiceprzewodniczący będą zasiadali w prezydium, które ma
swoje określone kompetencje ustalone w ustawie. Marszałek poprosił też o propozycję
tematów, które Rada mogłaby w najbliższym czasie podjąć.

3. Wręczenie nominacji

Pan Marszałek poprosił uczestników o podejście i gratulując wręczył nominacje, które
potwierdzają członkostwo w Radzie.
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4. Dyskusja dotycząca kolejności przewodniczenia w Radzie

W zakresie ukonstytuowania Rady kolejną kwestią niezbędną do omówienia jest
ukonstytuowanie prezydium Rady. W treści uchwały nr 1 WRDS znajdą się nazwiska
wszystkich wskazanych przez uczestników wiceprzewodniczących. Pozostaje do ustalenia
kolejność sprawowania przewodnictwa rotacyjnego oraz wybór przewodniczącego WRDS na
pierwszą kadencję. Pan Marszałek zasugerował by w pierwszej kolejności przewodnictwo
objął przedstawiciel strony społecznej, konkretnie pracodawców.

W dyskusji udział wzięli:
•

Jacek Silski – Porozumienie Wielkopolskich Pracodawców – poinformował,
że niedawno odbyło się spotkanie Porozumienia gdzie ustalono by na pierwszą
kadencję WRDS zaproponować Marka Woźniaka Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Uzasadnił to faktem, iż Pan Marszałek starał się zawsze szukać
dialogu i porozumienia. Ponadto dysponowanie odpowiednim zapleczem kadrowoorganizacyjnym również przemawia jednoznacznie za tą propozycją.

•

Pan Marszałek dziękując za propozycję powiedział, że jest on z mocy ustawy
zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy celem organizowania działalności
WRDS.

•

Bolesław Stanikowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych –
zauważył, że jest to pierwsze posiedzenie w świetle nowej ustawy i propozycja Pana
Jacka Silskiego na pewno jest trafna. OPZZ też miał taką koncepcję. Ponieważ nie
wszyscy się znają zaproponował wniosek formalny by zrobić przerwę, zwołać krótkie
posiedzenie wiceprzewodniczących Rady i ustalić wspólną wersję.

Po przerwie Pan Marszałek poinformował, że zgromadzenie wiceprzewodniczących
potwierdziło wniosek Pana Jacka Silskiego o wskazanie na pierwszego przewodniczącego
jego osoby, natomiast co do rotacji, gremium podjęło decyzję, że jej kolejność ustali już
ukonstytuowane prezydium Rady w późniejszym terminie. Pan Marszałek poddał pod
głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie ukonstytuowania się prezydium WRDS. Uchwała
przyjęta została jednogłośnie. Pan Marszałek zaproponował spotkanie Prezydium
w połowie stycznia, podczas którego ustalona miała by być kolejność rotacji
przewodniczących oraz propozycje pracy na nadchodzący rok. Pan Marszałek zaproponował
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kwestę kopalni odkrywkowych, jako temat społecznie nośny, dotyczący pracodawców,
rolników, a także innych grup społecznych.

W dyskusji udział wzięli:
•

Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – potwierdził, że w regionie
konińskim jest w tej chwili ciężka sytuacja związana z elektrownią, jak też kopalniami
odkrywkowymi

węgla

brunatnego.

Zaproponował

by

połączyć

te

tematy.

Poinformował także o odbytej pikiecie w dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie
w obronie miejsc pracy tego sektora w Wielkopolsce.
•

Pan Marszałek potwierdził, że z punktu widzenia regionu, problem należy
potraktować całościowo, bez względu na miejsce występowania. Jako drugą kwestię
do omówienia, zaproponował omówienie projektu regulaminu WRDS. Ustalono, że
uwagi do projektu można przesyłać drogą mailową w terminie do 15 stycznia br.

•

Następnie głos zabrał Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – i stwierdził, że
spotykamy się w nowej formule dialogu społecznego. Celem dialogu jest to, by
WRDS funkcjonowała najlepiej jak można. Opieramy go na dwóch elementach,
którymi w Wielkopolsce szczególnie się szczycimy: z jednej strony poszanowanie
partnerów, a z drugiej szukanie kompromisów w rozwiązaniach trudnych. Wszyscy
życzmy sobie aby nasz dialog tak właśnie wyglądał. Wielkopolska słynie z tego w
Polsce, że potrafimy tak działać, postarajmy się zatem zrobić to jak najlepiej.

•

Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – zauważył, że to co Pan Jarosław Lange
powiedział jest bardzo cenne, zaproponował ponadto, by słowa te, jako preambuła,
znalazły się w regulaminie Rady.

•

Pan Marszałek podkreślił, że jest człowiekiem szukającym kompromisu, a także
starającym się tłumić niepotrzebne emocje, które nie sprzyjają racjonalnej wymianie
poglądów, będzie się zatem starał by tak posiedzenia Rady wyglądały. Świat jest pełen
sprzeczności, napięć i odmiennych interesów, stąd od pewnej samodyscypliny zależy
jak będzie wyglądać forma takich spotkań, bo jeśli chodzi o treść to poglądy, rzecz
jasna, bywają skrajnie odmienne. Wielkopolska jest regionem gdzie te napięcia
i emocje nie są tak ekspresyjnie wyrażane dlatego prowadzący wyraził nadzieję, że
zarówno strona związku pracowników, jak i pracodawców dążyć będzie do
wypracowania dialogu i kompromisowych rozwiązań.
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•

Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski – wyraził satysfakcję z faktu, że Rada
jest tak spluralizowana i tak szeroko reprezentatywna. To dobrze wróży naszej
współpracy. Nawiązując do słów Pana Jarosława Lange również zadeklarował chęć
współpracy, szukania porozumień i wypracowywania satysfakcjonujących wszystkie
strony rozwiązań. Podkreślił że forum ma nie tylko opiniować ale też wypracowywać
pewne propozycje, które przyczyniać się będą do rozwoju społeczno-gospodarczego
Wielkopolski. A trudnych tematów do rozwiązywania na pewno w tej kadencji nie
zabraknie.

•

Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zauważył, że to właśnie
członkowie obecnej Rady, jako członkowie działającej dotychczas Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego, są wzorem działania o jakim mówił Pan Jarosław
Lange. Co też zostało niejednokrotnie docenione na forach innych województw.
Życzyłby sobie, aby ta kadencja Rady w nowej formule prawnej działała tak, by
można się było tym szczycić poza granicami Wielkopolski oraz na forum krajowym.
Wielkopolska ma być wzorem dialogu społecznego, tak jak to miało miejsce w latach
minionych.

5. Zamknięcie posiedzenia

Pan Marszałek Woźniak podziękował wszystkim za obecność i korzystając z okazji złożył
członkom Rady serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Protokolant: Przemysław Belka

Marek Woźniak
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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