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P R O T O K Ó Ł 

Nr 27 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

30 września 2022 roku 

 

 

 

 

Miejsce obrad Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu 

 

 

Uczestnicy spotkania  Członkowie Prezydium Rady – przedstawiciele związków 

pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, strona 

samorządowa, strona rządowa 

 

 

Organizatorzy Wojewoda Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności  
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1. Powitanie - Przewodniczący Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski, powitał uczestników 

spotkania – członków Prezydium i przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie 

zaakceptowany. 

 

2. Omówienie tematów zaproponowanych na planarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w dniu 30 września 2022 r. 

Pan Przewodniczący poinformował, iż na prośbę Wiceprzewodniczącego Jarosława Lange 

oraz Prezydenta Wojciecha Kruka zostanie omówiony temat dotyczący porozumień 

zbiorowych, czyli formuły umożliwiającej elastyczne dostosowanie prawa pracy do 

bezpieczeństwa zatrudnienia i innych praw pracowniczych w zakładach pracy. Drugim 

tematem, którym zajmie się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu podczas 

plenarnego posiedzenia, będzie temat związany z formami aktywizacji uchodźców z Ukrainy. 

Pan Przewodniczący przedstawił również informację, przekazaną przez Pana Andrzeja 

Radzikowskiego Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego dotyczącą propozycji zmian  

w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego.  

3. Informacja dotycząca prac nad zmianami w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – powiedział, iż uczestniczył w spotkaniu 

zorganizowanym przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego z udziałem wszystkich szefów 

wojewódzkich rad dialogu społecznego podczas którego, zaprezentowane zostały propozycje 

nowelizacji zapisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego. Przekazał, iż omówione zostały zarówno sprawy dotyczące finansowania 

działalności RDS oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego, jak również zwrócono uwagę 

na konieczność doprecyzowania i ujednolicenia zapisów Regulaminów poszczególnych  

wrds-ów. Zwrócono także uwagę na sposób formułowania stanowisk partnerów społecznych 

oraz na fakt, iż istotne jest, aby w posiedzeniach rady uczestniczyły osoby, które są 

desygnowane do tych gremiów. Pan wiceprzewodniczący po krótce omówił też kwestie  

i propozycje zmian, które nie zostały uwzględnione w dalszych pracach nad zmianą ustawy.  

Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego –  podkreślił, że bardzo ważne jest 

osobiste zaangażowanie i uczestnictwo tych osób. 

Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zauważył, iż w określonych 

sytuacjach możliwe mogłoby być uczestnictwo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

Pan Zbyszko Pawlak – Business Centre Club – zadał pytanie w sprawie inicjatyw oddolnych 

z wrds-ów, a także przekazywania przez Radę Dialogu Społecznego analiz czy projektów.    

Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność”- poinformował, że zostaną podjęte prace nad 

uregulowaniem obiegu i propozycji zmian wnoszonych przez wojewódzkie rady dialogu 

społecznego. Będą one wpływać do Prezydium RDS, następnie będą przekazywane do 

Zespołów by finalnie, w opracowanym kształcie zostać wniesione na posiedzenie plenarne 

Rady Dialogu Społecznego.  
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4. Wolne głosy.   

 Pan Jarosław Lange zaproponował, aby zwoływać posiedzenia Prezydium z odpowiednim 

wyprzedzeniem np. dwutygodniowym, aby mieć możliwość przygotowania i opracowania 

propozycji tematów, listy zaproszonych gości na posiedzenie plenarne WRDS.  

 Pan Krzysztof Małecki zaapelował, aby powrócić do problemu taryf za wodę i podejścia  

w tym temacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przekazał, że tą sprawą 

będą zajmowały się też inne wojewódzkie rady dialogu społecznego. Nawiązał również do 

prośby Pana Mariusza Tyneckiego – Przewodniczącego Zarządu Krajowego Wolnego Związku 

Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, aby podjąć działania 

mające na celu przywrócenie „normalności” w procedowaniu taryf i wpisania tych 

przedsiębiorstw na listę podmiotów wrażliwych. Pan wiceprzewodniczący zobowiązał się 

przygotować na następne posiedzenie projekt stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu, dotyczący tego problemu. Kolejną sprawą, którą poruszył Pan 

wiceprzewodniczący była skierowana do Przewodniczącego WRDS w Poznaniu prośba Pani 

Barbary Wolnej - Przewodniczącej Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wskazująca na problem sytuacji konfliktowych  

w placówkach leczniczych, związanych z realizacją po 1 lipca 2022 r. podwyżek wynikających 

z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.        

 

Pan Przewodniczący podziękował uczestnikom za obecność i zakończył spotkanie.            

  

 Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu  

  Katarzyna Jędrys                     

 

 

 Michał Zieliński 

         

 

 Przewodniczący 

   Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego          

                           w Poznaniu 


