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P R O T O K Ó Ł 

Nr 4 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

w dniu 12 lipca 2016 roku 

 

 

 

 

Miejsce obrad Sala nr 724 (7 piętro) w siedzibie Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 

 

 

Uczestnicy spotkania  Członkowie Prezydium Rady – przedstawiciele związków 

pracowników, przedstawiciele związków pracodawców,  

przedstawiciele strony rządowej i samorządowej 

 

 

Organizatorzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności: członków Prezydium 
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1. Otwarcie posiedzenia 

 

12 lipca 2016 roku odbyło się IV posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Marek Woźniak, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników spotkania – członków Prezydium. 

 

 

2. Omówienie wniosku do Przewodniczącego RDS w sprawie sytuacji ekonomicznej  

     i pracowniczej grupy kapitałowej oraz spółki ZE PAK 

 

• Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – omówił treść przygotowanego projektu 

pisma wyrażającego stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w Poznaniu, przyjęte w dniu 30 czerwca 2016 r., w sprawie sytuacji ekonomicznej  

i pracowniczej grupy kapitałowej oraz spółki: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-

Konin  S.A. Poinformował też o procedurze, zgodnie z którą wniosek ten, gdy trafi do 

przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, przekazany zostanie zgodnie  

z właściwością odpowiedniemu zespołowi roboczemu. W tym wypadku będzie to 

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, a jego obrady odbędą się 

najprawdopodobniej pod koniec sierpnia br.  

• Pan Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski – wyraził wątpliwość odnośnie 

drugiego punktu wniosku, tj. „pozyskanie informacji na temat polityki energetycznej 

państwa wobec firmy wytwarzającej ok. 7 % energii  na krajowym rynku”. 

• Pan Przewodniczący Lange wyjaśnił, że chodzi o chęć poznania polityki 

energetycznej państwa. Brak tej wiedzy blokuje działania, szczególnie na terenie 

subregionu konińskiego, gdzie wytwarzane jest wspomniane 7% energii. Dodał, iż 

równie istotne dla dyskusji będzie poznanie informacji od strony zarządczej  

i właścicielskiej na temat przyszłości grupy kapitałowej oraz spółki ZE PAK S.A. 

• Pan Marszałek zapytał o dalszy sposób procedowania wniosku. 

• Pan Przewodniczący Lange powiedział, że wniosek trafi pod obrady Zespołu RDS ds. 

polityki gospodarczej i rynku pracy. Na to posiedzenie zaproszone zostaną instytucje 

oraz osoby bezpośrednio związane z tematem, czyli odpowiedni ministrowie, organ 

właścicielski i organ zarządczy ZE PAK. Tylko w takim składzie możliwe jest 

rozwiązanie tego problemu.  
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• Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zauważył, że jest to dobry 

temat na najbliższe posiedzenie Prezydium RDS, a także na plenarne posiedzenie 

WRDS w Poznaniu. 

• Pan Adam Trybusz – Business Centre Club – zasugerował, że warto by rozszerzyć 

drugi punkt wniosku i spróbować uzyskać informacje na temat polityki energetycznej 

państwa nie tylko w stosunku do subregionu konińskiego ale również w szerszym, 

krajowym wymiarze. 

• Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – potwierdził, że inne 

WRDS-y również zabiegają o podobne informacje względem swoich regionów, więc 

można przypuszczać, iż temat polityki energetycznej państwa omawiany będzie 

kompleksowo z perspektywy Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. 

• Pan Przewodniczący Lange w kontekście powyższej dyskusji zaproponował 

następujące brzmienie drugiego punktu wniosku: „pozyskanie informacji na temat 

polityki energetycznej państwa szczególnie z jej uwzględnieniem wobec firmy 

wytwarzającej ok. 7 % energii  na krajowym rynku”.      

 

Członkowie Prezydium jednogłośnie wyrazili akceptację zarówno dla treści, jak i formy 

wniosku. 

 

 

 3. Dyskusja na temat powołania Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia 

 

• Pan Marszałek poinformował zebranych, że kandydatów jest zbyt wielu i nie wszyscy 

spełniają wymagania formalne. Przypomniał, że każda ze stron może zgłosić 

maksymalnie dwóch przedstawicieli, z czego jeden musi być członkiem Rady.  

By uniknąć niejasności poprosił radcę prawnego o przytoczenie pełnego brzmienia 

tego zapisu Regulaminu WRDS.  

• Pan Mecenas Dariusz Siwiński przeczytał paragraf 12 Regulaminu: 

 

� Rada może, w drodze uchwały powołać stałe i doraźne zespoły robocze. Uchwała 
o powołaniu zespołu roboczego, zwanego dalej „Zespołem”, podjęta zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, określa jego 
zadania oraz skład. 

� Przewodniczącym Zespołu jest członek Rady wskazany przez stronę pracowników, 
stronę pracodawców albo stronę samorządową lub rządową Rady, który został 
wybrany w głosowaniu przez członków Zespołu. 



4 

 

� W skład Zespołu wchodzi nie więcej niż dwóch przedstawicieli wskazanych przez 
każdą ze stron Rady. 

 

Uwzględniając zgłoszenia wszystkich stron, zaproponowany został następujący skład 

Zespołu: 

 

strona pracowników: 

 - Pan Jarosław Wilner – członek WRDS, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska  

   Południowa NSZZ „Solidarność”   

-  Pani Teresa Ratajczak – członek WRDS, Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego  

   Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego   

 

strona pracodawców: 

- Pan Lesław Lenartowicz - Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o.  

- Pan Zbyszko Przybylski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni  

 

strona rządowa: 

- Pan Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW  

- Pani Agata Nowicka – Kierownik Oddziału Ratownictwa  

 

strona samorządowa: 

- Pan Maciej Sytek – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWW  

- Pan Maciej Zieliński – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ  

   w Poznaniu  

 

oraz jako eksperci: 

 

Pan Sławomir Biskupski – Przewodniczący Zarządu Regionu Krajowego Związku 

Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Poznaniu – rekomendowany przez 

Forum Związków Zawodowych   

 

Pan Tadeusz Goździor – Przewodniczący NSZZ Pracowników Ratownictwa  

i Transportu Medycznego Wielkopolski w Poznaniu – rekomendowany przez Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych 
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4. Ustalenie programu i terminu kolejnego posiedzenia Rady 

 

• Przewodniczący Pan Marek Woźniak zapytał członków o propozycje terminu 

następnego posiedzenia WRDS, sugerując ze swej strony koniec września br.  

 

Członkowie Prezydium ustalili termin posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu na 5 października br . o godz. 12.00.     

 

• Pan Jarosław Lange zaproponował by na przyszły rok kalendarzowy ustalić 

harmonogram spotkań plenarnych, a jeśli byłoby to możliwe to również terminarz 

posiedzeń Prezydium. Wcześniejsza znajomość terminów ułatwiłaby planowanie 

innych czynności, zarówno służbowych, jak i prywatnych.  

• Pani Anna Grzymisławska – pracownik Departamentu Organ Organizacyjnego  

i Kadr UMWW – przypomniała o zbliżającej się konieczności wprowadzenia do 

porządku obrad wyboru kolejności przewodniczenia WRDS. 

• Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – zaproponował temat gospodarki wodnej 

na kolejne posiedzenie Rady. 

• Pan Jarosław Lange, tytułem informacji, dodał iż temat gospodarki wodnej był 

również omawiany na forum Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, na 

którym  minister środowiska informował o wysoce niedostatecznych środkach jakimi 

dysponuje w kwestii regulacji gospodarki wodnej w całym kraju.  

• Pan Krzysztof Małecki zaproponował by temat przedłożyć Radzie Dialogu 

Społecznego w Warszawie.    

• Pan Marszałek odparł, iż problemem tym zajmuje się Ministerstwo Środowiska, które 

zobowiązane jest do dostosowania polskich realiów do wymagań unijnych. Dopiero 

wynik tej pracy może stanowić kanwę do dalszej dyskusji na poziomie WRDS. Dodał, 

że obecnie gorącym tematem jest cena wody, szczególnie dla rolników i hodowców 

ryb. Natomiast gospodarka wodna, to również ważny temat, ale bardziej na linii rząd – 

Unia Europejska.    

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 

Protokolant: Przemysław Belka                         Marek Woźniak 

Przewodniczący 

Wielkopolskiej Rady Dialogu Społecznego 

w Poznaniu 


