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13 września 2021 roku odbyło się 23. posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Pan Zbyszko Pawlak Zastępca Prezesa Business 

Center Club (przewodniczący Rady od 24 czerwca 2021 r. ), który powitał uczestników 

spotkania – członków Prezydium. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że dzisiejsze spotkanie Prezydium dotyczyć będzie 

wyłonienia tematów na posiedzenie plenarne zaplanowane na dzień 28 września br. Ze swej 

strony zaproponował, by pochylić się nad tzw. Polskim Ładem. To bardzo duże 

przedsięwzięcie, które w tej chwili strona rządowa podejmuje. Mówca zaproponował, by temat 

przedstawiony został przez profesjonalistę z firmy Grant Thornton. Oczywiście zagadnienie 

Polskiego Ładu funkcjonuje w dyskursie publicznym niezależnie, ale na pewnym etapie warto 

próbować się mu dokładniej przyjrzeć po to by lepiej zrozumieć i się na niego w jakiś sposób 

przygotować. Dlatego na posiedzeniu plenarnym proponuje przedstawienie, prezentację oraz 

dyskusję nad programem Polski Ład.    

Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zauważył, że Polski Ład jest 

programem politycznym zatem wskazana byłaby prezentacja tematu również przez 

przedstawiciela wojewody.  

Pan Przewodniczący opowiedział, że jeżeli jest taka wola i chęć to nie widzi przeciwskazań. 

Pani Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski – poinformowała, że na spotkaniu  

tylko reprezentuje Wojewodę Wielkopolskiego ale niezwłocznie przekaże konkluzje  

z dzisiejszego spotkania. Wówczas Pan Wojewoda ewentualnie podejmie wiążące decyzje  

w tym temacie. W dużej mierze jest to program polityczny ale również gospodarczy dla całej 

Polski. Zatem zdecydowanie wart jest omówienia i przedyskutowania na tym forum 

Pan Przewodniczący przekazał, iż od ostatniego posiedzenia WRDS w Poznaniu wpłynęło 

kilka pism, m.in. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu lecz nie wydaje się by temat ten był w gestii 

czy zainteresowaniu tutejszej Rady. Zwłaszcza, że nawet samorząd lokalny nie odniósł się do 

tego tematu.  

Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – zauważył,  

że w przypadku znaczącej rozbudowy portu w Kołobrzegu powstałby wówczas korytarz 

europejski północ-południe, a wtedy korytarz drogowy w postaci drogi S11 nabiera większego 

znaczenia. Może z tego punktu widzenia jakiś głos w tej sprawie by się przydał. W przypadku 

zwiększenia ruchu pasażerskiego czy promowego dla samochodów ciężarowych wytworzy się 

strategiczny korytarz komunikacyjny, który zwiększy uprawnienia do aplikowania o środki 

unijne na budowę tej drogi.  

Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – zaproponował, by omawiany projekt 

rozporządzenia przesłać do wszystkich członków Prezydium.  

Pan Przewodniczący w dalszej kolejności poinformował, że na jego ręce wpłynęło również 

stanowisko WRDS Województwa Małopolskiego ws. potępienia ataków na punkty szczepień 

przeciwko Covid-19. Pismo zawiera jednocześnie prośbę o ewentualne przyjęcie uchwały 

popierającej.  

Pani Wicewojewoda powiedziała, że stale uczestniczy w procesie zwiększania bezpieczeństwa 

personelu medycznego, jest również w kontakcie z komendantem Policji i z służbami.  

W każdym miejscu gdzie takie kontenery się pojawiają, czy tam gdzie organizowane są punkty 

szczepień przez wojewodę, samorządy, lub tez punkty stacjonarne, tam zwiększona jest 
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znacznie mobilność służb strzegących bezpieczeństwa. Szczególnie po incydencie podpalenia 

budynku Sanepidu łącznie z punktem szczepień, który miał miejsce w Zamościu.  

W Wielkopolsce na szczęście tak drastyczne sytuacje nie wystąpiły. Reasumując problem jest 

analizowany na bieżąco i sytuacja znajduje się pod kontrolą.    

Pan Przewodniczący zaproponował by stworzyć stanowisko, np. w formie obiegowej,  z jednej 

strony popierające potępienie ataków na punkty szczepień, a z drugiej krzewiące wiedzę  

o szczepieniach i namawiające do nich.   

Pan Marszałek zgodził się co do promującego wydźwięku stanowiska, zauważył jednak,  

że największy problemem generuje możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień, czy to 

branżowego, czy to powszechnego. 

Pan Przewodniczący zaproponował by zaprosić na posiedzenie Rady przedstawiciela branży 

medycznej – eksperta, który mógłby przybliżyć temat szczepień czy rozstrzygnąć ewentualne 

wątpliwości poprzez omówienie skuteczności poszczególnych szczepionek dostępnych na 

rynku, ich bezpieczeństwa czy wpływu na nasze zdrowie.  

Pan Marszałek zapewnił, że mamy w Poznaniu bardzo dobrych specjalistów w tej dziedzinie, 

zarówno merytorycznie, jak i medialnie, np. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej 

Akademii Nauk.  

Pani Wicewojewoda przypomniała, że zaczęły się szczepienia w szkołach, jednak niewielka 

liczba rodziców decyduje na szczepienie dzieci.  

Pan Przewodniczący zauważył, że na niekorzyść liczby szczepień wśród dzieci wpływa to,  

że ich rodzice 30-40-latkowie to grupa w najmniejszym stopniu zaszczepiona. Zatem skoro ich 

rodzice nie są przekonani to trudno oczekiwać, że zachęcą swoje dzieci.  

Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – powiedział, że niezwykle ważne w tym 

stanowisku jest to by jego wydźwięk był pozytywny, nie krytykujący ludzi którzy się nie 

szczepią, gdyż wywołałoby to tylko niepotrzebne emocje.  

Pan Zbyszko Pawlak dodał, iż można nawet pokusić się o stworzenie listy obiekcji po to,  

by po kolei spróbować je wyjaśnić.   

Pan Marszałek powiedział, że wspomniany wcześniej Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 

Akademii Nauk współpracuje z Europejskim Instytutem Bioinformatyki jako węzeł krajowy  

w zakresie danych dot. koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z tym zapewne dysponuje 

wszelkimi danymi, szczególnie statystycznymi, dotyczącymi epidemii. Warto też byłoby 

zaprosić na spotkanie media.  

Pan Przewodniczący podsumowując powtórzył trzy tematy wyłonione w toku dyskusji 

i zaproponowane do omówienia na posiedzeniu plenarnym 28 września br.: „Polski Ład”, 

rozbudowa portu morskiego w Kołobrzegu oraz promocja szczepień przeciwko Covid-19. 

Pan Marszałek dodał, że ma propozycję jeszcze jednego tematu – fundusze nowej 

perspektywy unijnej, ale z powodu niepełnej jeszcze wiedzy w tym zakresie lepiej będzie temat 

przedstawić na posiedzeniu grudniowym. 

Pani Wicewojewoda wracając do tematu szczepień poinformowała, że pod względem 

wyszczepialności powiat poznański zajmuje trzecie miejsce w kraju, a Wielkopolska drugie, 

dodając, że podczas spotkania plenarnego warto byłoby uwzględnić również głos rządowy 

przekazujący bieżące informacje dotyczące walki z epidemią.  

Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zaproponował, by po zmianie 

przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz Ministra Rozwoju Pracy i Technologii 

https://www.ebi.ac.uk/
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ponownie wrócić, na przykład na posiedzeniu grudniowym, do tematu kształcenia zawodowego 

oraz zmian w ustawie o rzemiośle.  

Pan Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji i na tym zakończył spotkanie.  

  
Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu  

Przemysław Belka 
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