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Otwarcie posiedzenia
16 grudnia 2020 roku odbyło się XIX posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący Marek Woźniak Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników spotkania – członków Rady.
Sprawy organizacyjne
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, na który złożyły się:
Sprawy organizacyjne:
- informacja o odwołaniu i powołaniu przedstawiciela Organizacji Pracodawców
Business Centre Club
- uchwała w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego koniecznych dla funkcjonowania
Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego działań osłonowych
w okresie pandemii COVID -19
- zapoznanie się z przedstawicielem strony pracodawców wskazanym do objęcia
przewodniczenia WRDS w Poznaniu na 6. kadencję zgodnie z podjętą uchwałą Nr
7/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: kolejności przewodniczenia
Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu
Wolne głosy:
- pismo Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej ws. zatrudniania przez
przedsiębiorców osób osadzonych
Uwag do porządku obrad nie wniesiono.
Pan Zbyszko Pawlak – Związek Pracodawców Business Centre Club – poinformował, że Pan
Ryszard Szulc, który zasiadał w Radzie od 2015 r., m.in. w związku z przejściem na emeryturę
zrezygnował z członkostwa. W to miejsce wskazany został Pan Dariusz Gałązka.
Pan Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu, przypomniał, że z projektem
stanowiska ws. portu lotniczego Ławica wystąpił Pan Jarosław Lange. Stanowisko nie zostało
jednak przyjęte w zaproponowanej treści przez wszystkich uczestników Prezydium. Konkretnie
strona rządowa go nie wsparła. Na posiedzeniu Prezydium postanowiono powtórnie, po pewnej
korekcie, wnieść to stanowisko pod obrady plenarne. Sprawa jest cały czas aktualna i istotne
jest żeby głos proszący o podjęcie pewnych działań popłynął ze strony Wielkopolski. Sytuacja
lotniska Ławica jest szczególnie trudna z racji bardzo wysokich odszkodowań wypłacanych
właścicielom okolicznych nieruchomości z tytułu uciążliwości. Pan Przewodniczący
poinformował, że treść stanowiska została zaktualizowana o to co wynika z bieżących rozmów
wspólników oraz z działań organów statutowych spółki, w związku z czym proponuje raz
jeszcze poddać je pod głosowanie korespondencyjne. Jeśliby nie udało się podjąć go
jednogłośnie, wówczas poszczególne strony powinny się zdeklarować czy je popierają.
Samorząd województwa 17 grudnia br. podejmie decyzje dotyczące zgody na to by
Wojewódzki Fundusz Rozwoju zadysponował na rzecz Portu wkład finansowy w postaci
pożyczki, która jest alternatywnym rozwiązaniem do pożyczki bankowej czy funduszu
rządowego. Nie jest też wykluczone wsparcie w postaci dofinansowania kapitału Spółki.
Jednak to wszystko, mimo starań, jest niewystraczające w kontekście pandemii, kiedy lotnisko
niemal nie funkcjonuje, a perspektywa wyjścia z tej sytuacji nie jest krótka. Dodatkowo wciąż
jest obciążane wysokimi odszkodowaniami, co potęguje trudną sytuację Portu. Postulaty
2

kierowane do administracji rządowej i parlamentu są kluczowe dla przyszłości Ławicy, stąd
taki kształt tego stanowiska.
Pan Wojciech Kruk – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – poinformował, o przekazanym
do sekretariatu WRDS w Poznaniu piśmie Andrzeja Arendarskiego Prezesa Krajowej Izby
Gospodarczej do wicepremiera Jarosława Gowina, z prośbą o udostępnienie członkom Rady.
To stanowisko jest bardzo podobne do tego, które wypracowuje WRDS w Poznaniu. Temat
będzie dyskutowany na najbliższym posiedzeniu Rady Przedsiębiorczości z udziałem
wicepremiera Gowina. Akcent kładziony jest na dwie sprawy, pierwsza to zawieszenie spłaty
zobowiązań z tytułu ochrony środowiska. Jest to rozwiązanie, które nie pociąga za sobą
żadnych dodatkowych kosztów budżetowych. Zawieszenie tych wypłat na czas pandemii, aż
do momentu odtworzenia ruchu lotniczego, wydaje się relatywnie najprostszym rozwiązaniem,
oczywiście przy dobrej woli strony rządowej. Druga kwestia dotyczy pewnych rozwiązań
prawnych, które wyrównają oczekiwania osób mieszkających wokół lotniska. W Poznaniu
wytworzyły się ponadprzeciętne oczekiwania tych ludzi i odszkodowania, które są wypłacane
na podstawie decyzji sądu są nieporównywalne z odszkodowaniami wypłacanymi przez inne
lotniska.
Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – podziękował, za wszelkie inicjatywy
zmierzające do tego by Port Lotniczy „Ławica” przetrwał ten trudny czas pandemii. Jeśli chodzi
o stanowisko ws. Ławicy procedowane przez WRDS w Poznaniu to ważne jest żeby głos był
wspólny i dotyczył wszystkich stron dialogu. Dzisiaj odbędzie się posiedzenie trójstronne, czyli
strony właścicielskiej , zarządu i strony społecznej, gdzie również poszukiwane będą najlepsze
rozwiązania dla ratowania Ławicy. Wszyscy mają świadomość, czym jest ta firma dla
gospodarki, dla przemysłu, nauki czy kultury, dlatego warto by takie wspólne stanowisko
wypracować.
Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – również wyraził opinię, by przyjąć to
stanowisko jednogłośnie. Lotnisko jest dla Wielkopolski kluczowe, nikt ze świata nie
zainwestuje tutaj, jeśli będzie musiał jechać kilka godzin do Poznania z Berlina czy Warszawy.
Pan Przewodniczący dodał, że nikt nie zamierza kwestionować prawa mieszkańców, którzy
odczuwają skutki hałasu towarzyszącego pracy lotniska. Chodzi jedynie o to, by wypłaty były
skupione na odszkodowaniu za podjęcie starań o zabezpieczenie się przed tym hałasem, np.
okna trzyszybowe – nie zaś jak dotąd – elementem czysto finansowego zrekompensowania
teoretycznej utraty wartości nieruchomości. Inna kwestia to strategia rządowa dotycząca
portów regionalnych. Można mieć nadzieję, że w tej strategii Ławica ma niezachwianą
perspektywę funkcjonowania. Bo jak wiadomo, gdzieś w tle jest Centralny Port
Komunikacyjny i naturalną koleją rzeczy będzie wygaszanie bliskich lokalizacyjnie lotnisk.
Pan Marszałek zaproponował korespondencyjne wypowiedzenie się w temacie stanowiska
i jeśli zostanie przez wszystkie strony zaakceptowane, wówczas będzie niezwłocznie
przekazane wyżej. Natomiast jeśli zabraknie jednomyślności wówczas to poszczególne strony
uzgodnią, kto wspiera to stanowisko, a kto ewentualnie jest do niego zdystansowany.
Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnej kwestii organizacyjnej czyli zapoznania się
z przedstawicielem strony pracodawców wskazanym do objęcia przewodniczenia WRDS
w Poznaniu na VI kadencję, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 7/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie: kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
w Poznaniu.
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Strona pracodawców – w wyniku przeprowadzonej dyskusji – uzgodniła między sobą,
że roczna kadencja zostanie podzielona w taki sposób, że przez pierwsze pół roku
Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu przewodniczył będzie Pan Antoni
Odzimek reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego, zaś w drugim półroczu funkcję tą
pełnił będzie Pan Zbyszko Pawlak Reprezentujący Stowarzyszenie Pracodawców Business
Centre Club.
Wolne głosy
Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśnił, że na prośbę
Pracodawców Ziemi Lubelskiej, czyli oddziału lubelskiego organizacji Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej, chciałby zawiadomić, iż od 2019 roku realizują oni projekt
dotyczący badań w zakresie zatrudniania osób osadzonych. To jest niszowy program
realizowany ze środków unijnych. Osadzeni są to osoby, które na co dzień przebywają
w zakładach karnych ale ze względu na sposób wykonywania kary mogą pracować. Mówca
poinformował, że przesłał do biura WRDS w Poznaniu link do szczegółowych efektów badań
przeprowadzonych przez izbę lubelską. Zatem gdyby ktoś był zainteresowany tematem, można
kontaktować się z biurem w celu udostępnienia linku.
Pan Jarosław Lange zapowiedział, iż pozwoli sobie do każdego członka Rady wysłać pismo,
które to będzie kierował do Pana Macieja Mazurka Prezesa Radia Poznań S.A. W piśmie chodzi
o to, że od wielu lat w środy o godzinie 18.30 nadawana była półgodzinna audycja Skazani na
dialog. Podejmowane były tam tematy dotyczące spraw gospodarczych oraz związanych
z rynkiem pracy. Decyzją Pana Prezesa audycja została przeniesiona na sobotę, na godzinę 6.30
rano, i to w wymiarze 10 minut. Stąd prośba, jeśli członkowie Rady uznają to za stosowne, by
wesprzeć dawną formułę audycji poprzez skierowanie do prezesa Rozgłośni pism o podobnej
treści.
Pan Wojciech Kruk zasugerował, by spróbować wystąpić do lokalnej rozgłośni radiowej
z sugestią emisji raz w miesiącu audycji dotyczącej dialogu społecznego między organizacjami
pracobiorców i pracodawców. Można byłoby wypromować taki program pod patronatem
strony rządowej albo samorządowej.
Pan Grzegorz Ganowicz – strona samorządowa – poparł głos Pana Jarosława Lange.
Dodał, iż w tej sprawie również Rada Programowa Radia Poznań zajęła stanowisko ale jak do
tej pory odpowiedzi ze strony prezesa w zasadzie nie ma – więc być może wsparcie członków
WRDS przyda się w tej sprawie.
Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – również poparł głos
przewodniczącego Lange w tym zakresie. Poinformował, że sam niejednokrotnie uczestniczył
w tych nagraniach i formuła programu się sprawdzała. Pojawiali się w nim reprezentanci każdej
ze stron dialogu, a dyskusje dotyczyły nie tylko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, ale
również innych problemów różnych branż. Mówca zgodził się, że przeniesienie terminu audycji
na godzinę 6.30 w sobotę jest bardzo niefortunne.
Pan Marszałek powiedział, że byłoby wskazane, gdyby to przewodniczący reprezentujący
stronę pracodawców jako nowy przewodniczący WRDS wystąpił do Radia z takim wnioskiem.
Jednocześnie zaproponował by Biuro Prawne sprawdziło, czy ze środków Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Poznaniu dałoby się ewentualnie zakupić czas antenowy w Radiu
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Poznań na tego rodzaju audycję, która dotyczyłaby dialogu społecznego, ze wskazaniem na
relacje strony pracodawców i pracowników.
Pan Antonii Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zadeklarował, że temat zostanie
podjęty w najbliższym czasie.

Zamknięcie posiedzenia
Pan Przewodniczący podziękował stronom Rady za współpracę w ciągu minionego roku,
również za to, że mimo pandemii udało się w tym czasie kontynuować pracę i nie utracić
między sobą kontaktu. Można założyć – zauważył – że pierwsza połowa przyszłego roku pod
względem formuły spotkań będzie wyglądać podobnie, jak to miało miejsce w roku 2020.
Pan Marszałek życzył nowym przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu Panu Antoniemu Odzimkowi oraz Panu Zbyszko Pawlakowi powodzenia
w prowadzeniu Rady. Jednocześnie korzystając z okazji złożył wszystkim obecnym serdeczne
życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Przemysław Belka

Marek Woźniak
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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