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Województwa

Wielkopolskiego

24 czerwca 2022 roku odbyło się 26. posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia dokonał Przewodniczący WRDS, Pan Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Prezydium.










Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad i odniósł się do spraw organizacyjnych.
Poinformował, że uchwały, które zostały przesłane do członków Prezydium, czyli uchwała
w sprawie planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie wielkopolskim na 2022 rok
oraz uchwała w sprawie ustalenia składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu zostały podjęte w trybie korespondencyjnym. Jeśli chodzi
o kwestie zmian do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego to obecnie prowadzone są w tym kierunku prace na
szczeblu centralnym. W tym celu odbywają się rozmowy pomiędzy przedstawicielami
Rady Dialogu Społecznego czyli stroną rządową, stronami pracowników i pracodawców.
Gdy ustalone zostaną kierunki i zakres tych zmian to ich propozycje zostaną przekazane
do WRDS-ów celem konsultacji, wówczas będzie okazja by się do nich odnieść.
W międzyczasie dotarły do biura Rady stanowiska innych WRDS-ów, które zostaną
rozesłane. Jeśli chodzi o tematy dzisiejszego posiedzenia plenarnego będą to dwa punkty,
pierwszy: Informacja na temat zmian w prawie pracy, który przedstawi gość specjalny Pani
Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, i drugi: Informacja na temat
sytuacji uchodźców przebywających na terenie województwa wielkopolskiego w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – sytuacja bieżąca. Pan Wojewoda
zasugerował by kolejne spotkanie plenarne odbyło się w drugiej połowie września br.,
jednocześnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji tematów na to spotkanie.
Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – powiedział, że termin jest na tyle odległy,
że warto poczekać jeszcze ze zgłaszaniem tematów, bo być może w okresie wakacyjnym
albo nawet we wrześniu pojawią się nowe rzeczy na tyle istotne, że będą wymagały
omówienia.
Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – powiedział, że od pewnego czasu pomiędzy
pracodawcami i pracobiorcami odbywa się dyskusja w temacie z zakresu prawa pracy,
jakim jest elastyczny czas pracy. W efekcie tych rozmów powstał apel, który Pan Jarosław
Lange – jako przedstawiciel strony pracowników – oficjalnie przedstawi w przyszłym
tygodniu na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Może warto byłoby
dzisiaj w obecności Pani Minister zasygnalizować ten temat.
Pan Jarosław Lange poinformował, że rozmowy prowadzone są w celu wypracowywania
dobrych rozwiązań w trudnych czasach, typu epidemia, inflacja, czy obecna sytuacja na
Ukrainie. Chodzi o to, by mimo niesprzyjających warunków, firmy przetrwały, a wraz
z nimi zachowane zostało bezpieczeństwo zatrudnienia ludzi, którzy w nich pracują.
Szukane jest rozwiązanie będące uelastycznieniem dziś funkcjonującego prawa zapisanego
w Kodeksie pracy, a z drugiej strony umocnieniem tego w formule zakładowych układów
zbiorowych pracy.
Pan Przewodniczący zgodził się, że dziś jest dobra okazja by zasygnalizować Pani
Minister o wspomnianym apelu, tym bardziej, że przedstawiony ma być w nieodległym
czasie na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pani Minister.
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Pan Jarosław Lange poruszył też problem dotyczący monopolistycznych praktyk spółki
Wody Polskie w zakresie dyktowania cen wody i ścieków. Regulacja taka pojawia się
w systemie 3-letnim. Ostatnia zmiana w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w
Poznaniu wprowadzona była w latach 2019 – 2020. Głównym wskaźnikiem jaki ma być
poziom cen wody i ścieków jest planowana inflacja. W konsekwencji z jednej strony mamy
„zamurowaną” cenę wody i ścieków, a z drugiej „szybujące” ceny źródeł energii, które
znacząco podrożały. Nie bilansuje się to przedsiębiorstwom, co rodzi kłopoty dla firm ale
i dla pracowników, którzy tam pracują. Chodzi więc o to, żeby spróbować
w ramach dialogu – tu prośba do Pana Wojewody – porozmawiać z dyrektorem RZGW
w Poznaniu o możliwości zmiany (urealnienia) wysokości cen wody i ścieków
uwzględniającej obecną sytuację inflacyjną.
Pan Przewodniczący obiecał porozmawiać o wskazanym problemie, następnie
podziękował wszystkim za udział w dyskusji, za przekazane uwagi, i na tym zakończył
spotkanie.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Przemysław Belka

Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski
Przewodniczący
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w Poznaniu
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