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29 marca 2022 roku odbyło się 25. 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.
Zaproponował by w bieżącym roku posiedzenia Prezydium odbywały się w tym samym dniu
co posiedzenie plenarne WRDS, a także by miały formę stacjonarną.
Pan Zbyszko Pawlak – Business Centre Club – zgodził się, że organizacja obu spotkań
w jednym dniu jest korzystna czasowo ale utrudnia ustalenie porządku obrad posiedzenia
plenarnego i przygotowanie merytoryczne tematów. Może warto by Prezydium odbywało się
zdalnie, na przykład z tygodniowym wyprzedzeniem, wówczas łatwiej byłoby coś jeszcze
zorganizować czy przygotować.
Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – również zgodził się
z Przewodniczącym, co do jednodniowej formuły obu spotkań – z uwagi na oszczędność czasu.
W jego ocenie nie utrudnia to kwestii organizacyjnych, gdyż istnieje możliwość składania
propozycji tematów oraz kontaktowania się miedzy sobą mejlowo. Również spotkania online
przy pomocy aplikacji ZOOM sprawdziły się i nadal mogą funkcjonować, gdyby zaszła taka
potrzeba.
Pan Przewodniczący obiecał rozważyć obie propozycje, tak by formuła spotkania
uwzględniała możliwość zgłaszania tematów ale też by nie absorbowała zbyt wiele czasu.
Odnosząc się do pozostałych kwestii organizacyjnych wspomniał o dwóch uchwałach WRDS,
które z uwagi na dzisiejsze posiedzenie online zostaną poddane pod głosowanie w formie
obiegowej: 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. Poprzednie posiedzenie plenarne WRDS w Poznaniu poświęcone
było tematyce szczepień przeciwko Covid-19. Obecnie mamy nową sytuację o skali
międzynarodowej – za wschodnią granicą trwa wojna, agresja Rosji na Ukrainę. W związku
z tym warto przedstawić informację nt. uchodźców wojennych przebywających na terenie
województwa wielkopolskiego, zarówno ogólne dane, jak również informacje o konkretnych
działaniach podejmowanych w tym zakresie, tj. legalizacji ich pobytu, legalizacji i organizacji
pracy, nadawania numerów PESEL oraz wsparcia w obszarze pomocy społecznej.
Mówca zaproponował też by zgłaszać tematy na kolejne posiedzenia plenarne zaplanowane
w tym roku.
Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – zasugerował temat stanu
negocjacji Regionalnego Planu Operacyjnego czyli Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
Informacja w tej sprawie pojawi się prawdopodobnie we wrześniu lub październiku tego roku.
Pan Antonii Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zaproponował zaproszenie na jedno
z kolejnych posiedzeń Rady Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Chodzi o możliwość konsultacji rządowego projektu nowej ustawy
o rzemiośle, a także odniesienia się do jej zapisów przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą
– najstarszą i największą w kraju.
Pan Krzysztof Małecki zgłosił temat transformacji energetycznej w kontekście polityki kraju
na najbliższe lata, a także przyszłość energetyki w regionie konińskim, z uwzględnieniem
pozyskiwania środków unijnych na ten cel. Drugi temat to dalsza sytuacja uchodźców w Polsce,
w tym zaangażowanie rządu, samorządów oraz organizacji społecznych.
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Pan Przewodniczący zgodził się, że temat sytuacji migracyjnej będzie powracał w kolejnych
tygodniach i miesiącach. Będzie zapewne przechodził do kolejnych etapów i faz, które z kolei
skłaniały będą do odpowiednich podsumowań.
Pan Zbyszko Pawlak – przypomniał, że w zeszłym roku na spotkaniu Rady Dialogu
Społecznego w Warszawie pojawiła się możliwość prowadzenia prac dotyczących
uregulowania Rady Dialogu Społecznego poprzez propozycje zmian do ustawy w zakresie
kompetencji RDS-u oraz WRDS-ów. Koordynacja poległaby na zebraniu od wszystkich
WRDS-ów zgłoszeń dotyczących ew. zmian oraz przekazaniu ich do RDS-u, jeśli WRDS
w Poznaniu widzi potrzebę podjęcia takiego działania.
Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w dyskusji, za przekazane uwagi,
i na tym zakończył spotkanie.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Przemysław Belka
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