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Otwarcie posiedzenia
23 lutego 2018 roku odbyło się X posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Zbigniew Hoffmann,
Wojewoda Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Prezydium.
• Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi.
Wobec ich braku przeszedł do pierwszego punktu programu.

1. Przyjęcie porządku obrad Wojewódzkiej Rady
w Poznaniu zaplanowanej na dzień 13 marca 2018 r.

Dialogu

Społecznego

• Pan Przewodniczący zaproponował by w przypadku braku głosów przeciwnych
przegłosować przedstawioną agendę plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Poznaniu – co przyjęte zostało jednogłośnie.
• Pan Antonii Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – zaproponował, jeśli to
możliwe, by przesunąć termin spotkania na późniejszy. Wspomniał również
o problematyce szkolnictwa zawodowego i zasugerował by jedno z posiedzeń
plenarnych WRDS poświęcone zostało temu zagadnieniu. Warto byłoby na nie zaprosić
Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej. Zadeklarował ze swej strony
omówienie tematu i przygotowanie odpowiednich materiałów.
• Pan Przewodniczący stwierdził, że nie widzi przeciwskazań co do przesunięcia
terminu marcowego posiedzenia Rady, natomiast jeśli chodzi o kwestię szkolnictwa
zawodowego to zaproponował by wrócić do tematu w kwietniu.

2. Przekazanie informacji na temat spraw bieżących, które wpłynęły do WRDS

a) Zaproszenie na spotkanie z Elżbietą Rafalską Przewodniczącą Rady Dialogu
Społecznego
• Pan Przewodniczący przedstawił zebranym informację na temat spotkania
zorganizowanego przez Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Centrum
Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Było to klasyczne forum wymiany
opinii i poglądów na temat tego jak funkcjonują wojewódzkie rady. Rozmawiano
o pogłębieniu współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi

2

Radami Dialogu Społecznego, a także o promocji najlepszych rozwiązań społecznogospodarczych w regionach oraz idei dialogu społecznego.

b) Informacja o stanowisku przekazanym przez Wojewódzką Radę Dialogu
Społecznego w Łodzi w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej.
• Pan Piotr Jurkiewicz – Doradca Wojewody Wielkopolskiego – wyjaśnił, iż WRDS
w Łodzi postuluje podjęcie działań dotyczących zwiększenia finansowania Domów
Pomocy Społecznej. Dotychczasowy system dofinansowania pobytu mieszkańca
w DPS wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian. Chodzi przede wszystkim
o procedury przyznawania dotacji celowej. Obecna kwota w województwie łódzkim
jest jedną z najniższych w kraju. Konieczna jest weryfikacja systemu rozliczania kwot
dla DPS, tak by odpowiadały one rzeczywiście ponoszonym przez placówkę kosztom.
W tej chwili przyznawanie i rozliczanie funduszy, z uwagi na nieuwzględnione
zróżnicowania miesięcznych kosztów DPS, powodują obciążanie dodatkowymi
kosztami samorządów terytorialnych, które poprzez znaczne zaangażowanie
zapewniają finansowanie tym placówkom. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w Łodzi postuluje:
- weryfikację kwot przyznawanych dotacji na poszczególne województwa,
- zmianę systemu przyznawania dotacji poprzez ustalenie jej rozliczenia w systemie
rocznym,
- opracowanie przyszłościowego systemu finansowania, zapewniającego samorządom
prowadzącym utrzymanie DPS-ów odpowiednie do rosnących potrzeb
spowodowanych zmianami demograficznymi – co wymaga zmian ustawowych.

c) Pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie warunków wynagradzania pracowników
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
• Pan Piotr Jurkiewicz przytoczył, iż zawiązane zostało Krajowe Porozumienie
Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, reprezentowanych
przez organizacje związkowe przy Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska
i przedstawiciela załogi WIOŚ w Lublinie. Petycja dotyczy wyasygnowania z budżetu
państwa w 2018 r. dodatkowych środków na funkcjonowanie Wojewódzkich
Inspektoratów Ochrony Środowiska, a w szczególności na wynagrodzenia
pracowników oraz zapewnienie odpowiednich regulacji prawnych powodujących
wyłączenie Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z „zamrożenia”
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funduszu wynagrodzeń. Podobny wniosek Porozumienie skierowało do Komisji
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP, a także do komisji
krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wnioskodawca oczekuje zajęcia przez członków WRDS stanowiska popierającego
starania o poprawę fatalnych warunków wynagradzania i pracy w WIOŚ, a w dalszej
kolejności przekazania stanowiska do Rady Dialogu Społecznego i Zespołu
problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego.
• Pan Wojciech Kruk – Pracodawcy RP – zauważył, że ten problem będzie
nabrzmiewał. Polityka rządu polegająca na wspieraniu kwestii socjalnych musi
powodować określone reperkusje gospodarcze. Jeżeli tak duża grupa społeczna
otrzymała pieniądze nie wynikające z ich pracy (program 500+), to należało się
spodziewać, że ta większość która pracuje przyjdzie po takie same pieniądze albo
i większe. Na to wszystko nałożył się początek procesu inflacyjnego. Każde takie
oczekiwania powodują, że następne grupy zawodowe będą ustawiały się w kolejce po
podwyżki, i trzeba się z tym liczyć. Na to wszystko nakłada się brak rąk do pracy. Firmy
o supernowoczesnych technologiach typu Volkswagen czy Solaris sobie poradzą. Ale
firmy małe i średnie nie są wstanie tym oczekiwaniom płacowym podołać.
W konsekwencji w dłuższej perspektywie spodziewać się można przechodzenia
pracowników z mniejszych firm do dużych koncernów, a także kilkuprocentowej
inflacji.
• Pan Antoni Odzimek dodał, że Solaris być może wytrzyma ale kosztem swoich
kooperantów.
• Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – powiedział, że
oczekiwałby odniesienia się do tematu przedstawiciela NSZZ „Solidarność”. Zauważył
też, że są inne sposoby dochodzenia do zwiększenia wynagrodzeń, a konkretnie ustawa
o związkach zawodowych i ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dopiero gdy
konflikt staje się problemem społecznym obejmujący swym zasięgiem województwo,
wówczas

winna zająć

się nim

Wojewódzka Rady Dialogu

Społecznego.

W przeciwnym razie Rada zacznie zajmować się każdym konfliktem płacowym
w każdym zakładzie pracy. Tym bardziej zajęcie się sprawą wydaje się niezasadne,
iż pismo skierowane zostało również do władz szczebla centralnego.
• Pan Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – zwrócił
uwagę, że w kontekście wynagrodzeń równie istotnym, jeśli nie większym problemem,
jest poziom wynagrodzeń w służbie zdrowia. Warto byłoby podjąć ten temat na jednym
z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Pan Marszałek poinformował,
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że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie w tym temacie w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” w Warszawie, gdzie rozmawiano o planowych zmianach
dotyczących zwiększenia wynagrodzeń w służbie zdrowia. Zgodził się również
z przedmówcą Panem Wojciechem Krukiem, iż roszczenie jednej grupy zawodowej
powoduje lawinowe zgłaszanie się kolejnych. Ta sytuacja zaczyna generować kryzys,
który zakończy się albo zamykaniem oddziałów szpitalnych albo zadłużaniem
placówek.
• Pan Wojewoda zgodził się, by w przyszłości jedno z posiedzeń Rady w całości
poświęcić sytuacji w służbie zdrowia.
• Pan Krzysztof Małecki poinformował, że pielęgniarki w tym roku nie będą
protestować, co wynika z mocy porozumienia zawartego jeszcze z poprzednią koalicją
rządzącą. Złożył też na ręce Przewodniczącego pismo wnoszące o zajęcie się przez
Zespół ds. ochrony zdrowia WRDS w Poznaniu sytuacją kadrową w placówkach
ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego.
• Pan Maciej Sytek zauważył, że kwestie kadrowe wiążą się bezpośrednio
z płacami i nie da się rozwiązać problemów kadrowych bez uregulowania kwestii
płacowych.
3. Sprawy różne.
• Pan Krzysztof Małecki zaproponował powrót do formuły odbywania posiedzeń
Prezydium w dniu posiedzenia plenarnego Rady.
• Pan Przewodniczący potwierdził, że przywołany model praktykowany jest
w innych województwach. Zasugerował jednak by podjeść do tematu pragmatycznie,
tzn. jeżeli nie ma organizacyjnych przeciwskazań to odbywać oba posiedzenia jednego
dnia, a w przypadkach wymagających przerwy pomiędzy posiedzeniem Prezydium
i Rady, pozostawić dotychczasową formułę. Ostatecznie zaproponował by po
najbliższym posiedzeniu Rady spróbować wprowadzić formułę jednodniową.
Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Protokolant: Przemysław Belka

Zbigniew Hoffmann

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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