PROTOKÓŁ
Nr 3
z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu
w dniu 24 maja 2016 roku

Miejsce obrad

Sala

nr

724

(7

piętro)

w

siedzibie

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
przy al. Niepodległości 34.

Uczestnicy spotkania

Członkowie Prezydium Rady - przedstawiciele związków
pracowników,

przedstawiciele

związków

pracodawców,

przedstawiciele strony rządowej i samorządowej

Organizatorzy

Marszałek

Województwa

Wielkopolskiego,

Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki

Lista obecności: członków Prezydium
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1. Otwarcie posiedzenia

24 maja 2016 roku odbyło się III posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Marek Woźniak,
Marszałek

Województwa

Wielkopolskiego,

który

powitał

uczestników

spotkania

– członków Prezydium.

2. Przedstawienie projektu regulaminu WRDS
•

Pan Mecenas Paweł Pieczyński – radca prawny Urzędu Marszałkowskiego omówił
treść regulaminu w kontekście uwzględnienia uwag zgłoszonych korespondencyjnie
przez członków Prezydium.

•

Pan Marszałek zapytał czy ktoś z zebranych chciałby jeszcze coś dodać.

•

Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – zaproponował by w paragrafie 11 pkt. 2,
który mówi o tym, że Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania
korespondencyjnego, dodać słowa „w wyjątkowej sytuacji”.

•

Pan Mecenas zaproponował by zamienić te słowa na „w szczególnie uzasadnionych
przypadkach”.

•

Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – przedstawił swoje uwagi do projektu
regulaminu.

•

Pan Marszałek poinformował, że część z nich została już uwzględniona w bieżącej
wersji dokumentu.

•

Pan Mecenas potwierdził, że uwagi Pana Jacka Silskiego odnoszą się do poprzednich
wersji regulaminu, zatem część z nich jest już nieaktualna.

•

Pan Marszałek poinformował, że kwestia zwrotu kosztów członka Rady
delegowanego w imieniu przewodniczącego została w regulaminie uregulowana,
natomiast problem zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Rady czy Prezydium
powinien być postulowany na forum rady krajowej.

•

Pan Mecenas podsumował najważniejsze ustalone w toku dyskusji zmiany. Korekta
dotyczy paragrafu 11 ust. 2, w którym głosowanie korespondencyjne ograniczone
zostanie do szczególnie uzasadnionych przypadków, w paragrafie 16 dotyczącym
obsługi organizacyjnej Rady dodane zostanie sporządzanie projektów sprawozdań
oraz wskazanie jednej osoby z sekretariatu WRDS do kontaktu z członkami Rady.
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•

Przewodniczący zauważył, że jeśli jeszcze pojawiłyby się uwagi do regulaminu, to
można je uwzględnić w późniejszym terminie, w toku działania Rady.

3. Stanowiska i Apel Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego z prośbą
o wsparcie.

Stanowisko nr 3/2016 z 12 kwietnia 2016 r. ws. opracowania strategii
realizacji projektu zagospodarowania Dolnej Wisły,
Stanowisko nr 4/2016 z 12 kwietnia 2016 r. ws. prac związanych
z rewitalizacją międzynarodowej drogi wodnej E-40,
Apel o podjęcie dyskusji i przyjęcie tożsamych stanowisk, jakie zostały
podjęte 12 kwietnia 2016 r. przez Kujawsko-Pomorską Radę Dialogu
Społecznego,
Stanowisko nr 1/2016 z 1 lutego 2016 r. ws. apelu o udzielenie o udzielenie
pomocy

osobom

polskiego

pochodzenia

ze

wschodniej

Ukrainy

ewakuowanych do Polski przez Rząd RP w 2015 roku.
•

Pan Marszałek powiedział, iż w jego ocenie tego rodzaju oczekiwanie wydaje się zbyt
daleko idące. Stanowiska sąsiednich rad, zwłaszcza dotyczące spraw lokalnych lub
krajowych powinny być promowane i rozpowszechniane inną drogą, np. przez
parlamentarzystów, wojewodów, samorządowców, lokalne organizacje etc. Natomiast
w przypadku apelu o udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia ze
wschodniej Ukrainy adresatem winna być krajowa Rada Dialogu Społecznego.

•

Pan Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski – podzielił zdanie Pana
Marszałka.

•

Pan Jacek Silski, w nawiązaniu do stanowisk kujawsko-pomorskiej WRDS,
powiedział, że jeśli chodzi o gospodarkę wodną to sytuacja Polski jest katastrofalna.
Zatem, jeśli WRDS w Poznaniu miałaby się solidaryzować to w szerokim aspekcie
stanu krajowej gospodarki wodnej.

•

Pan Adam Trybusz – Business Centre Club – zauważył, że wojewódzka Rada, jak
sama nazwa wskazuje, powinna działać w obrębie spraw i problemów o zasięgu
wojewódzkim. Podzielił opinię w tej sprawie Pana Marszałka i zaproponował, by
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sformułować odpowiedź, iż tematy zawarte w stanowiskach sąsiedniej Rady nie
mieszczą się w kompetencjach WRDS w Poznaniu.
•

Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zasugerował, by
zorientować się, jak inne rady zareagowały na prośbę o wsparcie tych stanowisk
i apeli, po to, by w swojej decyzji nie pozostać odosobnionym.

•

Pan Jarosław Lange również poparł przedmówców i potwierdził, że zakres prac Rady
powinien obejmować województwo. Zaproponował, by odpowiedź na powyższe
stanowiska

i

apel

przedstawić

informacyjnie

na

najbliższym

posiedzeniu

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

4. Ustalenie programu i terminu kolejnej Rady
•

Pan Marszałek zaprezentował dwa pisma, które otrzymał od Forum Związków
Zawodowych. Pierwsze dotyczące potrzeby powołania zespołu problemowego WRDS
w Poznaniu ds. ochrony zdrowia oraz wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Drugie
w sprawie sytuacji pracowniczej w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

•

Pan Krzysztof Małecki zaproponował, że w związku z trudną sytuacją pracowników
ZE PAK Rada na najbliższym spotkaniu powinna się do tej kwestii odnieść, a nawet
zająć w tej sprawie stanowisko.

•

Pan Jarosław Lange zaproponował włączenie w rozwiązywanie tego sporu mediatora.

•

Pan Krzysztof Małecki przytoczył przykład z czasów funkcjonowania Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego, kiedy to w analogicznym konflikcie w firmie ENEA
mediator wraz ze stronami konfliktu wypracował wspólny kompromis.

•

Pan Wojewoda w nawiązaniu do słów Pana Marszałka poinformował zebranych
o otrzymaniu pisma, w którym przewodniczący NSZZ „Solidarność” regionu
konińskiego zwraca się z prośbą o złożenie wniosku do Prezydium WRDS w celu
omówienia aktualnej sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym w regionie
konińsko-turkowskim.

•

Pan Krzysztof Małecki odniósł się szerzej do pisma ws. powołania zespołu WRDS.
Powiedział, że problem który dotyczy finansowania ratownictwa medycznego dotyczy
całej Polski. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane do wszystkich wojewódzkich
rad dialogu społecznego. W sąsiedniej Kujawsko-Pomorskiej WRDS powstał stały
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zespół problemowy zajmujący się tym tematem. Zaproponował więc, by to
rozwiązanie zastosować również w Wielkopolsce.
•

Pan Marszałek, wobec powyższego, poprosił zebranych o niezwłoczne wskazywanie
kandydatów na członków tego zespołu, po to, by na najbliższej Radzie przedstawić jej
gotowy skład.

•

Pan Jacek Silski poprosił o wysłanie tej informacji mailowo do przewodniczących
wszystkich organizacji reprezentujących strony WRDS. Następnie przedstawił
wniosek

w

kwestii

funkcjonowania

Krajowego

Funduszu

Szkoleniowego,

a konkretnie powołania we wrześniu br. zespołu roboczego WRDS, który zająłby się
opracowaniem korzystnych zmian przy podziale środków z funduszu. Wypracowany
wspólnie wniosek zostałby przekazany do ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z prośbą o dokonanie zmian w zasadach wydatkowania środków z KFS
w latach kolejnych. Fundusz szkoleniowy jest szczególnie ważny w regionach
o dużym bezrobociu, po to by dokształcać pracowników tak, by byli bardziej
przydatni zarówno dla obecnych, jak i przyszłych potencjalnych pracodawców.
•

Pan Jarosław Lange wniósł uwagę w kwestii procedowania, przypominając o tym by
unikać sytuacji, w których Rada podejmuje stanowisko, które dopiero będzie pisemnie
formułowane, a później konsultowane w trybie obiegowym. Rada powinna
zatwierdzać gotowe dokumenty w ich ostatecznej formie, zatwierdzone wcześniej
przez Prezydium.

•

Pan Krzysztof Małecki odniósł się do Krajowego Funduszu Szkoleniowego
i poinformował, że sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wystosował pismo do wszystkich partnerów społecznych, w którym
proponuje dofinansowanie zorganizowania seminariów lub konferencji, podczas
których oceniana byłaby efektywność KFS oraz inwestowania pracodawców w kapitał
ludzki, a także przedyskutowane byłyby pożądane kierunki zmian.

•

Pan Jarosław Lange poinformował, że w przypadku województwa wielkopolskiego
absorpcja środków KFS jest na bardzo wysokim poziomie.

•

Przewodniczący WRDS upewnił się, że nie ma więcej uwag i zaproponował
następujące tematy III posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu:
- sytuacja pracownicza w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin,
- przyjęcie regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu,
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- powołanie Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia,
- ustosunkowanie się do apeli Kujawsko-Pomorskiej WRDS.
Termin, który uzyskał największą aprobatę obecnych na spotkaniu członków
Prezydium to 13 czerwca 2016r., o godz. 9.00. Pan Przewodniczący przekazał też
Panu Wojewodzie postulat o zwiększenie środków na działalność WRDS w Poznaniu,
gdyż aktualnie przyznane są niewystarczające.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Protokolant: Przemysław Belka

Marek Woźniak
Przewodniczący
Wielkopolskiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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