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1. Otwarcie posiedzenia
23 lipca 2020 roku odbyło się XX posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników spotkania –
członków Prezydium oraz zaproszonych gości.

2. Sprawy organizacyjne


Pan Przewodniczący poinformował, że na spotkaniu chciałby porozmawiać
o konsekwencjach gospodarczych pandemii, a także o perspektywie plenarnego
posiedzenia Rady, które mogłoby się odbyć na Sali sesyjnej w podobnej formie
technicznej jak obecnie odbywają się posiedzenia Sejmiku. Jednym z postulowanych
tematów byłaby sprawiedliwa transformacja. Spotkanie mogłoby się odbyć w trzecim
tygodniu września.

3. Wsparcie udzielone wielkopolskim przedsiębiorstwom w ramach walki
ze skutkami pandemii


Pani Barbara Kwapiszewska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
– przedstawiła obecną sytuację panującą na rynku pracy. Jeśli chodzi o liczbę
bezrobotnych w stosunku do marca br. to wzrosła ona o 10 tys. Z kolei stopa bezrobocia
wzrosła z 3,1% do 3,7% w województwie, a w kraju z 5,4% do 6,1%. Zwolnienia
grupowe największe były w marcu 21 zakładów – 1072 osoby przewidziane do
zwolnienia, w kwietniu 19 zakładów – 521 osób, w maju 13 zakładów – 902 osoby,
w czerwcu 6 zakładów 1315 osób. Aktualnie zgłoszona jest jedna firma z powiatu
poznańskiego na 300 osób. Pracodawcy otrzymujący wsparcie z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są zobowiązani utrzymywać miejsca
pracy tak długo jak to wsparcie pobierają. Jeśli chodzi o cudzoziemców świadczących
pracę na naszym rynku to sytuacja jest unormowana, a poziom zatrudnienia
z analogicznym okresem zeszłego roku podobny. Natomiast działania podejmowane
przez WUP w ramach tarczy antykryzysowej wyglądają następująco: wypłacane jest
dofinansowanie pracodawcom do przestoju ekonomicznego i skróconego czasu pracy.
Wpłynęło ponad 6 tys. wniosków na kwotę 1 mld 300 mln zł, a wypłaconych zostało
700 mln zł dla 4000 wniosków. Kolejne działanie, które cieszy się popularnością
dotyczy refundacji wynagrodzeń pracowników, którzy nie są objęci przestojem
ekonomicznym czy obniżonym czasem pracy. Tym pracownikom dofinansowywane

jest wynagrodzenie w wysokości 50% w kwocie nie większej niż 40% przeciętnego
wynagrodzenia. To zadanie obowiązuje od lipca i cieszy się dużym zainteresowaniem.
Złożone zostały 832 wnioski dla 1600 osób na kwotę 8 mln 315 tys. zł. Nie ma
problemów z płynnością finansową wypłacanych wniosków. Oprócz wymienionych
zadań realizowanych przez WUP, powiatowe urzędy pracy realizują swoje zadania.
Ministerstwo uruchomiło rezerwę dla PUP-ów ze środków Funduszu Pracy. Powiatowe
urzędy pracy w województwie otrzymały środki w szczególności na programy
aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie.


Pan Przewodniczący zapytał czy znana jest ogólna kwota zaangażowania z Funduszu
Pracy.



Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to kwota 1 mld 700 mln zł. Ale na cztery zadania,
czyli: dofinansowanie części wynagrodzeń, pożyczki na działalność gospodarczą,
dofinansowanie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie części wynagrodzeń
organizacji pozarządowych. Realizacja ogółem jest na poziomie 88%.



Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – dopowiedział, że są jeszcze środki
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z epidemią, i jest
to kwota na województwo w wysokości 359 mln zł.



Pani Dyrektor powiedziała, że ustawa „covidowa” obowiązuje do końca września,
choć są wstępne informacje, że ma zostać przedłużona.



Pan Wojciech Marcinkiewicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju –
poinformował, że Fundusz w pierwszym półroczu uruchomił bezpośredni instrument
wsparcia dla przedsiębiorców o nazwie pożyczka płynnościowa i jest on wdrażany
z wykorzystaniem instytucji finansowych. Zostały wybrane dwie takie instytucje, tj.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. Głównym czynnikiem wyboru tych dwóch pośredników
finansowych było to, że mają one w większości kapitał samorządowy, są też
wiarygodnymi partnerami działającymi od lat w regionie. Przeznaczono kwotę 36 mln
zł dla tych pośredników: 6 mln dla Konina i 30 mln dla WARP, z możliwością
podwojenia tych kwot, czyli z tzw. opcją. Na dzień 21 lipca w obu tych instytucjach
zostało złożonych 758 w wniosków na kwotę ponad 103 mln zł, z czego obecnie
zawartych jest 221 umów z przedsiębiorcami na kwotę ponad 28 mln zł. W dniu
dzisiejszym Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwróciła się
o uruchomienie kolejnych 30 mln zł w ramach wspomnianej opcji. Ten instrument

cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a w seminariach czy webinariach
organizowanych przez pośredników bierze udział duża liczba przedsiębiorców. Oprócz
tego w końcowej fazie wdrażania jest instrument re-poręczeniowy gwarancyjny, który
będzie wdrażany przez kolejny podmiot wybrany w tym samym trybie: będzie to
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Na ten instrument WFR
zarezerwował 30 mln zł.
Z kolei pośrednia pomoc realizowana jest przez fundusze powiernicze Jessica
i Jeremie w postaci różnego rodzaju ułatwień dla kredytobiorców, którzy taką potrzebę
pomocy zgłosili, poprzez zawieszenie spłat rat kapitałowych do 6 miesięcy oraz
możliwość stosowania wakacji kredytowych. W efekcie na dzień 30 czerwca
skorzystało z tej pomocy 28 przedsiębiorców. Pan Prezes wspomniał też o stworzeniu
strony internetowej www.wsparcie.wielkopolskie.pl, na której znajdują się wszystkie
informacje dotyczące instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, i która jest
regularnie aktualizowana. Oprócz instrumentów interwencyjnych wprowadzono:
pożyczkę obrotową do 400 tys. zł dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją
działalność, pożyczkę hipoteczną do 1 mln zł na 10 lat oraz pożyczkę eko-energetyczną
dla wszystkich działań związanych z realizacją inwestycji zwiększających efektywność
energetyczną, elektro-mobilność, czy zmniejszających negatywne oddziaływanie na
środowisko. Te instrumenty są już dostępne u pośredników finansowych.


Pan

Przewodniczący

poprosił

o

zabranie

głosu

przedstawiciela

WARP,

w szczególności w kwestii jak wygląda dystrybucja pożyczki płynnościowej, a także na
temat konkursu grantowego w formie pomocy bezzwrotnej. Pan Marszałek wcześniej
prosił by w tym konkursie odrębnie wyróżnić i zabezpieczyć cześć środków na te
przedsiębiorstwa, które z racji decyzji związanych z epidemią zostały z mocy prawa
wyłączone z możliwości działania. Chodzi o to, by dla tej grupy została zarezerwowana
pewna kwota, zaś o resztę mogła ubiegać się pozostała część podmiotów
funkcjonujących na rynku.


Pan Teodor Stępa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – poinformował, że w przypadku pożyczki płynnościowej
zakontraktowanych jest obecnie 27 mln zł dla przedsiębiorców, a do końca tygodnia ma
być to kwota 30 mln zł. I wówczas pierwsza transza byłaby wyczerpana. Pan Prezes
potwierdził, że dziś Agencja zwróciła się o drugą transzę w ramach tzw. prawa opcji.
Zainteresowanie jest bardzo duże, wniosków wpłynęło na kwotę 90 mln zł. Także
potrzebna byłaby nawet trzecia transza, jeśli będzie taka możliwość. Jeżeli chodzi

o grant to wszelkie informacje dla potencjalnych beneficjentów znajdują się na stronie
WARP-u. Ubieganie się o niego odbywać się będzie za pomocą generatora wniosków,
czyli wyłącznie elektronicznie. Ponadto punkty informacyjne funduszy europejskich na
bieżąco informują o tym grancie. W przypadku jednoosobowej działalności
gospodarczej można otrzymać nawet 23 500 zł, a w sytuacji zatrudniania większej ilości
pracowników nawet 164 000 zł. Priorytetem do otrzymania grantu jest 30% spadek
przychodu względem miesiąca poprzedzającego tj. kwietnia do marca, maja do kwietnia
itd. Przedsiębiorstwo musi też na dzień 31 grudnia 2019 r. figurować jako działające na
terenie województwa wielkopolskiego oraz nie zalegać z płatnościami do urzędu
skarbowego i ZUS-u.


Pan Przewodniczący uzupełnił, że omawiany instrument grantowy jest realizowany
w oparciu o uzgodnienia poczynione z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
W wyniku dyskusji z przedstawicielami samorządów na temat ujednolicenia reguł
dysponowania tymi środkami nie wszyscy zgodzili się na realizowanie takiego wsparcia
wg podobnego schematu. Poszczególne województwa mogą się różnić wolnymi
kwotami jakimi dysponują w ramach programu regionalnego. W przypadku
Wielkopolski jest to 100 mln zł, i jest to suma jedna z większych, choć na pewno
niewystarczająca jeśli chodzi o potrzeby. Wynika ona z oszczędności na realizacji
programu. Pierwotnie pieniądze miały służyć realizacji innych celów. Natomiast
w sytuacji kiedy gospodarka z ewidentnych powodów potrzebuje wsparcia dokonana
została rewizja celów i wolne środki, które pozostały, skierowane zostały z jednej strony
na wsparcie służby zdrowia, a z drugiej (100 mln zł) na pomoc przede wszystkim dla
małych firm w formie bezzwrotnej. Z kolei środki z Wojewódzkiego Funduszu
Rozwoju, które są środkami zwrotnymi przeznaczone zostały na pożyczkę
płynnościową. I to jest właściwie skala obecnych możliwości. Istnieje jeszcze nadzieja,
jeśli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorczości i konkurencyjności, w środkach, które
zostały uzgodnione w Brukseli, chodzi tu mianowicie o Krajowy Plan Obudowy. Po
telekonferencji z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pojawiły się wskazówki
jakie projekty będą mogły się w nim znaleźć. Są to głównie koncepcje inwestycyjne
dotyczące ochrony środowiska czy infrastruktury. Być może znajdą się tam również
projekty dotyczące wspomnianej konkurencyjności i przedsiębiorczości. Do dyspozycji
będzie 23 mld zł, dysponentem będzie Bruksela ale wnioskodawcą rząd.



Pan Zbyszko Pawlak – Business Centre Club – zauważył, że dostępne obecnie dane
statystyczne nie pozwalają jeszcze dokonać właściwej oceny sytuacji. Są

przedsiębiorstwa, które wręcz poprawiły swoją kondycję ale bardzo dużo firm straciło.
Pytanie ilu z nich mimo poniesionych strat przetrwa na rynku. Mówca zapytał, czy
można znaleźć gdzieś kompendium wiedzy na temat tych wszystkich środków, które
zostały wydane w poszczególnych kategoriach i proporcjach do ilości złożonych
wniosków. A także podmioty i branże, które z tego skorzystały.


Pani Barbara Kwapiszewska odparła, iż taka informacja jest dostępna na stronie
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na stronie WUP nie są publikowane
nazwy firm ani ilości wypłaconych środków.



Pan Przewodniczący powiedział, że samorząd z niepokojem czeka na przełom
września i października, gdyż dopiero wówczas da się ocenić na ile dochody
z podatków będą mniejsze niż w poprzednim roku.



Pan Jarosław Lange zauważył, ze statystyka wygląda na razie dobrze. Problem pojawi
się

dopiero

jesienią.

Mimo

dotychczasowych

zwolnień

–

szczególnie

w czerwcu w liczbie ponad 1300 osób – mamy ponad 12 500 wolnych miejsc pracy.
Mówca zapytał o ocenę sprawności rozpatrywania wniosków dotyczących
mikropożyczek z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zwrócił też uwagę na
sytuację pracowniczą poznańskiej „Ławicy”.


Pani Barbara Kwapiszewska powiedziała, że na początku były problemy
z wypełnianiem wniosków ale były one na bieżąco korygowane. Później wnioski
zostały uproszczone. Jeśli chodzi o mikropożyczki dystrybuowane przez powiatowe
urzędy pracy to w Wielkopolsce złożonych zostało 200 839 wniosków,
a zrealizowanych zostało 93%. Problem był z Powiatowym Urzędem Pracy
w Poznaniu ale został już dawno rozwiązany.



W przypadku Ławicy – zauważył Pan Marszałek – ważną kwestią jest podjęcie
pewnych działań na poziomie Zarządu i organów Spółki. Pozostaje mieć nadzieję, że
nie pójdą one w kierunku drastycznego odchudzenia personelu. Sytuacja jaka tworzy
się wokół branży lotniczej ma charakter globalny w związku z tym nikt na świecie nie
pozwoli na upadek ani portów lotniczych ani linii. Wiadomo, że polskie porty lotnicze
mają otrzymać pomoc rządową. Kwota jednak wydaje się skromna, gdyż na 14 portów
miało zostać zadysponowanych 124 mln zł.
Pan Przewodniczący powrócił do kwestii organizacji plenarnego posiedzenia WRDS.
Powtórnie zaproponował by odbyła się ona na Sali sesyjnej z zachowaniem
odpowiedniego rygoru sanitarnego. Taka forma pozwoliłaby też na przedstawienie

prezentacji obrazujących m.in. problematykę sprawiedliwej transformacji. Kolejnym
argumentem jest wymóg ustawowy regulujący częstotliwość spotkań plenarnych.


Pan Jacek Silski – Konfederacja ”Lewiatan” – zaproponował by w związku
z

tematem

transformacji

wschodniej

Wielkopolski

rozważyć

zaproszenie

przedstawicieli odpowiedzialnych ministerstw. Można też omówić temat, a wnioski
przekazać.


Pan Marszałek zgodził się, jednakże zauważył, iż zespół Pana Macieja Sytka
Pełnomocnika

Zarządu

Województwa

Wielkopolskiego

ds.

restrukturyzacji

Wielkopolski Wschodniej jest w stałym kontakcie zarówno z Warszawą, jak
i Brukselą, zatem uzyskane informacje powinny być pełne. Wiadomo już, że pieniędzy
będzie mniej niż pierwotnie sądzono. Ponadto do trzech regionów, które od początku są
w grze, czyli Śląsk, Dolny Śląsk, i Wielkopolska, ostatnio dopisane zostały jeszcze trzy:
województwo łódzkie, małopolskie i lubelskie, bo tam też są kopalnie. Wszystko jednak
zależy jak kwoty zostaną podzielone i w jakim kierunku sytuacja się rozwinie.
W kontekście strategii sprawiedliwej transformacji, zarówno instrumenty w ramach
krajowego planu odbudowy, jak i nowego budżetu unijnego, również będą mogły zostać
przeznaczone na te cele. Jest jeszcze extra-kwota, którą Polska otrzyma – 600 mln euro
– na wyrównywanie dysproporcji, ale raczej skierowana będzie na wschodnie obszary
kraju. Ważne też, że ustalono kwotę nowego budżetu unijnego na wartość 1 bln 100
mld euro.
Pan Przewodniczący wracając do terminu posiedzenia plenarnego zaproponował czas
po 15 września.


Pan Jacek Silski poprosił by na ten dzień złożona została informacja nt. sytuacji
lotniska „Ławica”. W przeciwnym wypadku należałoby wypracować w tej sprawie
stanowisko całej Rady, gdyż kwestia lotnisk jest dla rozwoju Polski kluczowa.



Pan Marszałek zgodził się z przedmówcą dopisując temat lotniska do agendy
wrześniowego spotkania i dziękując uczestnikom za obecność zakończył spotkanie.
Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu
Przemysław Belka

Marek Woźniak
Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu

