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Otwarcie posiedzenia
21 marca 2018 roku odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu. Otwarcia dokonał Przewodniczący Zbigniew Hoffmann Wojewoda
Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Rady oraz zaproszonych
gości.

1. Wydanie opinii w sprawie Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia
na 2018 r.


Pan Przewodniczący tytułem wstępu poinformował zebranych, że dokument uzyskał
akceptację Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz został
pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Po pozytywnej
ocenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zostanie przedstawiony Zarządowi
Województwa.



Pani Barbara Kwapiszewska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
– powiedziała, że Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia jest
przygotowywany corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wynika
z zadań ustawowych. Sytuacja na rynku pracy w województwie jest najlepsza w całym
kraju. Aktualna stopa bezrobocia wynosi 3,9%, a liczba zarejestrowanych
bezrobotnych 60 tysięcy. Występuje natomiast zróżnicowanie terytorialne, są powiaty
np. koniński, złotowski gdzie stopa bezrobocia jest wysoka. Duża liczba ofert dotyczy
pracy niesubsydiowanej, a zatem każdy kto chce pracować może ją podjąć.
W Wielkopolsce pracodawcy w coraz większej ilości zatrudniają obcokrajowców,
w tym szczególnie Ukraińców. Dla przykładu w 2013 roku była to liczba ok. 11
tysięcy, a w 2017 roku aż 182 tysiące. Wynika to z braku pracowników polskich:
brakuje elektryków, spawaczy, mechaników, kierowców, pielęgniarek, położnych.
Mimo niskiego poziomu bezrobocia, wciąż na rynku znajdują się osoby długotrwale
bezrobotne, które trudno aktywizować. Rośnie liczba zarejestrowanych, bezrobotnych
kobiet oraz osób w wieku powyżej 50 roku życia. W związku z tym należy
podejmować działania, żeby te osoby zaktywizować i wprowadzić na otwarty rynek
pracy. Tego m.in. dotyczy omawiany Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia,
który opracowywany jest na podstawie analogicznego planu krajowego. Dokument
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opracował zespół powołany przez Zarząd Województwa, w którego skład weszli
przedstawiciele

takich

instytucji

jak

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolski
Urząd Wojewódzki, Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy, Kuratorium Oświaty, Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolska Sieć Biur Karier, Konwent
Starostów Województwa Wielkopolskiego oraz Konwent Dyrektorów Powiatowych
Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego, czyli wszystkich którzy działają na
rynku pracy. Plan został opracowany z uwzględnieniem Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku oraz Strategii zatrudnienia dla
województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym Planu Działań
na rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2018 rok jest zwiększenie
aktywności zawodowej mieszkańców warunkujące wzrost konkurencyjności
i poprawę jakości życia w regionie, szczególnie zwiększenie wskaźnika zatrudnienia
ogółem, kobiet, grup wiekowych do 30 roku życia i po 50 roku życia, długotrwale
bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Plan działań składa się z 5 podstawowych
obszarów:
- wsparcie funkcjonowania instytucji rynku pracy,
- podniesienie aktywności zawodowej w regionie, poprzez wzrost zatrudnienia osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub zwiększenie mobilności
mieszkańców,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- podniesienie jakości edukacji i dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy,
- wspieranie wielkopolskiej przedsiębiorczości i innowacyjności.
Za realizację zadań w ramach wymienionych obszarów odpowiedzialny jest
Wojewódzki Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Urząd
Marszałkowski, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Biura Karier, Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2018 roku na działania zaplanowane do
realizacji w ramach Planu na rzecz zatrudnienia przeznaczone zostaną środki z Unii
Europejskiej, z Funduszu Pracy oraz własne.
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Pan Wojewoda podziękował Pani Dyrektor za przedstawione sprawozdanie
i przeprowadził głosowanie.
/Plan został zaopiniowany pozytywnie i przyjęty jednogłośnie przez obecnych na
spotkaniu członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu/

2. Informacja na temat drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław


Pan Tomasz Małyszka – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – przedstawił temat drogi S5
w kontekście udziału wojewody i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w całym
procesie inwestycyjnym na terenie Wielkopolski. Wojewoda Wielkopolski jest
organem wydającym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Droga
ekspresowa S5 przebiega od granicy województwa kujawsko-pomorskiego, aż do
granicy z województwem dolnośląskim i dzieli się na dwa główne odcinki PoznańBydgoszcz i Poznań-Wrocław. Odcinek Poznań-Bydgoszcz dzieli się z kolei na
fragment Poznań-Gniezno, który oddany został do ruchu w 2012 roku, oraz fragment
Gniezno-Mielno, który uruchomiony został w roku 2017. Zatem ta część drogi S5 od
Poznania do granicy z województwem kujawsko-pomorskim została już zrealizowana.
Odcinek Poznań-Wrocław dzieli się na fragmenty Poznań Zachód-Wronczyn,
Wronczyn-Radomicko oraz Radomicko-Kaczkowo które znajdują się obecnie
w trakcie realizacji. Czwarty fragment od Kaczkowa do granicy z województwem
dolnośląskim jest już oddany do użytku.



Pan Wojewoda podkreślił, że decyzje dotyczące infrastruktury drogowej są przez
niego traktowane fundamentalnie z uwagi na ich strategiczny charakter. Państwo
przyjazne mieszkańcom to też takie, w którym funkcjonuje sprawna komunikacja
zarówno drogowa, jak i kolejowa. Podał też świeże informacje o przekazaniu przez
rząd kolejnych, dodatkowych dużych środków, bo ponad 40 mln PLN dla
województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową.



Pan Marek Napierała – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Poznaniu – poinformował, że pierwszy odcinek S5 na południe od Poznania
przysparza najwięcej kłopotów, jednak mimo utrudnień jego przejezdność jest
zakładana na koniec wakacji roku 2018. Zaś kolejne odcinki aż do granicy
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z województwem dolnośląskim mają zostać uruchomione zimą roku 2019.
W Wielkopolsce pojawił się dodatkowo problem transportu kruszywa na podbudowę
drogi kolejowej – brak stacji przeładunkowych. W konsekwencji wykonawcy
zmuszeniu są dostarczać je transportem samochodowym. Drugi problem to lawinowy
wzrost cen tego kruszywa. Brakuje też rąk do pracy. Poza tematem drogi ekspresowej
S5 Pan Dyrektor powiedział, że na terenie województwa w projektowaniu w tym
momencie znajduje się 400 km dróg ekspresowych – czyli wszystko co zakłada
docelowy układ sieci dróg ekspresowych w Wielkopolsce. W skład tego wchodzi 300
km drogi S11, 64 km drogi krajowej 25 na południu województwa i 36 km drogi S10
na północy.

3. Informacja na temat budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”


Pan Jerzy Ptaszyk – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu – przedstawił informację na temat
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego w ramach odkrywki
„Ościsłowo”. Wniosek o rozpoczęcie postępowania pojawił się w sierpniu 2015 roku.
Roczne planowane wydobycie węgla ma wynosić 3,5 mln ton, a głębokość wyrobiska
ok. 50 metrów. Na tym terenie do niedawna działała odkrywka Kaźmierz, kończy
swoją działalność odkrywka Jóźwin 2b, a ma powstać odkrywka Ościsłowo. Na ten
teren nakłada się obszar Natura 2000. Są to obszary siedliskowe. W związku z tym
ustawodawca przewidział, że inwestycje o dużym ciężarze gatunkowym oraz
ingerencji środowiskowej muszą być oparte o stosowne zezwolenia. Jeżeli za taką
inwestycją przemawiają konieczne wymogi naczelnego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze społecznym i gospodarczym, a także nie ma rozwiązań
alternatywnych, a inwestycja jest uciążliwa dla środowiska, to właściwy miejscowo
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na jej realizację.
Niezbędnym

warunkiem

jest

jednak

zapewnienie

wykonania

kompensacji

przyrodniczej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów
Natura 2000. Analizując otrzymane informacje od inwestora, a także ekspertyzy
biegłych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała, że mamy do czynienia ze
znacząco negatywnym wpływem na jeden z przedmiotów Natura 2000, konkretnie na
jeziora z łąkami ramienicowymi występujące na pojezierzu gnieźnieńskim – które są
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bardzo ważnym obszarem dla występowania tego siedliska w skali kraju. Mówca
zauważył, że inwestor nie przestawił projektu i harmonogramu wspomnianej wyżej
kompensacji przyrodniczej. Z tego powodu 10 marca 2017 roku kierując się
ekonomiką prawną Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję
odmawiającą uzgodnienia realizacji tego przedsięwzięcia. 27 marca 2017 roku
kopalnia złożyła odwołanie od tej decyzji. W listopadzie tego samego roku Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska zgodził się z ustaleniami Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, jednakże w związku z tym, że inwestor przedstawił
zobowiązanie do wykonania kompensacji przyrodniczej, wydał decyzję uchylającą
regionalną decyzję, kierując ją do ponownego rozpatrzenia. W myśl przepisów decyzja
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest ostateczna w administracyjnym toku
postępowania. Inwestor zna postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i wie co pozostało do zrobienia.


Pan Przewodniczący przypomniał, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w Poznaniu już zajmowała się tym tematem w ubiegłym roku. Zaproszeni wówczas
byli przedstawiciele inwestora, a także przedstawiciele środowisk przeciwnych
inwestycji.



Pan Adam Kłapszta – Prezes Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
– przyznał, że sprawa jest procedowana od sierpnia 2015 roku. Składając wniosek do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej
dwukrotnie składana dokumentacja była wówczas uznana za kompletną. Przytoczył
też artykuł 35 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który mówi, że
to właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustala zakres,
miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej. Inwestor
poinformował, że takich wskazań nie otrzymał, mimo tego obecnie wciąż
współpracuje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zawarł też umowę
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim aby zbadać i przedstawić działania
w kierunku realizacji kompensacji przyrodniczej dla siedliska ramienic ze wskazaniem
zakresu, miejsca, terminu i sposobu wykonania. Dodał, że prosić będzie o wsparcie
i zatwierdzenie przez RDOŚ wypracowanej propozycji. Zlecił również aktualizację
modelu hydrogeologicznego celem rozwiania istniejących wątpliwości. Jednocześnie
podjęte zostały działania związane z wykonaniem aktualizacji raportu o odziaływaniu
na środowisko. Wymienione przedsięwzięcia mają na celu realizację wszystkich uwag
i zastrzeżeń, również tych przedstawionych przez GDOŚ 30 listopada 2017 roku.
6



Pan Jerzy Ptaszyk odpowiedział, że zawsze gdy zwracał się do Zespołu Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin z prośbą o wskazanie kompensacji przyrodniczych spotykał
się z pisemną odmową, iż inwestor nie podziela zdania o znacząco negatywnym
oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dodał też że Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska wyjaśnił precyzyjnie na kim ciąży obowiązek ustalenia zakresu, miejsca,
terminu i sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej. Wg mówcy nie jest to rolą
RDOŚ – Skarb Państwa nie może ponosić kosztów związanych z przygotowaniem
programu kompensacji dla inwestora zewnętrznego, a zatem ciąży to na podmiocie
realizującym inwestycję.



Pan Adam Kłapszta odparł, iż w swojej wypowiedzi odnosił się wprost do zapisów
ustawy, a konkretnie wspomnianego wyżej artykułu 35 ustawy o ochronie przyrody,
który mówi, że zakres kompensacji ustala RDOŚ, zaś koszty ponosi podmiot
realizujący.



Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zapytał, mając na uwadze
zagrożenie społeczne dla regionu konińskiego, kiedy można spodziewać się
ostatecznej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie.



Pan Jerzy Ptaszyk poinformował, że Dyrekcja jest na etapie kopiowania
dokumentacji znajdującej się w chwili obecnej w sądzie. Po drugie oczekuje
dostarczenia przez inwestora dokumentów czy ekspertyz, które zostały na niego
nałożone przez GDOŚ. W postępowaniu zawarte są również konsultacje społeczne,
które mogą rodzić potrzebę nowych ekspertyz. Stąd trudno jest jednoznacznie określić
termin. Gdyby kompensacja przedstawiona została przy pierwotnym podejściu,
inwestycja byłaby już w toku.

4. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady w 2018 r.


Pan Przewodniczący przypomniał, że posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
W związku z powyższym zaproponował następujące terminy: 14 czerwca, 12 września
i 5 grudnia – jeśli członkowie Rady nie widzą sprzeciwu.
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5. Sprawy bieżące


Pan Przewodniczący przypomniał postulat dotyczący podjęcia działań w celu
zaproszenia Ministra Edukacji Narodowej w celu przedstawienia informacji nt.
szkolnictwa zawodowego.



Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – przypomniał, że jako
największa szkoła zawodu - jeżeli dojdzie do spotkania z Panią Minister - zobowiązuje
się przekazać członkom Rady stosowne materiały w temacie szkolnictwa
zawodowego.



Pan Wojewoda zauważył, że z uwagi na napięty kalendarz ministerialny, być może
spotkanie w powyższym temacie zostanie zorganizowane poza wyznaczonymi
terminami posiedzeń Rady.



Pan Adam Trybusz – Business Centre Club – poinformował, że kilka dni temu
nastąpiła zmiana w reprezentacji tej organizacji w województwie. Nowym kanclerzem
Loży Wielkopolskiej został Pan Zbyszko Pawlak, który odtąd zastąpi go w składzie
WRDS. Mówca podziękował też za dotychczasową współpracę.



Pan Wojciech Kruk – Pracodawcy RP – zaapelował o interwencję w sprawie
powiększenie składów pociągów kursujących w niedziele na trasie Poznań-Warszawa.



Pan Krzysztof Małecki przypomniał o złożonym na ostatnim posiedzeniu Prezydium
wniosku ws. planu pracy Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Poznaniu. Chodzi
o to, by Zespół zajął się nabrzmiewającą sytuacją kadrową i płacową w placówkach
służby zdrowia.



Pan Sławomir Pisarski – Związek Rzemiosła Polskiego – poruszył problem
dotyczący Zakładów Rzemieślniczych w Pleszewie w związku z wprowadzeniem
rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Dotyczy
to znacznej ilości, bo ponad stu pleszewskich zakładów rzemieślniczych, które łącznie
zatrudniają ok. trzech tysięcy pracowników.



Pan Antoni Odzimek poinformował o problemie wolnych niedziel, które szczególnie
niekorzystnie oddziałują na przedsiębiorców z branży cukierniczej, piekarskiej
i wędliniarskiej. Niejednokrotnie są to firmy rodzinne. Dla tych przedsiębiorców
najlepszym czasem handlu są właśnie niedziele. Dodał, że Związek Rzemiosła będzie
interweniował w tej sprawie na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, jak również
wystosuje pismo do właściwego ministra.
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Pan Wojewoda podziękował za spotkanie i w związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi złożył na ręce obecnych serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

Oprac. Biuro Obsługi WRDS
w Poznaniu Protokolant: Przemysław Belka

Zbigniew Hoffmann
Przewodniczący

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Poznaniu
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