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 P R O T O K Ó Ł 

Nr 11 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

11 czerwca 2018 roku 

 

 

 

 

Miejsce obrad Sala obrad nr 2 (parter) w siedzibie Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 

 

 

Uczestnicy spotkania  Członkowie Prezydium Rady – przedstawiciele związków 

pracowników, przedstawiciele związków pracodawców,   

 

 

 

Organizatorzy Strona rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności: członków Prezydium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Otwarcie posiedzenia 

11 czerwca 2018 roku odbyło się XI posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Wiceprzewodniczący Antoni Odzimek, 

Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, który powitał uczestników 

spotkania – członków Prezydium.  

 

 Pan Antoni Odzimek poinformował, że na dzisiejsze spotkanie zaproszona została 

Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej. Głównym tematem rozmów będzie 

nowy projekt ustawy dotyczący szkolnictwa zawodowego. Przypomniał, że każdy  

z członków Rady otrzymał materiał w tej sprawie opracowany przez Wielkopolską Izbę 

Rzemieślniczą. Dodał też, że w spotkaniu udział zaplanowało aż 17 osób  

z Wielkopolski, którzy na co dzień związani są z oświatą zawodową. Wyraził nadzieję, 

że owocem spotkania będzie wspólnie wypracowane stanowisko, które zostanie 

rozesłane pozostałym wojewódzkim radom dialogu.  

 Pan Jacek Silski – Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” – podkreślił,  

że organizacja ta zawsze stawiała na kształcenie zawodowe; również obecnie realizuje 

projekty związane z tym tematem. Zauważył, że państwo polskie nawet w okresie 

trwania PRL-u nie pozbawiło izb rzemieślniczych egzaminowania rzemieślników. Tym 

bardziej trudne do uwierzenia jest, że w obecnych czasach mogą pojawiać się takie 

koncepcje. Zasugerował, by WRDS w Poznaniu z całą mocą sprzeciwiła się 

rozwiązaniom zaproponowanym przez resort.   

 Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zaproponował by  

w dyskusji starać się unikać radykalnych sformułowań gdyż nie prowadzą one do 

dialogu. Jednocześnie zwrócił uwagę na słuszność uzasadnienia stanowiska 

przygotowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą, w szczególności na fakt 

ewolucji i dostosowywania się izb rzemieślniczych do stale zmieniających się 

warunków otoczenia, w tym wyzwań technologicznych. Zauważył też, że warto 

wysłuchać argumentów drugiej strony, dzięki którym być może Rada dowie się jak ma 

wyglądać projekt zmian przepisów, jakie jest jego uzasadnienie, jakie będzie źródło 

finansowania, a przede wszystkim jak zaproponowane zmiany mają wpłynąć na 

gospodarkę. 

 Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – nadmienił, że projekt zmian 

zaproponowanych przez Panią Minister Annę Zalewską wpisuje się w szerszy nurt 

centralizacyjnej polityki obecnego rządu. Zauważył też, że 3/4 wszystkich egzaminów 
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rzemieślniczych odbywa się w Poznaniu – co daje temu regionowi szczególny mandat 

do wyrażania głosu w przedmiotowej sprawie.  

 Pan Antoni Odzimek przypomniał, że jednym z argumentów Pani Minister za zmianą 

przepisów jest posiadanie nadzoru nad egzaminowaniem rzemieślników. Ale 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza jest otwarta na współpracę i zgadza się ze 

stanowiskiem Związku Rzemiosła Polskiego, by wprowadzić do składów 

rzemieślniczych komisji egzaminacyjnych w trybie obowiązku przedstawiciela 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z funkcją egzaminatora.  

 

 
 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 

Protokolant: Przemysław Belka                     

    Antoni Odzimek 

   

Wiceprzewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

         w Poznaniu 


