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 P R O T O K Ó Ł 

Nr 17 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

17 grudnia 2019 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, strona 

rządowa  

 

 

 

Organizatorzy Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności: członków Prezydium 
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Otwarcie posiedzenia 

17 grudnia 2019 roku odbyło się XVII posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący Krzysztof 

Małecki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 

Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników spotkania – członków 

Prezydium.  

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Pan Przewodniczący rozpoczął od przedstawienia programu posiedzenia Rady. 

Poinformował, iż w sprawach organizacyjnych podjęta zostanie uchwała w sprawie: 

zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu 

problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w Poznaniu. Na wniosek strony rządowej dokonana zostanie zmiana składu Zespołu. 

Do jego prac delegowana jest Pani Maria Żórawska, natomiast Pani Ewa Kasztelan 

przestaje pełnić funkcję członka. Kolejny punkt dotyczył będzie kwestii 

przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.  W tym temacie Rada 

winna podjąć uchwałę w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Wynika to z tego, iż 

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący stanowią prezydium wojewódzkiej rady 

dialogu społecznego, które jest odpowiedzialne za kierowanie pracami Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. W pierwszym roku przewodniczącym była 

strona samorządowa, w drugim strona pracodawców, w trzecim strona rządowa,  

a w czwartym strona pracowników. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok, w związku 

z powyższym uzgodnienie przedmiotowych zmian przez strony Rady stało się 

niezbędne, gdyż kadencja aktualnego Przewodniczącego Rady wygasa z końcem 23 

grudnia 2019 r.  

 Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – zaproponował by przedstawić na 

posiedzeniu plenarnym, że Prezydium rekomenduje utrzymanie dotychczasowej 

kolejności przewodniczenia.    

 Pan Przewodniczący kontynuując poinformował, że kolejnym punktem posiedzenia 

będzie szkolnictwo branżowe, w którym głos zabierze Pan Witold Solski Prezes 

Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Następny temat to 

podsumowanie roku, w którym przedstawione zostaną poruszane w ostatniej kadencji 

zagadnienia oraz podjęte uchwały. Na końcu, w punkcie sprawy różne, członkowie 

Rady będą mogli zgłaszać propozycje tematów na kolejne posiedzenia w 2020 roku. 
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 Pan Jacek Silski zaproponował temat kształtu rynku pracy, by w skali województwa 

przygotować strategię wieloletnią dotyczącą kierunków imigracji zarobkowej, a także 

temat aktywizacji zawodowej seniorów.   

 Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – zauważył, że tymi tematami statutowo 

zajmuje się powiatowy oraz wojewódzki urząd pracy i w tym kierunku Rada powinna 

się zwrócić. Może należałoby zmodyfikować istniejące już programy, może wyznaczyć 

nowe cele. Zatem na takie spotkanie powinni zostać zaproszeni fachowcy  

z wymienionych urzędów. 

 Pan Przewodniczący wskazał, że temat rynku pracy pojawia się co roku na posiedzeniu 

Rady podczas opiniowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie 

Wielkopolskim. 

 Pan Witold Solski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska – złożył 

wniosek o zarekomendowanie podziękowania obecnemu przewodniczącemu Panu 

Krzysztofowi Małeckiemu za pracę w minionym roku kadencji. Poparł również pomysł 

Pana Jacka Silskiego dotyczący wprowadzenia tematu rynku pracy, ale poszerzając go 

o kwestie roli państwa i samorządu w dbaniu o to, by ludziom chciało się w Polsce 

mieszkać. Mowa jest o kształceniu, a kształceni są ludzie, którzy później emigrują. 

Reasumując, należałoby zrealizować jeden temat: Jak możemy wspomagać ideą, 

rozwiązaniami, pomysłami samorząd i państwo w dbaniu o ludzi, którzy tutaj 

mieszkają, żeby chcieli przyjeżdżać, pracować, rodzić dzieci i spędzać starość.   

 Pan Przewodniczący podsumował, że tematem pierwszego kwartału mogłoby być 

szkolnictwo branżowe, a drugiego kwestie dotyczące rynku pracy. Zaś tematy na  

kolejne kwartały zaproponował by zgłaszać na bieżąco.  

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu  

Protokolant: Przemysław Belka               Krzysztof Małecki 

         

                Przewodniczący 

   Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego     

    w Poznaniu 

 


