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Otwarcie posiedzenia 

1 października 2019 roku odbyło się XVI 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 Rady. Przypomniał, że 

niewręczone zostały jeszcze trzy powołania w skład Rady – dwóm przedstawicielom strony 

związkowej i jednemu przedstawicielowi strony pracodawców. Poinformował zebranych, 

że pierwszy temat tj. Sytuacja portu lotniczego Ławica w aspekcie rozwoju miasta i regionu 

przedstawi na posiedzeniu plenarnym prezes zarządu lotniska Mariusz Wiatrowski. Z kolei 

o Perspektywach rozwoju obszaru konińskiego opowie prezes zarządu Agencji Rozwoju 

Regionalnego w Koninie Maciej Sytek. Trzeci temat, wprowadzony na wniosek Związku 

Rzemiosła Polskiego dotyczył będzie szkolnictwa zawodowego i w tym obszarze referował 

będzie przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga oraz dyrektor 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Tomasz Wika. Przewodniczący poinformował też,  

że tradycyjnie wpłynęły do Rady dokumenty wypracowane przez inne wojewódzkie rady 

dialogu m.in. stanowiska dot. doradztwa metodycznego nauczycieli, zahamowania obrotu 

TAX FREE, problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej, a także zamówień 

publicznych. Ponadto wpłynęło zaproszenie dla wszystkich członków Rady na cykl 

subregionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 roku. W związku z tym, zgodnie z art. 42 ustawy  

z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego Rada winna zaopiniować projekt strategii rozwoju województwa w zakresie 

objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców. W kontekście 

powyższego Pan Przewodniczący zaproponował, by do 15 października br. przesyłać 

ewentualne uwagi do strategii, po to by po 23 października (czyli terminie kończącym 

konsultacje) Rada wyraziła opinię w tej sprawie. Mówca przypomniał też, że temat tzw. 

Trzeciego sygnału został przekazany do Rady Dialogu Społecznego. W konsekwencji 

zajmie się nim Zespół problemowy ds. służb mundurowych.  

 Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – zaproponował by problemem portu 

lotniczego Ławica zainteresować Radę Dialogu Społecznego w Warszawie, gdyż 

problem wypłaty odszkodowań wynikających z lokalizacji lotniska może wkrótce 

dotyczyć innych polskich portów lotniczych np. w Gdańsku, Krakowie, czy Wrocławiu.   
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 Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – 

zauważył że port lotniczy Ławica powstał w 1913 roku. Nie było wówczas Baranowa, 

Przeźmierowa, Ogrodów.  Wszystkie te osiedla „przyszły” do lotniska, nie odwrotnie.  

 Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – poruszył wątek deklaracji 

przedwyborczych dotyczących podwyżek płac minimalnych. Jest to temat idealnie 

nadający się do dyskusji między stroną pracodawców, a stroną związków zawodowych. 

Mówca złożył wniosek o zajęcie się tym problemem na kolejnym posiedzeniu Rady. 

Zauważył, że wzrost płacy minimalnej powinien iść w parze ze wzrostem wydajności 

pracy i być regulowany przez rynek. Sztuczne podwyższenie płacy minimalnej 

spowoduje lawinę oczekiwań adekwatnych podwyżek wśród pracowników wyższych 

szczebli.  

 Pan Zbyszko Pawlak – Bussines Centre Club – wskazał, iż poziom inwestycji  

w Polsce jest niższy w stosunku do innych krajów Europy środkowo-wschodniej, np.  

Czech. Połowa inwestycji realizowanych jest przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Należy zatem zadać pytanie czy podwyżka płacy minimalnej i związany z nią transfer 

środków publicznych w samorządach nie przyczyni się do zmniejszenia budżetu 

przeznaczonego na inwestycje.   

 Pan Tomasz Działyński podkreślił, że rada dialogu jest najbardziej odpowiednim 

miejscem żeby dyskutować o takich rzeczach jak płaca minimalna, a członkowie nic  

o tym postulacie nie wiedzieli. Jaka jest siła i pozycja Rady w tym kontekście? 

 Pan Przewodniczący poprosił o przysłanie wniosku dotyczącego proponowanego 

tematu mejlem. Zauważył jednak, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. 

Zaproponował by poczekać do wyborów, do tego co będzie później. Na tym etapie nie 

warto polemizować z wyborczymi obietnicami. Ponadto wzrost płacy minimalnej na 

następny rok jest obok waloryzacji budżetu państwa jednym z najważniejszych tematów 

poruszanych na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego w Warszawie 

 Pan Jarosław Lange – NSZZ „Solidarność” – powiedział, że nic nie stoi na 

przeszkodzie rozpoczęcia tematu podwyżki płacy minimalnej na którymś z kolejnych 

posiedzeń. Potwierdził, że w formule prawnej i formalnej Rady Dialogu Społecznego 

temat płacy minimalnej zawsze był i jest tematem wiodącym oraz znaczącym.  

 Pan Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – powiedział, że środowisko 

które reprezentuje również jest zaniepokojone pomysłem podniesienia płacy 

minimalnej. Niestety projekty ustaw, które mają bieg legislacyjny, czy to sejmowy czy 

rządowy, nie muszą trafiać pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Problem jest taki, 
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czy traktować słowa rządu jako hasła przedwyborcze, czy temat jest już, mówiąc 

kolokwialnie, załatwiony.  

 Pan Przewodniczący przypomniał, że zbliża się zmiana przewodniczącego WRDS,  

po czterech latach funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu członkostwo przejmie 

znowu strona samorządowa. W drodze dyskusji zaproponowano termin kolejnego 

posiedzenia Rady na 17 grudnia 2019 r.  

 

 

 
Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 
Protokolant: Przemysław Belka                 Krzysztof Małecki 

   

    Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

         w Poznaniu 


