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Otwarcie posiedzenia 

25 czerwca 2019 roku odbyło się XV 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 poinformował, że kilka osób wciąż nie odebrało swoich powołań 

w skład Rady. Ponieważ dziś również nie potwierdziły udziału, nastąpi to 

najprawdopodobniej na wrześniowym posiedzeniu plenarnym.    

2. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

 Pan Krzysztof Małecki powiedział, że temat zaprezentuje Pan Grzegorz Potrzebowski 

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z zastępcą Panem Michałem Kurzawskim.  

 Pan Zbyszko Pawlak – Business Centre Club – odnosząc się do prac nad strategią  

zasugerował potrzebę zwiększenia transparentności całego procesu oraz rozszerzenia 

udziału członków Rady w opiniowaniu tego dokumentu. 

 Pan Przewodniczący zapewnił, że po wysłuchaniu wystąpienia dyrektorów 

członkowie Rady będą mogli zgłaszać uwagi do tego dokumentu (np. mejlowo), celem 

ewentualnego wypracowania wspólnej opinii i przedstawienia jej na następnym 

posiedzeniu plenarnym.   

3. Smog jako zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców w ujęciu miasta Poznania, 

regionu oraz województwa wielkopolskiego 

 Pan Krzysztof Małecki poinformował, że ww. temat zaprezentują Pani Mariola 

Górniak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z zastępczynią Panią Marzeną Andrzejewską-

Wierzbicką, Pani Jolanta Ratajczak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także Pan Przemysław Surdyk  

oraz Maja Niezborała z Urzędu Miasta Poznania. W tym przypadku również będzie 

możliwość zgłaszania uwag mających na celu stworzenie wspólnego stanowiska  

w temacie smogu.  

 Pan Jacek Silski – Konfederacja „Lewiatan” – zasugerował, że jednym z pomysłów na 

walkę ze smogiem mogłoby być uruchomienie powszechnie znanego numeru infolinii, 

na który mieszkańcy Wielkopolski mogliby zgłaszać niepokojące sygnały dotyczące 

zatruwania powietrza.  
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 Pan Zbyszko Pawlak powiedział, że zna przypadki, kiedy to straż miejska podejmuje 

interwencję wielokrotnie pod tymi samymi adresami, zatem metoda ta przy obecnych 

mechanizmach prawnych wydaje się nieskuteczna.  

 Wynika to z tego, wyjaśnił Pan Jarosław Lange „NSZZ Solidarność”, że kontrolerzy 

przed ukaraniem mandatem winni wpierw udowodnić, że spalone zostały śmieci, lub 

inne produkty niedozwolone. Jednak by to orzec niezbędna jest analiza chemiczna 

popiołu, co z kolei rodzi dodatkowe utrudnienia, a przede wszystkim koszty.  

4. Sprawy różne  

Pan Przewodniczący poinformował, że do biura Rady wpłynęło stanowisko 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach z 13 czerwca 2019 roku  

w sprawie rekomendacji na rzecz przyjęcia zmian w subwencji oświatowej wynikającej 

z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. 

Przekazał również, że z dniem 23 czerwca 2019 r. stanowisko przewodniczącego 

Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

objął Pan Sławomir Koniuszy – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum 

Związków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

Kolejnym tematem było podjęte na marcowym posiedzeniu WRDS w Poznaniu 

stanowisko w sprawie tzw. Trzeciego Sygnału. Pan Krzysztof Małecki poinformował 

zebranych, że 29 marca br. przekazane zostało ono do Rady Dialogu Społecznego  

w Warszawie. 12 kwietnia br. przewodnicząca RDS przekazała sprawę do: Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministra Cyfryzacji, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Zdrowia oraz 

Ministra Sprawiedliwości. W odpowiedzi Ministerstwo Obrony Narodowej,  

a konkretnie Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej poinformowała, że na tym 

etapie za mało jest danych aby mogła zająć w tej sprawie stanowisko. Z kolei Urząd 

Komunikacji Elektronicznej odpowiedział, iż z uwagi na szeroki aspekt problemów 

poruszonych w stanowisku proponuje powołanie zespołu ekspertów z udziałem 

Ministra Cyfryzacji, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, UKE 

oraz przedstawicieli zainteresowanych służb, który zdefiniuje ryzyka oraz określi 

precyzyjnie ramy prawne oraz techniczne „Trzeciego Sygnału”. W ocenie Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowisko ma charakter interdyscyplinarny  

i jego rozwiązanie nie leży w wyłącznej kompetencji MSWiA. Zatem punktem wyjścia 

do dalszych prac winno być stanowisko Ministra Cyfryzacji, w tym zwłaszcza Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod kątem możliwości stworzenia ram prawnych 

dla praktycznego zastosowania tzw. „Trzeciego Sygnału”.  
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 Pan Jacek Silski poruszył problem poznańskiego lotniska Ławica, a konkretnie 

wysokości wypłaty odszkodowań okolicznym mieszkańcom z tytułu hałasu i utraty 

wartości nieruchomości, sięgających poziomu rocznych przychodów firmy. 

 Pan Witold Solski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska – 

odpowiedział, że to są konsekwencje przyjęcia przez Polskę ustawy o ochronie 

środowiska, która generuje różnego rodzaju zobowiązania. W ich wyniku marszałek 

musiał sporządzić raport o ochronie środowiska i strefach hałasu.  

 Pan Jarosław Lange wskazał na problem lokalizacji poznańskiego lotniska  

w kontekście innych europejskich portów lotniczych umiejscowionych zwykle  

w odległości kilkudziesięciu kilometrów od centrów miast.  

 Pan Witold Solski zauważył, że lokalizacja budowy lotniska musi być zachowana  

w tajemnicy inaczej natychmiast pojawi się problem spekulacyjnego obrotu gruntami. 

Ponadto Poznań traci pozycję lotniska zapasowego dla Okęcia m.in. dlatego, że pas 

startowy jest za krótki o kilometr by mogły na nim lądować największe samoloty 

pasażerskie. A przedłużyć go nie ma fizycznej możliwości.    

 Pan Przewodniczący zrelacjonował problem związkowy, jaki ma miejsce  

w poznańskim Ogrodzie Zoologicznym.  

 Pan Zbyszko Pawlak stwierdził, że konflikt jest tak zaogniony, że nie sposób być  

w nim mediatorem. 

 Pan Jarosław Lange zauważył trzy istotne kwestie: poziom emocji w mediacjach  

jest zbyt wysoki by cokolwiek w tym sporze rozstrzygnąć; kwestie rozpoczętych 

procesów sądowych, w których są już decyzje i wyroki; problem relacji dyrektora  

ze skonfliktowaną organizacją związkową, a konkretnie kłopot z potwierdzeniem czy 

ta organizacja faktycznie funkcjonuje na terenie zakładu pracy, gdyż werbalnie 

informacje w tym zakresie są sprzeczne.    

 Pan Przewodniczący zapewnił, że będzie sytuacje monitorował i na kolejnym 

posiedzeniu WRDS przedstawi dalsze informacje związane ze sporem.  

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 

Protokolant: Przemysław Belka                 Krzysztof Małecki 

   

    Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

         w Poznaniu 


