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 P R O T O K Ó Ł 

Nr 12 

z obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu 

7 września 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, strona 

rządowa   

 

 

 

Organizatorzy Strona rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 

Załączniki Lista obecności: członków Prezydium 
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Otwarcie posiedzenia 

7 września 2018 roku odbyło się XII posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący Zbigniew Hoffmann, 

Wojewoda Wielkopolski, który powitał uczestników spotkania – członków Prezydium.  

 

 Pan Przewodniczący poinformował, że na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu zaproszona została Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Głównymi tematami rozmów na posiedzeniu plenarnym 

będą: polityka senioralna z uwzględnieniem roli samorządu oraz finansowe i społeczne 

skutki przywrócenia wieku emerytalnego. Przypomniał też, że termin kolejnego 

posiedzenia Prezydium oraz Rady ustalony został na 5 grudnia br., wtedy też powinno 

nastąpić podjęcie uchwały ws. zmiany przewodniczącego Rady, co zgodnie z uchwałą 

nr 7/2016 WRDS w Poznaniu oznaczać będzie przekazanie przewodniczenia stronie 

związkowej.   

 Pan Piotr Jurkiewicz – Doradca Wojewody Wielkopolskiego – przekazał informację 

o nadesłanych stanowiskach innych wojewódzkich rad dialogu społecznego:   

- stanowisko WRDS w województwie mazowieckim dotyczące wynagrodzeń   

   Nauczycieli, 

- stanowisko WRDS w Białymstoku dotyczące wynagradzania nauczycieli, 

- stanowisko WRDS w Łodzi dotyczące wsparcia organizacji EXPO, 

- stanowisko WRDS w Lublinie dotyczące sporu zbiorowego w Regionalnym Centrum  

   Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.  

Wpłynęły też zaproszenia na konferencje:   

- „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza  

w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju kraju”, która odbędzie się 18 września 

w Ciechocinku,  

- „Mój wpływ na ochronę zdrowia w województwie wielkopolskim”, która odbędzie się 

24 września w Poznaniu, 

- „Wielkopolski Kongres Gospodarczy”, który odbędzie się 18 września w Poznaniu.  

 Pan Przewodniczący poinformował, że na prośbę Pana Jacka Silskiego Gabinet 

Wojewody Wielkopolskiego oraz Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

przesłały harmonogramy obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego.     
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 Pan Jacek Silski – Wielkopolski Związek Pracodawców „Lewiatan” – zaapelował,  

by przy okazji tej rocznicy wielkopolski akcent zarówno ze strony samorządowej jak  

i rządowej został podkreślony po to, by zaistniał szerzej w przekazie ogólnokrajowym.  

 Pan Antonii Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego – przypomniał o ostatnim 

posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z udziałem Pani 

Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, które zaowocowało stanowiskiem 

Rady z 2 lipca 2018 r. w sprawie utrzymania systemu potwierdzania kwalifikacji 

zawodowych prowadzonego dla młodocianych pracowników przez izby rzemieślnicze. 

Mówca zauważył, że jeżeli wyrażone postulaty uwzględnione zostaną w nowelizacji 

ustawy o szkolnictwie zawodowym, to będzie to w znacznej mierze zasługa 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, a także wielkopolskiego 

rzemiosła. W związku w tym fakt ten warto nagłośnić medialnie podczas spotkania  

z Panią Minister w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.  

 Pan Przewodniczący podziękował za wszystkie głosy i zakończył posiedzenie. 

 

 
 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu 

Protokolant: Przemysław Belka                     

 Zbigniew Hoffmann 

   

    Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

         w Poznaniu 


