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Protokół z czwartego posiedzenia Plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 30 maja 2016 r. 

 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Czwarte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

(zwanej dalej „WRDS”) odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  

w Lublinie, a otworzyła je i poprowadziła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS 

Województwa Lubelskiego. 

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Powitała członków WRDS oraz zaproszonych na posiedzenie gości. 

Następnie zapytała członków WRDS czy przyjmują proponowany porządek obrad, czy mają  uwagi. 

Uwag nie było. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 

Porządek obrad: 

1. 11.00–11.15 Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  
 Województwa Lubelskiego. 

 Powitanie zaproszonych gości, członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego;  

 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 marca 2016 r.; 
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r.; 
 *Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne.   
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2. 11.15-12.15  Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  w 
związku z   rządowym planem restrukturyzacji górnictwa.                                                    

 Omówienie wyników pracy Doraźnego Zespołu Roboczego  
ds. Lubelskiego Węgla WRDS (Pakt Społeczno – Gospodarczy                
dla Lubelskiego Węgla); 

 Omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  
ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS; 

 Dyskusja członków WRDS; 
 Podsumowanie dyskusji; 
 Przyjęcie stanowiska WRDS w sprawie Lubelskiego Węgla. 

 

3. 12.15-12.50   Problem kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych  
dla polskiej armii. 

 Omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  
ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS; 

 Dyskusja członków WRDS; 
 Podsumowanie dyskusji; 
 Przyjęcie stanowiska WRDS w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców 

wielozadaniowych dla polskiej armii. 
 

4. 12.50-12.55    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/2016 Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r.        
w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 
Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego. 

 

5. 12.55-13.20    Podjęcie uchwał WRDS w sprawie zadań Stałych Zespołów 
Roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

 
 Przyjęcie uchwał WRDS w sprawie zadań Stałych Zespołów Roboczych WRDS: 

 
a) uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury  

i Transportu WRDS; 
b) uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS; 
c) uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich WRDS; 
d) uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, 

Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS; 
e) uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, 

Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS; 
f) Uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy 

Europejskich WRDS; 
g) Uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji  

i Szkolnictwa Wyższego WRDS. 
 

6. 13.20  Wolne wnioski  
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7. 13.20  Zakończenie posiedzenia 
 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS  

Z DNIA 8 MARCA 2016 R. 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS  

Z DNIA 22 KWIETNIA 2016 R. 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

 

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Poinformowała członków Rady o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. Zwróciła 

również uwagę aby przedstawiać się w celu uniknięcia trudności w rozszyfrowywaniu autora 

wypowiedzi.  

 

Ad 2. Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  w związku z    rządowym planem 

restrukturyzacji górnictwa.     

                                             

Andrzej Ryl – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS  

Rozpoczynając punkt drugi porządku obrad Pan A. Ryl poinformował, że Stały Zespół Roboczy          

ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS oparł się na Pakcie Społeczno-

Gospodarczym dla Lubelskiego Węgla, który został wypracowany przez Doraźny Zespół Roboczy      

ds. Lubelskiego Węgla WRDS. Powiedział, że dokument został rozszerzony i przeredagowany.            

W ten sposób powstało Stanowisko nr 2/2016 Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji    

i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego       

z dnia 25 maja 2016r w sprawie Lubelskiego Węgla, które zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie 

Przewodniczący odczytał wypracowane stanowisko (załącznik nr 2). Zaznaczył, że dyskusja 
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sprowadzała się do jakości importu oraz wpływu dotacji do kopalń śląskich na kondycję kopalni 

Bogdanka. Rozmowy dotyczyły również tematu udzielenia koncesji dla akcjonariusza australijskiego 

wobec ograniczenia możliwości rozszerzenia obszarów wydobycia przez LW „Bogdanka” S.A. 

Dariusz Jodłowski – Konfederacja „Lewiatan”;  Przewodniczący Doraźnego Zespołu Roboczego 

ds. Lubelskiego Węgla  WRDS  

Pan D. Jodłowski przypomniał, że Doraźny Zespół Roboczy ds. Lubelskiego Węgla stworzyli 

przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających na terenie Bogdanki. Zespół 

sformułował dokument, który na posiedzeniu Plenarnym został nazwany Paktem Społeczno-

Gospodarczym dla Lubelskiego Węgla. Stwierdził, że stanowisko Stałego Zespołu Roboczego            

ds. Gospodarki, Innowacji i Przedsiębiorczości WRDS jest rozwiniętą formą Paktu Społeczno-

Gospodarczego. Następnie przytoczył tło powstania dokumentu. Pan Jodłowski powiedział, że sprawa 

Lubelskiego Węgla jest adresatom dobrze znana, a  zadaniem dokumentu jest zasygnalizowanie 

skonsolidowanego stanowiska partnerów społecznych, bez używania zbyt specjalistycznych 

sformułowań, które nie byłyby czytelne dla szerokiego kręgu odbiorców. Przewodniczący odczytał treść 

Paktu Społeczno-Gospodarczego dla Lubelskiego Węgla, który został wypracowany przez Doraźny 

Zespół Roboczy ds. Lubelskiego Węgla. (załącznik nr 3).  

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i poprosiła członków Rady o wypowiedzi. 

W pierwszej części dyskusji udział wzięli: Dariusz Jodłowski, Andrzej Kurowski, Marek 

Chmielewski, Wiktor Szyborski, Zbigniew Kmicic 

Dyskusja dotyczyła adresatów oraz charakteru wypracowanych dokumentów. Ustalono, że Stanowisko 

Zespołu nr 2 w sprawie Lubelskiego Węgla ma charakter formalny. W związku z tym Rada powinna 

postępować zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego, dlatego dokument powinien zostać 

przesłany partnerom społecznym. W przypadku strony rządowej stanowisko powinno trafić do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju. Adresatem powinien być również Właściciel               

LW „Bogdanka” S.A. Drugi dokument, czyli Pakt Społeczno-Gospodarczy o charakterze 

publicystycznym powinien zostać wysłany do mediów. Jego celem jest uwidocznienie działalności Rady 

przez media, tak aby społeczność Lublina i okolic została poinformowana o jej istnieniu i działaniach. 

Dzięki temu lubelskie firmy będą wiedziały do kogo mogą się zwracać ze swoimi problemami. Pakt jest 

doskonałą okazją do zapoczątkowania właściwych działań marketingowych dla WRDS. Pan                

W. Szyborski uważa, że powinna zostać zorganizowana konferencja prasowa z udziałem wszystkich 

mediów Lubelszczyzny (gazet, telewizji, radia), aby przekazać społeczeństwu, że taki dokument 

powstał. Pan A. Kurowski zaznaczył, że oba dokumenty są w dużej części zbieżne, różnią się natomiast 

zapisem w punkcie dotyczącym Strategii Rozwoju Samorządu Województwa Lubelskiego. Pakt 

Społeczno-Gospodarczy mówi ,że Samorząd „zrewidował” Strategię Rozwoju, natomiast Stanowisko   

nr 2/2016 że „nadal realizował” zapisy Strategii. Zaproponował, aby to wyjaśnić, zanim dokumenty 

zostaną upublicznione. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa  

Zwrócił uwagę na dyskusje w kontekście dwóch dokumentów. Jego zdaniem WRDS Województwa 

Lubelskiego powinna przyjąć jeden dokument. Dokumenty Stałych czy Doraźnych Zespołów               

nie są formalnie dokumentami WRDS. Szersza wypowiedź znajduje się w Stanowiska nr 2/2016           
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w sprawie Lubelskiego Węgla i obrady powinny dotyczyć przyjęcia tego właśnie stanowiska, 

ewentualnie z sugestiami co do jego zmian. 

W dalszej części dyskusji udział wzięli: Dariusz Jodłowski, Halina Chrzanowska  

Rozmówcy za kluczowe uważają wyjaśnienie niekonsekwencji w zapisach dokumentów („zrewidował”  

w Pakcie Społeczno-Gospodarczym czy „nadal realizował” w Stanowisku nr 2/2016 w sprawie 

Lubelskiego Węgla). Pan D. Jodłowski wyjaśnia, że problem dotyczy bardzo szerokiego kontekstu 

społeczno-gospodarczego, który zmienił się w stosunku do czasu, kiedy strategia powstawała. Jego 

zdaniem chodzi o to, aby Pracodawcy i Związkowcy, jako partnerzy społeczni, jak również 

społeczeństwo wiedziało w oparciu o co ma być realizowany rozwój polityki energetycznej w regionie. 

Wskazuje, że z jednej strony są informacje o planach budowy elektrowni w Puławach opartej na gazie,  

z drugiej strony plany związane z budową elektrowni opartej na surowcu regionalnego węgla 

kamiennego. Powinna powstać jednolita strategia dla całego regionu, czytelna również dla Bogdanki. 

Małgorzata Sokół – strona samorządowa  

Zaproponowała skonsultowanie zapisów ze Strategii Rozwoju w poszczególnych dokumentach              

z Dyrektorem Polityki Regionalnej Panem B. Kawałko, który jest ekspertem w tej dziedzinie. 

Maria Olszak-Winiarska – FZZ  

Wychodzi z pytaniem, które nurtuje pracowników kopalni Bogdanka oraz mieszkańców Łęcznej i okolic, 

dotyczącym możliwości budowy przez Bogdankę kolejnych 8 kopalń, a pojawieniem się w regionie 

australijskiej firmy. 

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, strona rządowa  

Na wstępie Pan Wojewoda powiedział, że w kwestii australijskiej firmy w rejonie Bogdanki decyzje      

już zapadły. Australijczycy dostali koncesje na poszukiwanie złóż na terenach wydobywczych Bogdanki. 

Dodał, że w ostatnim czasie skrócono koncesję do lutego 2017 roku. Wówczas okaże się, czy celem 

poszukiwań jest zbudowanie kopalni, co byłoby szansą na kolejne zakłady i miejsca pracy, czy też 

Australijczycy mają inne plany związane z tym, że poszukują akurat na naturalnych obszarach 

wydobywczych Bogdanki, a nie na ogromnych obszarach, gdzie znajduje się węgiel kamienny             

na terenie województwa lubelskiego. Koncesja poszukiwawcza została wydana kilka lat temu i łączy się 

z koncesją wydobywczą. Pan Wojewoda powiedział, że życzy sobie, aby Bogdanka mogła się rozwijać          

i jednocześnie Australijczycy mogli inwestować na terenach Lubelszczyzny. 

Andrzej Kurowski  - BCC 

Powiedział, że ma informacje dotyczące projektu budowy elektrowni na bazie Zakładów Azotowych 

Puławy. Przypomniał, że do niedawna jeszcze mówiło się o paliwie gazowym, a w tej chwili równolegle 

rozpatruje się wariant zasilania paliwem węglowym. Uważa, że należy skonfrontować wiedzę               

na ten temat.  

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, strona rządowa  

W związku z obawami przedmówców zaproponował dopisanie do Stanowiska nr 2 jednego punktu. 

Punkt ten powinien zawierać apel o rozwiązanie potencjalnych problemów pomiędzy nowym 

inwestorem a kopalnią Bogdanka, tak aby jeden i drugi podmiot gospodarczy mógł swobodnie działać 

na pokładach Lubelskiego węgla kamiennego. 
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Dariusz Jodłowski – Konfederacja „Lewiatan”; Przewodniczący Doraźnego Zespołu Roboczego 

ds. Lubelskiego Węgla  WRDS   

W związku z rozbieżnościami w zapisach w obu dokumentach, w punkcie dotyczącym Strategii Rozwoju 

Samorządu Województwa Lubelskiego, zaproponował zastąpienie słów „zrewidował” w Pakcie 

Społeczno-Gospodarczym i „nadal realizował” w Stanowisku nr 2/2016 w sprawie Lubelskiego Węgla 

słowem „realizował”, które jest bardziej pojemne.  

Marek Chmielewski – NSZZ „Solidarność”  

Zwrócił się o zmianę szyku zdania punktu w zapisie w Stanowisku nr 2/2016 mówiącego: „Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej nadal realizował działania zmierzające do ochrony polskiego rynku węgla        

na „Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nadal realizował działania zmierzające do ochrony rynku polskiego 

węgla”.  Propozycja została pozytywnie przyjęta. 

Andrzej Krakowiak – FZZ 

Powiedział, że w temacie puławskiej elektrociepłowni jest rozważana koncepcja budowy na bazie 

gazowanego węgla. Jedna taka elektrociepłownia powstaje w Grupie Azoty w Kędzierzynie. 

Najprawdopodobniej na terenie Zakładów Azotowych powstanie druga elektrociepłownia. Jego zdaniem 

byłaby to dobra Informacja dla kopalni Bogdanka. 

Tomasz Pitucha, Dariusz Jodłowski 

Panowie uważają, że dokumenty powinny zostać skonsolidowane. Zdaniem Pana T. Pituchy dwa 

dokumenty, które przenoszą te same postulaty nie powinny być w obiegu. Lepiej  i dużo bardzie 

wyraźnie dla odbioru społecznego będzie, jeżeli powstanie jeden dokument. Pan Jodłowski 

zaproponował stworzenie dokumentu o nazwie Pakt Społeczno-Gospodarczy Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego. Następnie poddał Pani Przewodniczącej pomysł pod głosowanie. 

Adam Partyka – LW „Bogdanka”  

Jako członek zarządu kopalni Bogdanka przekazał uczestnikom spotkania, że zarząd kopalni cieszy   

się z każdego wsparcia. W kwestii planów i strategii powiedział, że będzie ona nowelizowana. Dodał,   

że zmienił się właściciel oraz, że dalsze funkcjonowanie kopalni wiąże się z możliwościami zbytu węgla. 

Powiedział, że wydobycie węgla to nie wszystko, węgiel trzeba sprzedać. W tym kontekście zarząd 

rozważa dalsze funkcjonowanie kopalni i umiejscowienie w strategii. Powiedział, że przedmówcy 

poruszyli bardzo istotne kwestie dotyczące obszarów strategicznych, a nowy zarząd Bogdanki musi 

zadbać o jej przyszłość. Przekazał członkom WRDS, że przy obecnym poziomie wydobycia zasoby, 

pozwolenia i koncesje wystarczają do 2040 roku. Dlatego już dzisiaj muszą zostać podjęte działania    

co do zabezpieczenia funkcjonowania kopalni na przyszłość. Bardzo korzystne dla kopalni byłoby 

powstanie wspomnianej wcześniej elektrowni. Poinformował, że Grupa Azoty podjęła prace dotyczące 

zgazowania węgla. Ma to możliwość powstania trzech  czynników: do produkcji energii, ciepła i chemii. 

Na koniec podkreślił, że najważniejszy dla kopalni jest zbyt węgla.  

Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS 

Podziękowała za zaangażowanie dwóm zespołom, które pracowały nad dokumentami. Wywnioskowała, 

przysłuchując się dyskusji, że członkowie WRDS chcą osiągnąć dwa cele. Po pierwsze skierować 

zajęte stanowisko do odpowiednich organów, które powinny zająć się tematem w sprawie Lubelskiego 

Węgla. Po drugie, na bazie problemów kopalni Bogdanka, osiągnąć cel medialny poprzez pokazanie 

społeczeństwu na terenie województwa lubelskiego czym zajmuje się WRDS. Przewodnicząca przyjęła 
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wszystkie sugestie i propozycje uczestników spotkania. Zgodziła się, że powinien zostać stworzony 

jeden dokument, zawierający postulaty wypracowane przez oba zespoły oraz punkt dodany przez Pana 

Wojewodę, jak również  że  stanowisko powinno zostać nagłośniony przez media. 

Małgorzata Sokół  – strona samorządowa 

Złożyła propozycję, chcąc docenić procę obu zespołów, aby zatytułować dokument: Stanowisko           

w sprawie Paktu Społeczno-Gospodarczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie  

Lubelskiego Węgla. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA WRDS  W SPRAWIE PAKTU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO  W SPRAWIE LUBELSKIEGO WĘGLA  

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli stanowisko (załącznik nr 4). 

 

Ad.3 Problem kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. 
 

Andrzej Ryl – Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS  

Zwracając się do Szanownej Rady powiedział, że Stanowisko WRDS w sprawie kontraktu na dostawy 

śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii wypracowane przez Stały Zespół Roboczy                

ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości zostało przyjęte  jednogłośnie. Następnie 

Przewodniczący odczytał wypracowane stanowisko (załącznik nr 5).  

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Otworzyła dyskusję. 

Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, strona rządowa  

Pan Wojewoda podkreślił, że bardzo podoba mu się wypracowane stanowisko. Zwrócił uwagę,            

że bardzo istotny jest drugi akapit, zwłaszcza jego końcowa część: „…czy polski przemysł zbrojeniowy 

wzniesie się na wyżyny nowoczesności czy też na trwałe będzie odgrywać rolę montowni tak jak nasz 

przemysł motoryzacyjny”. Uważa, że tekst dotyczący tych zapisów powinien zostać podkreślony             

i wytłuszczony tak, jak zostało to zrobione w przypadku bezpieczeństwa kodów źródłowych                  

do oprogramowania w dalszej części dokumentu. Jego zdaniem warto ten aspekt podkreślić, ponieważ 

jeżeli Mielec dostanie to zlecenie, będzie przytoczoną wcześniej montownią w przeciwieństwie            

do Świdnika, który byłby producentem od samego początku.  Pan Wojewoda poruszył również temat   

że spotkania z Panem Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim, na którym Prezes PZL Świdnik  

zapowiedział, że w przypadku gdyby to PZL Świdnik otrzymało zlecenie na produkcję śmigłowców dla 

polskiej armii, to jednocześnie zagwarantowałoby więcej miejsc pracy w Łodzi, aniżeli dzisiaj 

argumentuje to Karakal. Według Pana Wojewody jest to jest kolejny argument w dyskusji ogólnopolskiej 

na temat gdzie ulokować produkcję śmigłowców. Zdaniem Pana Wojewody stanowisko jest dość 
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rozbudowane, ale podkreśla wiele aspektów problemu. Powiedział również, aby pamiętać,                   

że znajdujemy się w najbardziej newralgicznym momencie dyskusji na temat śmigłowców, bo właśnie   

w tym momencie trwają najbardziej delikatne rozmowy pomiędzy rządem polskim a Francuzami.  

Kontrakt nie został zerwany i władze dążą do tego aby nie został on zerwany na niekorzyść Polski.     

Na koniec powiedział, że zbliża się bardzo szybko szczyt NATO, który jest wykorzystywany jako 

argument w procesie negocjacyjnym. Pytanie czy nie wstrzymać się ze stanowiskiem (tydzień, dwa) 

żeby nie podgrzewać atmosfery. Jest to według niego kwestia do dyskusji. 

Mieczysław Majewski – Pracodawcy RP 

Na wstępie powiedział, że ma kilka uwag do stanowiska. Zdaniem Pana Majewskiego zapis                  

w pierwszym akapicie: „…uderza w interes gospodarczy Świdnika, województwa lubelskiego i Polski” 

powinien zostać zmieniony na: „uderza w interes gospodarczy województwa lubelskiego i Polski”.       

Po drugie usunięcie lub zmiana zapisu z piątego akapitu: „…W latach 2004-2014 zakłady dostarczały 

polskim siłom zbrojnym ponad 160 śmigłowców…”, ponieważ jest to informacja nieprawdziwa. Pan 

Majewski poinformował, że w tej chwili polska armia ma 160 śmigłowców, co stanowi ok. 60% całej floty 

śmigłowców wojskowych produkowanych i dostarczanych przez „PZL-Świdnik”. Trzecia zmiana 

dotyczyła szóstego akapitu: „W przypadku wyboru oferowanego przez spółkę śmigłowca AW149, który 

jest jedną z najnowocześniejszych maszyn spośród biorących udział w przetargu, to właśnie w Świdniku 

powstaje światowe centrum produkcji i rozwoju tego śmigłowca…”. Pan Majewski sugeruje, aby zapis 

mówił, że: „….to właśnie w Polsce/na Lubelszczyźnie powstaje światowe centrum produkcji i rozwoju 

tego śmigłowca.” Pierwszy akapit na drugiej stronie dokumentu , zaczynający się od słów: „Wybór 

śmigłowca innego niż produkowany w „PZL-Świdnik” powinien mówić o zmniejszających się wpływach 

do budżetu, a nie do polskiej gospodarki. W kolejnym zdaniu tego samego akapitu, który mówi              

o powstawaniu kilku tyś. nowych miejsc pracy,  powinno zostać dopisane, że wspomniane miejsca 

pracy powstaną w Polsce. Według niego w samym województwie lubelskim tyle miejsc pracy raczej nie 

powstanie. Pan Majewski zastanawia się czy do wypracowanego przez WRDS stanowiska dołączać 

raport Fundacji UMCS. Na koniec wypowiedzi podkreśla, że stanowisko ma dwa cele. Po pierwsze 

zapewnienie bezpieczeństwa Polski i jej niezależności od innych partnerów. Po drugie kwestia 

inwestycji w polską armię. Jego zdaniem pieniędzy na polską obronność nie należy wydawać, ale 

inwestować, np. w program śmigłowców. W ten sposób zainwestowane pieniądze przyczynią się         

do tworzenia w Polsce miejsc pracy i zostaną wydane w kraju. 

Zbigniew Kmicic – Pracodawcy RP  

Pan Kmicic powiedział, że temat śmigłowców i walka o unieważnienie przetargu przybierały różne 

formy. Według niego omawiane stanowisko powinno zostać skierowane do Ministra Obrony. Jego 

zdaniem stanowisko zawiera bardzo wiele tematów. Powinno również zawierać kilka uwag 

merytorycznych, jak np. gotowość zakładów w Świdniku do rozpoczęcia produkcji śmigłowców 

(przygotowania trwały 8 lat). Wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że obecny rząd wyraża wolę          

do anulowania przetargu Francuzom i przekazania produkcji Świdnikowi. 

Marek Kołodziejczyk – FZZ  

Dodał, że na dzień dzisiejszy temat kontraktu na dostawy śmigłowców nie powinien być „podgrzewany” 

przez WRDS. Trwają zaawansowane rozmowy na temat offsetu. Pan Minister walczy o sprawę 

Lubelszczyzny. Pan Kołodziejczyk słyszał, że umowa w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców 

przewiduje ilość „od – do” śmigłowców do zakupienia. Co niektórzy fachowcy twierdzą, że byłaby         
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to dobra baza do śmigłowców morskich, do zadań wykonywanych na morzu. Tym sposobem być może 

uda się w ramach offsetu ograniczyć liczbę śmigłowców z dostawy. Według niego WRDS powinna 

zasygnalizować, że Polska i Świdnik są zainteresowani dobrym sprzętem, mają potencjał intelektualny, 

wykonawczy, przemysłowy do wyprodukowania dobrego śmigłowca. Sprawa jest  omawiana na różnych 

szczeblach. 

Wiktor Szyborski – Konfederacja „Lewiatan”  

Powiedział, że podziela uwagi przedmówcy. Dodał, że na szczęście treść stanowiska nie zawiera 

zaczepnych sformułowań. Zaproponował, aby nie dołączać do stanowiska całego Raportu Fundacji 

UMCS, jedynie wybrane myśli ekonomistów. W wyżej wymieniony raporcie znajdują się zaczepne 

sformułowania i należy wczytać się w ich treść i wykorzystać argumenty, które mogłyby zostać 

uwzględnione w stanowisku. 

Paweł Gruszka  – OPZZ 

Zwrócił z pytaniami do prezesa „PZL-Śiwdnik”. Poruszył kwestię, że ”PZL_Świdnik” to firma prywatna, 

gdzie większościowy udziałowiec jest z zewnątrz. Stąd pierwsze pytanie, co stanie się w sytuacji gdyby 

kontrakt przypadł Świdnikowi, a wówczas właściciel przeniesie produkcję i serwisowanie tych 

śmigłowców poza region województwa lubelskiego. Zapytał, czy Członkowie Rady widzą jakieś 

zabezpieczenie interesów, zarówno regionu jak i kraju przed takim działaniem. Drugie pytanie dotyczyło 

podzielenia się Pana Prezesa informacjami odnośnie etapu sprawy sądowej w związku ze sprawą, którą 

zakład wniósł do sądu. 

Mieczysław Majewski – Pracodawcy RP 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie powiedział, że kwestię produkcji i serwisowania śmigłowców na 

Lubelszczyźnie należy zabezpieczyć odpowiednimi zapisami w umowie, np. odpowiednio wysoka kara  

a takie działania. Przytoczył tu przykład Turcji, która stosuje takie metody. Co do drugiego pytania 

odpowiedział, że pozew zakładu został odrzucony. Nie zostało jeszcze wystosowane uzasadnienie, 

dlatego trudno powiedzieć czy to ze względów formalnych, ponieważ kontrakt nie został podpisany         

i w zasadzie nie ma szkody, czy też innych. Uzasadnienie powinno zostać przesłane do końca czerwca, 

wtedy będzie znany powód odrzucenia pozwu. Pan Prezes wypowiedział się również w kwestii 

adresatów stanowiska. Jego zdaniem stanowisko powinno zostać przekazane do Ministra Obrony          

i Ministra Rozwoju, jako właścicieli kontraktu (kontraktu offsetowego i zakupowego). Kolejni adresaci    

to Kancelaria oraz Minister Nauki i Szkolnictwa w celu podkreślenia, jak istotne jest zaangażowanie 

nauki i polskich instytutów (WAT, DWL) do produkcji śmigłowca zgodnie z wymogami polskiej armii.  

Jan Borys , Marek Chmielweski 

Zaproponowali opracowanie Paktu dla Lubelszczyzny, który zawierałby różne niedociągnięcia               

w gospodarce województwa. 

Zbigniew Rymsza – Konfederacja „Lewiatan” 

Uważa, że województwo lubelskie powinno znaleźć swoje miejsce na biznesowej mapie Polski.           

To w oparciu o przyszłość powinien być budowany lubelski przemysł lotniczy. Jego zdaniem jeśli będzie 

dwóch czy trzech dużych producentów w kraju, którzy dostarczą technologię do produkcji maszyn          

i różnego rodzaju urządzeń to będzie to z korzyścią dla kraju i dla Lubelszczyzny. Pan Rymsza 

przytoczył swój przykład, kiedy zakładał pierwszą fabrykę i zaimportował całą technologię z zachodu.  
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Marian Król – NSZZ „Solidarność” 

W nawiązaniu do wypowiedzi poprzednika, powiedział, że w Polsce nie ma miejsca dla trzech dużych 

producentów śmigłowców. Polska to nie Rosja czy Stany Zjednoczone. Obecny kontrakt to być albo nie 

być dla polskiej myśli technicznej. Zasób myśli technicznej, która może być wykorzystana w świdnickich 

zakładach, jest szansą dla Polski. Myśl techniczna pociąga z sobą inne dziedziny życia gospodarczego. 

Polska przegrywając ten kontrakt zrobi duży krok do tyłu. Świdnik stanie się jedynie montownią               

i o żadnej myśli technicznej nie będzie mowy. 

Marek Kołodziejczyk – FZZ  

Dodał, że do wypracowanego przez Stały Zespół Roboczy nie należy dołączać stanowiska 

ekonomistów UMCS. 

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

W imieniu Pana Wojewody powiedziała, że podpisuje się on pod wypracowanym stanowiskiem. 

Zasugerowała, że stanowisko powinno być wysłane Centralnej Radzie Dialogu. Poprosiła                         

o sprecyzowanie do kogo wysłać stanowisko. 

Mieczysław Majewski – Pracodawcy RP 

Powtórzył adresatów wypracowanego stanowiska w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców: 

Kancelaria Premiera, Minister Rozwoju, Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 

Wiesława Janczak - Przewodnicząca WRDS, OPZZ 

Dodała, ze adresatem jest również Rada Dialogu. Następnie poddała stanowisko pod głosowanie. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA W SPRAWIE KONTRAKTU NA DOSTAWY 

ŚMIGŁOWCÓW DLA POLSKIEJ ARMII   

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli stanowisko (załącznik nr 6). 

 

Ad.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie składu Stałego 

Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS 

Przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały WRDS.  

 

 

 



11 
 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

 

Ad.5  Podjęcie uchwał WRDS w sprawie zadań Stałych Zespołów Roboczych Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego. 
 

Tomasz Pitucha – strona rządowa  

Strona rządowa, w osobie przedstawiciela Pana Tomasza Pituchy, zgłosiła postulat wykreślenia  
z katalogu zadań Stałych Zespołów Roboczych zadania pt. „Rozpatrywanie innych spraw z zakresu 
działania zespołu ustalonych przez członków zespołu”, jako wykraczających poza uprawnienia 
regulaminowe. 
 
Wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
 

Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS 

Po dyskusji członków Rady Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem  

niżej wymienionych uchwał WRDS.  

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁ: 

 uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury  
i Transportu WRDS; 

 uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  
i Ochrony Zdrowia WRDS; 

 uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich WRDS; 

 uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, 
Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS; 

 uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji      
i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS; 

 Uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich 
WRDS; 

 Uchwała w sprawie zadań Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji  

i Szkolnictwa Wyższego WRDS 

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 2 

 

Wobec nieprzyjęcia wniosku zgłoszonego przez stronę rządową wśród osób, które wstrzymały  

się od głosu był przedstawiciel strony rządowej Pan Tomasz Pitucha. 
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Ad. 6 Wolne wnioski 

Brak. 

 

Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS  

Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.   
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Załączniki do Protokołu 

1. Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 30 maja 2016 r. 

2. Stanowisko nr 2/2016 Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 
Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  z dnia 
25 maja 2016 r. w sprawie Lubelskiego Węgla 

3. Pakt Społeczno-Gospodarczy dla Lubelskiego Węgla wypracowany przez Doraźny Zespół 
Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  z dnia 28 kwietnia 
2016 r.  

4. Stanowisko nr 3/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 
30 maja 2016 r w sprawie Paktu Społeczno-Gospodarczego w sprawie Lubelskiego Węgla.  

5. Stanowisko nr 1/2016 Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 
Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 
25 maja 2016 r. w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej 
armii. 

6. Stanowisko nr 4/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 
30 maja 2016 r. w sprawie kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej 
armii.  

 

 


