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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 19 grudnia 2017 roku 

 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

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

w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4. Posiedzenie otworzył Pan Sławomir Sosnowski –

Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. 

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Pan Przewodniczący powitał Pana Zdzisława Szweda - Dyrektora Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść 

Granicznych, doradcę strony rządowej oraz członków WRDS. Następnie zapytał członków WRDS  

czy przyjmują proponowany porządek obrad oraz czy mają  uwagi. Uwag nie było. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

 
1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 
 Powitanie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego; 
 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 4 października 
2017 r.; 

 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. 
 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 
2. „Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu  

w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego”. 
    Omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  

ds. Infrastruktury  i Transportu WRDS -  Pan Marek Kołodziejczyk- 
Przewodniczący zespołu; 

 Dyskusja członków WRDS; 
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 Podsumowanie dyskusji; 
 Przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

3. „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego”. 
 Wprowadzenie do dyskusji. 

 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

4.  „ Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy”. 
 Wprowadzenie do tematu - prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Lublinie; 
 Dyskusja członków WRDS; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

5. Przyjęcie opinii WRDS w sprawie  „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 
na 2018 rok”.  

 Omówienie projektu dokumentu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  
 Dyskusja członków WRDS; 
 Podsumowanie dyskusji; 
 Przyjęcie opinii WRDS w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań  

na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok. 
 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 
6. Powołanie Doraźnego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego ds. Regionalnej Koalicji  w Walce z Szarą Strefą. 
 Przyjęcie Uchwały Nr 7/2017 WRDS z dnia 19 grudnia 2017 r.  

w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Regionalnej 
Koalicji w Walce z Szarą Strefą. 

 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

7. Wolne wnioski. 
 

8. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Pan Przewodniczący zapytał członków WRDS czy przyjmują protokół z posiedzenia plenarnego WRDS 

z dnia 4 października 2017 r. oraz czy mają  do niego uwagi. Uwag nie było. 
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GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA  

4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.  

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia  

4 października 2017 r. 

 

Ad. 2. „Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. 

Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego”. 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Poinformował, iż temat „Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw na terminalu  

w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego” był przedmiotem 

obrad SZR ds. Infrastruktury  i Transportu WRDS, na którym zespół opracował stanowisko. Następnie  

Pan Przewodniczący poprosił o głos Pana Marka Kołodziejczyka - Przewodniczącego  

SZR ds. Infrastruktury  i Transportu WRDS, aby omówił wyniki pracy zespołu.  

 

Marek Kołodziejczyk - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,  

Forum Związków Zawodowych 

Podziękował za głos i powiedział kilka słów tytułem wprowadzenia. Stwierdził, iż zespół owocnie 

obradował na ten temat. Zaznaczył, że przede wszystkim dialog i rozmowa rozwiązują bardzo wiele 

spraw. Dodał, że część spraw dotyczących przejścia granicznego w Koroszczynie jest w trakcie 

realizacji, zaś inne w najbliższym czasie będą realizowane. Następnie zapoznał wszystkich członków 

WRDS ze stanowiskiem zespołu odnosząc się do poszczególnych punktów w stanowisku. 

 

Treść Stanowiska nr 1/2017 Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 15 listopada 2017 r.  

w sprawie zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. 

Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego stanowi załącznik Nr 2a do niniejszego 

protokołu. 

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Podziękował Panu Przewodniczącemu za wypowiedź, następnie oddał głos Panu Zbigniewowi 

Szewcowi – Dyrektorowi Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, doradcy strony rządowej.  

 

Zdzisław Szwed- Dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, doradca strony 

rządowej 

Odniósł się chronologicznie do punktów zawartych w stanowisku. Powiedział, że przytoczy kilka danych, 

które będą świadczyły o tym,  jakich działań Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w ramach 

realizacji zadań Wojewody dokonał w ostatnich latach. Jeśli chodzi o przeprowadzenie modernizacji 

i remont dróg oraz płyt postojowych, w latach 2013 - 2017 na ten cel wydano ponad 16 mln.  

W ramach tej kwoty dokonano przebudowy nawierzchni jezdni drogi celnej oraz modernizacji  
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i przebudowy ogrodzenia. Wykonano również kanalizację deszczową, nowy monitoring na drodze, która 

będzie odbierana w tym roku oraz stałą organizację ruchu. Przebudowa drogi dojazdowej do drogi 

celnej z Terminala w Koroszczynie na drogowym przejściu granicznym w Kukurykach została 

rozpoczęta w 2016 r. , a jej koszt wynosił ponad 5mln zł. Przebudowa tej drogi została podzielona  

na dwa etapy. Pierwszy etap został wykonany w bieżącym roku, zaś drugi etap przewidziany jest na rok 

2018. Na remont dróg i płyt betonowych postojowych w latach 2015 - 2017 poniesione wydatki wyniosły 

ponad 5 mln zł. Na kolejne przebudowy nawierzchni w 2018 r. zaplanowano ponad 1 mln zł. Odnośnie 

punktu 2 stanowiska zespołu powiedział, że pawilony jakie są zlokalizowane przed wjazdem  

na płytę wschodnią są zadaszone, a służby nie zgłaszały zapotrzebowania na dodatkowe wiaty.  

Dodał, że jeżeli służby potwierdzą taką potrzebę to ten punkt zostanie zrealizowany. Odnoście rentgena 

Pan Z. Szwed poinformował, że jego budowa jest realizowana przez Służbę Celną.  

Za organizację ruchu na przejściu odpowiada Straż Graniczna i ona opracowuje tę organizację ruchu. 

Pan Z. Szwed powiedział, iż punkt 4 nie dotyczy Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, 

dlatego dodał, że nie chciałby się wypowiadać na ten temat. Odnośnie dokonania wymiany nawierzchni 

asfaltowej na moście granicznym będącym w utrzymaniu strony białoruskiej dodał, że to jest ciąg drogi 

krajowej, dlatego GDDKiA w porozumieniu z odpowiednikiem po stronie białoruskiej dokonuje 

uzgodnień takich jak: kto ma remontować, w jakim czasie i kto te działania będzie finansował. 

Wojewoda może wykonywać zadania i inwestować w zasięgu terytorialnym, czyli w wokół ogrodzenia 

przejścia. Wszystkim co jest zlokalizowane przed przejściem, a także przy pasie drogowym zajmuje  

się GDDKiA. 

 

Tomasz Pitucha - strona rządowa 

Wyjaśnił, że w kwestii zwiększenia obsady etatowej Celników na Terminalu Dyrektor Izby Administracji 

Skarbowej w Lublinie złożył zapotrzebowanie w Ministerstwie. Odnośnie mostu granicznego  

Pan T. Pitucha poinformował, że Dyrektor Wojewódzkiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad zostanie zobligowany do tego, aby prowadzić rozmowy w sprawie naprawy nawierzchni 

asfaltowej na moście granicznym.  

 

Marek Kołodziejczyk - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,  

Forum Związków Zawodowych 

Powiedział, że z wypowiedzi Pana Dyrektora Zdzisława Szweda wywnioskował, że poza uwagami  

do punktu 2 stanowisko jest do przyjęcia.  

 

Paweł Gruszka - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Poinformował, że na spotkaniu reprezentuje stronę pracowniczą OPZZ, jednocześnie jest Naczelnikiem 

Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Dodał, że przez  

4 lata co najmniej dwa razy w tygodniu pracował w okolicach Terminala i na samym Terminalu  

w Koroszczynie, gdzie dokonywał kontroli, dlatego pewnymi przemyśleniami chętnie się podzieli.  

Dodał również, że od roku 2016 kieruje Wydziałem Inspekcji i zażąda również Inspektorami,  

którzy wykonują czynności w Koroszczynie.  Przypomniał, że przejście graniczne w Koroszczynie  

jest największym przejściem granicznym na terenie woj. lubelskiego. Problemem podstawowym  

tego przejścia jest droga krajowa Nr 68 - jednojezdniowa, dwupasmowa z betonowym pasem 

postojowym dla pojazdów oczekujących w kolejce. Pojazdy mają wyznaczony jeden pas, niestety 

tworzy się kilka kolejek, przez co korkuje się droga krajowa, blokując całkowicie ruch. Pan P. Gruszka 

wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Kolejny problem dotyczy tego, że przejście nie jest równo obłożone 
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tzn. przeważa ruch wyjeżdżających, natomiast przywozy są w mniejszej skali. Dzieje się tak, ponieważ 

przy wjeździe do Polski obowiązuje limit 600 l. paliwa na wozie. Na Litwie tego obowiązku  

nie ma, w związku z tym pojazdy z reguły wyjeżdżają przejściem Koroszczyn, a wracają przez Litwę  

od Białegostoku. Kolejna kwestia dotyczy nierównego obłożenia pojazdów w ciągu tygodnia,  

kiedy od piątku narasta kolejka. Następnie Pan  P. Grusza zaproponował rozwiązanie, które mogłyby   

zlikwidować problem. W pierwszej kolejności zasugerował dodanie punktu 7 do stanowiska,  

aby wprowadzić bieżący monitoring drogi krajowej Nr 2 i 68 celem utrzymania stałej przepustowości 

przejazdu po tej drodze. Doradził, by tym monitoringiem zajęły się odpowiednie służby, tj. organy Policji. 

Zaproponował również uwagi odnoście punktu 6 stanowiska. Uważa, że  Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Lublinie, centrala GDDKiA, Komendant Miejski w Białej Podlaskiej oraz Komisariat Policji  

w Terespolu powinni być również odbiorcami ww. stanowiska. 

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Podziękował za wypowiedź i powiedział, że Rada postara się te uwagi w stanowisku uwzględnić.  

Dodał, że właściwym adresatem powinien być Komendant Wojewódzki Policji oraz Prezes Polskiego 

Konsorcjum Gospodarczego. 

 

Dariusz Jodłowski - Konfederacja „Lewiatan” 

Odniósł się do kolejek, które blokują możliwość przemieszczania się na przejściach granicznych.  

Zwiększenie ruchu pasażerskiego, który wynika z bardzo dużej alokacji pracowników z terenu Ukrainy 

do Polski uniemożliwiło ruch biznesowy. Stwierdził, że jeżeli organizatorzy, który są odpowiedzialni  

nie tylko za proces inwestycyjny, ale również za organizację przejść, nie uwzględnią modyfikacji 

organizacyjnych to ta dyskusja niczemu nie służy. Zdaniem D. Jodłowskiego z racji położenia 

geograficznego Polska ma najbardziej uprzywilejowaną pozycję, aby handlować ze wschodem.  

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Pan Przewodniczący po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi zaproponował przyjęcie stanowiska  

w kilku punktach. Po dyskusji członkowie WRDS  jednogłośnie przyjęli proponowane stanowisko.  

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA  

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Treść Stanowiska Nr 11/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu odpraw na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie 

terminalu do zwiększonego ruchu granicznego stanowi załącznik nr  2b do niniejszego protokołu.  

Ad.3. „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego”. 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Pan Przewodniczący zaproponował, aby ww. punkt porządku obrad przenieść na kolejne posiedzenie 

plenarne WRDS. Dodał, że warto byłoby przeanalizować ten temat w pracach SZR ds. Infrastruktury 

i Transportu WRDS, aby zespół wypracował zdanie na ten temat. Następnie Pan Sławomir Sosnowski - 

Marszałek Województwa Lubelskiego korzystając z okazji dokonał uroczystego wręczenia odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” nieobecnym podczas Gali Jubileuszowej 15-lecia 
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dialogu społecznego w województwie lubelskim członkom WRDS WL.  Również Pan Tomasz Pitucha  

w imieniu Pana Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego wręczył dyplomy uznania wojewody 

lubelskiego przyznanych za wymierny wkład w utrzymywanie i rozwój dialogu społecznego  

w województwie lubelskim. 

Ad.4. „Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy”. 
Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Poinformował, iż kolejnym punktem posiedzenia jest temat zatrudniania cudzoziemców. Następnie  
Pan Przewodniczący poprosił o głos przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie celem 
wprowadzenia w temat. 
 
Jolanta Tkaczyk - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
Poinformowała, że bardzo krótko postara się przedstawić kwestie związane z zatrudnieniem 

cudzoziemców na regionalnym rynku pracy. Poinformowała, że temat ten jest ostatnio bardzo gorący,  

a to spowodowane jest m.in. wprowadzonymi w od 1 stycznia 2018 r. znowelizowanymi przepisami 

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców. 

Dodała, że zmiany w przepisach były podyktowane koniecznością uporządkowania i uzupełnienia 

przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę, co z kolei wynikało ze zwiększającego  

się zainteresowania pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców. Następnie Pani J. Tkaczyk 

przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik Nr 4a do niniejszego protokołu. 

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Podziękował za przedstawienie prezentacji i naświetlenie tematu. Następnie zapytał się członków 

WRDS czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Marek Chmielewski - NSZZ „Solidarność” 

Zdaniem Pana M. Chmielewskiego od strony pracowników i organizacji zrzeszających pracobiorców  

po pierwsze brakuje krajowej polityki dotyczącej emigracji zarobkowej. Po drugie istnieje potrzeba 

sformowania krajowej polityki imigracyjnej, ponieważ za imigracją zarobkową idzie imigracja dotycząca 

pobytu czy to z obywatelstwem czy w formie pewnej rezydentury krajowej. Stwierdził, że przy braku 

koordynacji i tworzenia wspólnej polityki możemy mieć tzw. mniej pożądanych mieszkańców naszego 

kraju. Przypomniał, że Polska nie będąc jeszcze krajem UE była poddawana dokładnie takiej ocenie. 

Jeśli ktokolwiek chciał przemieszczać się na pobyt do innych krajów podlegał tej procedurze. Uważa 

również, że dobrze byłoby, jeżeli zostałby wdrożony program monitoringu w zakresie dumpingu 

pracowniczego.   

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Odnosząc się do wypowiedzi swojego przedmówcy powiedział, że takie upublicznienie informacji  

o dumpingu dotyczyłoby również Polaków, którzy wyjeżdżają z naszego kraju i dumpingują w innych 

krajach. Zdaniem Pana S. Sosnowskiego dyskusja byłaby pełniejsza, gdyby punkt 4 i 5 porządku obrad 

Rada rozpatrywała razem, bo będzie opiniować plan działań na rzecz zatrudniania w 2018 r. Następnie 

przeszedł do 5 punktu porządku obrad.  
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Ad. 5. Przyjęcie opinii WRDS w sprawie  „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  
na 2018 rok”.  
Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Pan Przewodniczący poprosił o głos przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pana 

Dyrektora Kazimierza Stockiego, aby omówił projekt dokumentu „Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia na 2018 rok”. 

 

Kazimierz Stocki -  Wojewódzki Urzędu Pracy w Lublinie 

Poinformował, że w gronie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojewódzka Lubelskiego  

jest kilka osób, które już w dyskusji na temat tego projektu uczestniczyło w ramach tych środowisk, 

które mają obowiązek opiniować takowe plany.  Powiedział, że Wojewódzki Urząd Pracy na mocy 

ustawy w imieniu województwa ma obowiązek regionalny plan działań opracowywać. Poinformował,  

że jest to dokument planistyczny, który określa w danym momencie problematykę jaką WUP  

chce się zajmować. Podejmowanie tej tematyki wynika z ciągłych spotkań, dyskusji, analizy  

z partnerami społecznymi dotyczącymi sytuacji na rynku pracy. Plany działania nigdy nie są zamknięte. 

WUP rokrocznie uaktualnia je w oparciu o  szczególną sytuacje danego obszaru na rynku pracy. Zanim 

WUP podejmie trud opracowania ostatecznego dokumentu spotyka się z partnerami społecznymi 

i ustala priorytety na rok następny. Do tego wszystkiego WUP bierze to co wynika z ewaluacji  

lat poprzednich. Styk tych wszystkich informacji daje problematykę, którą trzeba wyartykułować, 

wskazać, zapisać i poddać ocenie społecznej i nadać temu wymiar dokumentu. W roku 2018  

bez wątpienia należy zająć się młodzieżą do lat 30 i osobami powyżej 50 –tego roku życia. Obszary 

jakimi WUP chce się zajmować to aktywizacja zawodowa młodzieży i aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 50+. Następnie Pan K. Stocki przeszedł do omówienia prezentacji pt. „Regionalny Plan Działań  

na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”, która stanowi załącznik Nr 5a do niniejszego protokołu.  

 

Wiesława Janczak -  Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, OPZZ 

Z uwagi na to, iż Pan Przewodniczący musiał wyjść na spotkanie poinformowała, że poprowadzi dalszą 

część obrad. Podziękowała swojemu przedmówcy za omówienie dokumentu. Następnie zapytała  

czy ktoś chciałby zabrać głos, a następnie otworzyła dyskusję i przekazała głos  

Panu Markowi Chmielewskiemu.  

 

Marek Chmielewski - NSZZ „Solidarność” 

Powiedział, że wnosi postulat od strony związkowej NSZZ „Solidarność”, aby w przyszłym roku  

w konstruowanym programie uwzględnić zarówno w odniesieniu do młodzieży kształcącej się i świeżo 

zatrudnianej, jak i pracowników 50 + promowanie monitoringu. Powiedział, że chodzi mu o głębsze 

podkreślenie i dokładniejsze opisanie, aby przygotować dobrych mentorów w zakładach pracy tak,  

by młodym ludziom ułatwić praktyczne kwalifikacje. Zależy mu ma promowaniu i stosowaniu 

instrumentów rynku pracy, które miałyby na celu kontynuację aktywności zawodowej po osiągnięciu 

wieku emerytalnego.  

 

Zbigniew Marchwiak - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 

Poinformował, że uczestniczył w etapie tworzenia i zatwierdzania proponowanego dokumentu  

na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie. Korzystając z okazji podziękował Pani 

Dyrektor Małgorzacie Sokół i Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Stockiemu za współpracę. 
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Wiesława Janczak -  Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, OPZZ 

Podziękowała za wypowiedź. Następnie przeprowadziła głosowanie nad przyjęcie opinii WRDS  

w sprawie  „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM OPINII 

 

Głosy za   - 14 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli opinię. Treść opinii Nr 2/2017 WRDS Województwa 

Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz 

Zatrudnienia na 2018 rok stanowi załącznik Nr 5b do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5. Powołanie Doraźnego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego ds. Regionalnej Koalicji  w Walce z Szarą Strefą.  

 

Wiesława Janczak -  Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, OPZZ 

Poinformowała, że ustalono konieczność powołania doraźnego zespołu roboczego WRDS,  

który zawiąże regionalną koalicję  na rzecz walki z szarą strefą. Dodała, że w tym gremium brakuje 

strony NSZZ „Solidarność”, która nie zgłosiła swoich kandydatów.  

 

Marek Chmielewski - NSZZ „Solidarność” 

Odpowiedział, że taka zapadła decyzja. 

 

Wiesław Grzegorczyk - NSZZ „Solidarność” 

Dodał, że NSZZ „Solidarność” nie jest obojętna na istniejąca patologię i będzie popierać wszelkie 

działania podmiotów do ograniczenia szarej strefy, jak i również inicjatywy zmierzające do promowania 

zdrowej konkurencji zgodnie z prawem. 

 

Wiesława Janczak -  Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, OPZZ 

Podziękowała za wypowiedź. Następnie przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

powołania Doraźnego Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego ds. Regionalnej Koalicji  w Walce z Szarą Strefą.  

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY 

 

Głosy za   - 14 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS przyjęli jednomyślnie uchwałę. Treść uchwały Nr 7/2017 WRDS Województwa 

Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego  

ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Ad.6. Wolne wnioski. 

Marek Chmielewski - NSZZ „Solidarność” 

Przypomniał, że 6 grudnia Rada uczestniczyła w Gali 15-lecia dialogu społecznego w województwie 

lubelskim. Dodał, że uroczystość wymagająca dużego wkładu pracy została pięknie zorganizowana.  

W imieniu strony pracowniczej podziękował zarówno Panu Marszałkowi WL, Urzędowi 

Marszałkowskiemu WL oraz zespołowi obsługującemu Biuro WRDS WL. Pan M. Chmielewski 

zawnioskował, aby docenić wkład pracy Biura w pochwałach lub w nagrodach. Podziękował  

za wypowiedź. 

 

Wiesława Janczak -  Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, OPZZ 

Podziękowała za właściwy w tym miejscu głos. Dodała, że to co Rada uczyniła jest promocją 

województwa lubelskiego. Zdaniem Pani W. Janczak Wojewódzka Rada Dialogu zasługuje na to,  

aby docenić jej prace. Przykro jej, że nie zostało do dostrzeżone i uwiecznione w innym zakresie. 

Stwierdziła, że włodarz województwa nie jest do końca skuteczny i ma to przełożenie na szczeblu 

centralnym. Przypominała, że na 10-lecie dialogu stać było obecnego wówczas Przewodniczącego 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na załatwienie uznania dla osób pracując na rzecz 

województwa. Dodała, że jest również pełna podziwu i uznania dla efektów pracy Biura WRDS. 

Powiedziała, że Radę czeka kolejny rok ciężkiej pracy, ale rzetelnej, uczciwej w miłej atmosferze. 

Dodała, że mimo, że były czasami spotkania i ostrzejsze wypowiedzi to również były one budujące 

i one także coś wnoszą. Podziękowała za wypowiedź. 

 

Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, Business Centre Club 

Dodała, że bardzo ceni spotkania w Radzie. Zdaniem Pani M. Gałan nie ma demokracji bez dialogu. 

Dialog jest podstawą zgody i kultury.  

 

Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Powiedział, że województwo lubelskie pokazało, że dialog jest dla nas bardzo ważny, a Rada umie 

sobie nawzajem dziękować i szanować się. Następnie Pan Marszałek złożył najserdeczniejsze życzenia 

na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, a członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego uroczyście podzielili się opłatkiem. 

  

Ad.7. Zakończenie posiedzenia. 
Pan Przewodniczący podziękował za udział w spotkaniu i zakończył posiedzenie 
 
 

 

 

Załączniki do Protokołu: 

 

 

                 Protokolant 

Anna Dolińska 

 

 

PRZEWODNICZĄCY                                                                    

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

Sławomir Sosnowski 
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Załączniki do Protokołu: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS WL w dniu 29 sierpnia 

2017 r. 

2. Materiały do tematu „ Zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu odpraw  

na terminalu w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu 

granicznego”. 

2a. Stanowisko nr 1/2017 Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu        

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 15 listopada 

2017 r. w sprawie zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu odpraw na terminalu  

w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego. 

2b. Stanowisko Nr 11/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.  

w sprawie zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu odpraw na terminalu  

w Koroszczynie. Przystosowanie terminalu do zwiększonego ruchu granicznego. 

3. Materiały do tematu „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania 
wieczystego”. 
 3a.  Stanowisko WRDS w Województwie Małopolskim z dnia 16 października 2017 roku  

w sprawie usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego – 

prośba o poparcie inicjatywy. 

4. Materiały do tematu „Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy” 

4a. Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „ Cudzoziemcy na regionalnym 
rynku pracy” 
4b.  BCC nt. projektu ustawy o cudzoziemcach 
4c. Przedsiębiorcy o zatrudnianiu cudzoziemców - badanie ankietowe BCC. 
4d. Usuńmy bariery w zatrudnianiu cudzoziemców- BCC 
 

5. Materiały do tematu „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”. 

 5a. Prezentacja WUP- „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”. 
 5b. Opinia Nr 2/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.  
w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok. 

                    5c. Wniosek WUP do WRDS WL o zaopiniowanie RPDZ 2018r. 
                    5d. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”- WUP w Lublinie 
                  5f.Uchwała Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie RPDZ 2018. 
 

6. Uchwała Nr 7/2017 WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.  

w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce  

z Szarą Strefą. 

 

 

 

  


