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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 18 stycznia 2018 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 i poprowadził Przewodniczący WRDS, Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek 

Województwa Lubelskiego.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Powitał członków WRDS oraz zaproszonych na posiedzenie gości: Pana Andrzeja Ryla - Przewodniczącego 

Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa 

Lubelskiego;  w zastępstwie Pana Krzysztofa Markowskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie- Pana 

Sławomira Dziaducha - kierownika Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych; w zastępstwie Pana Artura Habzy, 

Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego, członka SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa 

Lubelskiego- Panią Dorotę Skwarek- Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej 

UMWL; Pana Marcelego Niezgodę - Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, członka 

SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego; w zastępstwie 

Pana Henryka Smolarza - Dyrektora Regionalnego Biura Energii, członka WRDS- Pana Kajetana Kościka 

z Oddziału Realizacji Projektów Regionalnego Biura Energii; Pana Marcina Czyżaka - Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego; Pana Andrzeja Danilkiewicza- doradcę strony rządowej, Dyrektora Biura pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A.; Pana Kazimierza Chomę- Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w Lublinie.  Zapytał o uwagi do zgłoszonego porządku obrad oraz protokołu z 19 grudnia 2017r.  Uwag 

nie było. Przeprowadził głosowania nad przyjęciem porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia plenarnego 

WRDS z dnia 19 grudnia 2017 roku. Poinformował o nagrywaniu przebiegu posiedzenia do celów protokolarnych. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 
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1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego. 

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

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

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017r.; 
 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. 

 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

2. Podsumowanie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – 
II Kadencji.  

 WRDS WL drugi rok działalności: 
- dokonania i sukcesy, 
- cele i wyzwania na 2018 r.; 

 przyjęcie Sprawozdania z działalności WRDS WL – II kadencja 2017/2018; 
 przyjęcia Sprawozdania finansowego z działalności WRDS WL  

za rok 2017 rok. 
 

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

 

3. Zmiana przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  
 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany przewodnictwa WRDS WL. 

 

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

 
 

4. „Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie”. 
 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 

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

 

5. „ Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia 
odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel z 
programów regionalnych”.  

 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 
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6. „ Ocena skuteczności realizacji ustawy o obrocie ziemią rolną w województwie lubelskim” 
 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

7. Wolne wnioski. 
 

8. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA 

19 GRUDNIA 2017 R.   

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 19 grudnia 2017 r. 

Ad. 2.  oraz ad. 3. Podsumowanie pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego – II Kadencji. Zmiana przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego. 
  
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 

Podziękował za pomoc członków WRDS podczas swojej kadencji przewodniczącego. Zapewnił, że starał 

się uszanować wolę Rady, która jednogłośnie powierzyła mu przewodnictwo. Poinformował, iż czuł 

się zobowiązany do utrzymania poziomu jaki nadała poprzednia przewodnicząca WRDS, Pani Wiesława 

Janczak. Wyraził radość z tego, że jako przewodniczący miał szansę uczestniczyć w wielu ważnych 

wydarzeniach. Wyraził zadowolenie, że wspólnie z członkami WRDS miał możliwość świętować 15-lecie dialogu 

społecznego w województwie lubelskim. Podkreślił, że budowa relacji i porozumień pomiędzy wszystkimi 

stronami były wzorcowe, z wzajemnym szacunkiem. Podsumował krótko kolejny rok pracy WRDS Województwa 

Lubelskiego przedstawiając prezentację, która stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego, OPZZ 

Podziękowała Panu Sławomirowi Sosnowskiemu za rok przewodnictwa, wyraziła wdzięczność za wszystko 

co Pan Marszałek zrobił jako Przewodniczący. Podkreśliła, że sukcesy osiągnięte przez WRDS nie miałyby 

miejsca bez Pana S. Sosnowskiego. Pochwaliła stronę organizacyjną działalności WRDS oraz zaplecze jakie 

zapewnił UMWL, mimo że miała wątpliwości, kiedy WRDS był przenoszony z Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu  

Marszałkowskiego. Zaznaczyła, że istotny dla funkcjonowania WRDS był również wkład finansowy UMWL 

oraz zaangażowanie Pana Marszałka S. Sosnowskiego. Stwierdziła, że było niezmiernie miło pracować z Panem 

Marszałkiem jako Przewodniczącym. Podkreśliła ogrom wykonanej przez WRDS pracy społecznej, 
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która pogłębiła relację między jej członkami. Zapewniła, że Rada dołoży wszelkich starań, by być widoczną, 

by kontynuować prace jak najlepiej i skutecznie rozwiązywać problemy. Pochwaliła wybór składu Biura WRDS, 

które mimo zmian kadrowych działa sprawnie.  

 

 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Serdecznie podziękował Pani Wiesławie Janczak. Podkreślił, że najważniejsze jest to, że WRDS stanowi zespół 
składający się z ludzi nastawionych na osiąganie konsensusu. Życzył wszystkim członkom WRDS, 
by nastawienie na konsensus nigdy nie opuszało Rady. Zobowiązał się udzielać wsparcia kolejnym 
Przewodniczącym. Przeszedł do trzeciego punktu porządku obrad oraz zapytał Panią Mirosławę Gałan- 
czy wyraża zgodę na przewodnictwo WRDS w kolejnym roku jej działalności?  
 
 
Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, BCC  
 
Podkreśliła, że jest to niesamowite wyzwanie. Poinformowała, że obserwowała prace WRDS 
pod przewodnictwem Pani W. Janczak oraz Pana S. Sosnowskiego z wielkim uznaniem i dumą. Przyznała, 
że mimo swojego wielkiego doświadczenia zawodowego jest to wielka szkoła. W kraju zmienia się wiele istotnych 
spraw, dlatego pod dyskusje poddawane są tematy ważne w skali kraju oraz regionu. Zauważyła, że jest jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia. Zapewniła, że jeżeli członkowie WRDS zdecydują się powierzyć przewodnictwo 
postara się zachować wysoki poziom WRDS Województwa Lubelskiego. Wysoka ocena Rady jest wynikiem 
ciężkiej pracy społecznej. Pani M. Gałan wyraziła zgodę na objęcie przewodnictwa WRDS.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował Pani M. Gałan za wypowiedź, następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania 
finansowego WRDS za rok 2017, uprzednio zapytawszy o ewentualne uwagi. Uwag nie było( sprawozdanie 
stanowi załączniki nr 3 do protokołu). Przeprowadził także głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1/2018 z dnia 
18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany przewodnictwa WRDS Województwa Lubelskiego( uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu). 
 
 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRDS ZA 2017 ROK 

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie finansowe WRDS za 2017 rok. 
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GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 1/2018 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU W SPRAWIE 

ZMIANY PRZEWODNICTWA WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 1/2018. 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Pan Przewodniczący zapytał o uwagi do „Sprawozdania z działalności WRDS za drugą kadencję 2017/2018”.  
 
 
Tomasz Pitucha- strona rządowa 
 
Zgłosił uwagę, by zmienić tytuł sprawozdania na „Sprawozdanie za drugi rok działalności WRDS 2017/2018.” 
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Po zatwierdzeniu zgłoszonej uwagi, przeprowadził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania, stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA II ROK 2017/2018  

 

Głosy za   - 22 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z działalności WRDS WL za rok 2017/2018. 

 
Ad. 4. Rola MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie. 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Ze względu na ilość zaproszonych gości zaproponował, by przesunąć punkt 6 porządku obrad na początek, 
aby Pan K. Choma jako Dyrektor jednostki mógł się wypowiedzieć nie czekając na omówienie pozostałych dwóch 
tematów. 
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Tomasz Pitucha- strona rządowa 
 
Zgłosił sprzeciw wobec rozwiązania zaproponowanego przez Pana Marszałka, ponieważ gościem jest również 
Pan A. Danilkiewicz, doradca strony rządowej, który będzie się w jej imieniu wypowiadał. 
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Wyjaśnił, że temat prezentowany przez Pana K. Chomę ma charakter sprawozdania, stąd propozycja omówienia 
go w pierwszej kolejności. Przystał na sugestię pozostawienia początkowej kolejności porządku obrad.  
 
 
Andrzej Ryl- Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS 
 
Wyjaśnił, że zespół nie spotkał się ze względu na krótki czas, jaki Prezydium dało na opracowanie tematu. Drogą 
ustaleń z Przewodniczącymi WRDS postanowiono temat przedstawić w sposób informacyjny podczas 
posiedzenia plenarnego z udziałem zaproszonych gości.  
 
 
Sławomir Dziaduch - kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych 
 
Wyjaśnił, że w prezentacji, którą za chwilę przedstawi skupił się na najmniejszych przedsiębiorstwach 
zatrudniających do 9 osób. Poinformował, że ta kategoria wielkości sprawozdawców jest najtrudniejsza do 
uchwycenia w statystyce publicznej, ponieważ mikroprzedsiębiorstw jest dużo, ale są małe, przez co mają 
zminimalizowany obowiązek sprawozdawczy.  Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź Panu S. Dziaduchowi, następnie oddał głos Pani D. Skwarek. 
 
 
Dorota Skwarek- Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 
 
Poinformowała, że posiada prezentację uzupełniającą wypowiedź Pana S. Dziaducha. Prezentacja stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź, oddał głos członkom WRDS. 
 
 
Zbigniew Marchwiak- Wiceprzewodniczący WRDS, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
 
Z prezentacji wynika, że 96% przedsiębiorstw w regionie stanowią mikroprzedsiębiorstwa, oraz, że w nich pracuje 
75 % osób. Z tych danych jednoznacznie wynika, że te przedsiębiorstwa należy wspierać, aby były perłą 
gospodarki. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ich problemach, dlatego do tematu należy wrócić. 
Zawnioskował, by skupić się na promocji przedsiębiorczości, poczynając od szkół, aby pokazać, że rozwój 
własnej działalności daje możliwości rozwoju i efektywność. 
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Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Z. Marchwiaka Pan Przewodniczący zauważył, że wysycenie małą i średnia 
przedsiębiorczością w stosunku do liczby ludności w województwie pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Oddał 
głos Panu D. Jodłowskiemu. 
 
 
Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 
 
Zgodził się z wypowiedzią Pana Z. Marchwiaka, podkreślając, że należy przejść do działań. Poinformował 
o  akcesie praktycznego udziału w kampanii promującej przedsiębiorczość, budującej etos przedsiębiorcy 
zgłoszonym przez Konfederację Lewiatan. Zapewnił, że organizacja ma możliwość wnieść swój wkład w działania 
właśnie w postaci gotowej kampanii, jednak oczekuje na działania ze strony rządowej, polegające 
na uruchomieniu kanałów dostępnych mediów, aby kampanię można było zrealizować. Zaproponował, 
by nie skupiać się na samych danych statystycznych. Realnie ponad 60% z małych przedsiębiorstw stanowią 
samozatrudnieni. Należy skupić się na realnym wzroście liczby przedsiębiorstw, zwłaszcza wobec utrzymujących 
się wzrostów kosztów pozapłacowych wynagrodzeń trend samo zatrudnień będzie się utrzymywał. Zapostulował, 
by strona rządowa oraz strona samorządowa okresowo raz na kwartał na posiedzeniach WRDS próbowały 
przedstawiać podejmowane przez nie praktyczne działania wspierające przedsiębiorczość. Kolejną propozycją 
Pana D. Jodłowskiego było skupienie się na wypracowywaniu rozwiązań w oparciu o potrzeby regionu. Zapewnił 
o otwartości ze strony pracodawców.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź, następnie odniósł się do wypowiedzi przedmówców. W kontekście wypowiedzi Pana 
Z. Marchwiaka oraz Pana D. Jodłowskiego zaproponował, by w dobie powrotu do szkolnictwa zawodowego 
i branżowego Prezydium WRDS podjęło rozmowy na temat wprowadzenia w szkołach zawodowych na terenie 
województwa dodatkowych zajęć praktycznych w temacie zakładania firm. Jako przykład takiego rozwiązania 
podał norweski konkurs, w którym uczniowie szkół średnich zakładali firmy. Należy zaszczepić w młodzieży 
przedsiębiorczość, wdrażając podobny projekt w skali wojewódzkiej przy udziale kuratorium oraz strony 
rządowej.  
 
 
Tomasz Pitucha- strona rządowa 
 
Stwierdził, że temat ten stale towarzyszy temu gremium. Nawiązał do prezentacji zwracając uwagę na ujemny 
parametr sprzedaży detalicznej, co świadczy o wielkiej presji dużych operatorów, zwłaszcza dużych sieci 
handlowych. Należy podtrzymać inicjatywę wprowadzenia podatku dla sieci handlowych, pomimo sprzeciwu 
ze strony UE, ponieważ poprawiłoby to sytuację małych przedsiębiorstw. Nawiązał do wypowiedzi Pana 
Marszałka S. Sosnowskiego w temacie oświaty, zapewniając, że podstawa programowa szkół branżowych 
zwiera wiele z elementów, o których wspominał Pan Przewodniczący. Poinformował planach wejścia w życie 
„Konstytucji dla biznesu” wraz z pakietem obowiązującym od marca br. Pakiet będzie kompensował trudną 
sytuację małych przedsiębiorstw, wynikającą z konkurencji z dużymi sieciami poprzez stabilność prawa, poprawę 
relacji przedsiębiorca- urząd oraz rzecznika przedsiębiorców.  
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Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Wyjaśnił swoją wypowiedź, że chodzi na nauczenie praktycznych aspektów. Za przykład podał to,  że przy szkole 
fryzjerskiej powinien być prowadzony przez uczennice zakład fryzjerski. Zaprocentowałoby to zaznajomieniem 
z zasadami prowadzenia własnej działalność, tj. rozliczaniem VAT, rozliczaniem kosztów przychodów itd.  
 
 
Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 
 
Sprecyzował swoją wypowiedź odwołując się do konferencji zwołanej przez Prezesa RM M. Morawieckiego 
oraz Ministra Oświaty dotyczącej szkolnictwa zawodowego. Zapewnił, że współpraca szkół z biznesem 
jest bardzo dobra, dlatego nie należy się skupiać na problemach operacyjnych oraz bazie dydaktycznej. Należy 
zmienić mentalność rodziców i dzieci w sferze postrzegania szkół zawodowych. Poinformował, że Konfederacja 
Lewiatan organizuje wiele konferencji. Na jedną z nich został zaproszony prezydent Nowej Soli, która wiedzie 
prym pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego oraz poziomu wzrostu inwestycji zagranicznych. 
Zaproponował wprowadzenie innowacyjności w urzędach, aby pomóc przedsiębiorcom. Zdaniem 
Pana D. Jodłowskiego niski rozwój małych przedsiębiorstw związany jest z przejściem z zatrudnienia etatowego 
na samozatrudnienie. 
 
 
Zbigniew Rymsza- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Konfederacja „Lewiatan” 

 
Odniósł się do wypowiedzi Pana D. Jodłowskiego zwracając uwagę, że nakłady inwestycyjne spadają od około 
3 lat. Z badań przeprowadzanych przez Konfederację Lewiatan w lutym 2017 roku na Forum Ekonomicznym 
wynika, że przedsiębiorcy są grupą cieszącą się największym zaufaniem. Należy odbudować zaufanie 
przedsiębiorców do Urzędów Skarbowych oraz do państwa jako regulatora w prawie. Nawiązał 
do wprowadzonego zakazu handlu w niedzielę, informując, że zmiana doprowadzi do wykupu małych 
przedsiębiorców przez duże sieci handlowe.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dariusza Jodłowskiego, podkreślił, że przede 
wszystkim należy myśleć o promocji przedsiębiorczości na wszystkich polach, gdzie jest taka możliwość. Należy 
zastanowić się nad znaczeniem słowa „innowacyjność”. By używać go świadomie. 
 
 
Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, BCC  
 
Zapewniła, że w nadchodzącym roku działalności WRDS WL, przedsiębiorcy będą się angażowali w prace 
WRDS, aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości w regionie. Aby tego dokonać w każdej firmie potrzebni 
są fachowcy, którzy uciekają z nich ze względu na niskie wynagrodzenia. Poinformował, że uczestniczyła 
w konferencji, podczas której rozmawiano również na temat warsztatów przy szkołach zawodowych, 
by uczniowie otrzymywali wynagrodzenie z przychodów uzyskanych za wykonany program produkcyjny 
adekwatny do kierunku kształcenia. Byłby to również ważny argument dla uczniów, że pracując mogą zarabiać. 
Pani M. Gałan zobowiązała się do mobilizowania Zespołów do wypracowania odpowiednich stanowisk. 
 
 
Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 
 
Przedstawił sytuację z punktu widzenia pracobiorców. Nawiązał do aspektu spadającego poziomu konsumpcji, 
informując, że trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę średnie zarobki MŚP w stosunku do innych regionów, 
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gdzie ta różnica jest znacząca. Wiele z osób zatrudnionych w tym sektorze zarabia minimalną krajową, co sytuuje 
nasz region w ogonie co do atrakcyjności miejsc pracy, zdolności nabywczej oraz szans na awans. Z punktu 
widzenia związkowego mamy dużo pracowników niskowynagradzanych oraz trudno o miejsca pracy 
dla wykwalifikowanych specjalistów. W tej dyskusji nie można pominąć dużych zakładów, które mają duże 
znaczenie pod kątem innowacyjności i wysokiego poziomu zatrudnienia i produkcji. Firmy te zatrudniają wielu 
podwykonawców. Poinformował, że Lubelszczyzna ma kilka „perełek” takich jak: WSK w Świdniku, Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” czy Zakłady Azotowe „Puławy”, których pozycja jest osłabiana.  
 
 
Mieczysław Majewski- Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 
 
Zapewnił, że pomimo zmiany właściciela WSK, funkcjonuje dalej pod starą nazwą. Stwierdził, że przedstawiona 
wcześniej statystyka jest dziwna, gdyż wykazuje, że jest prawie tyle samo przedsiębiorstw, co zatrudnionych 
w nich ludzi, co świadczy o tym, że są to firmy jednoosobowe. Odniósł się do kwestii podwykonawców, 
informując, że składają się na nie małe przedsiębiorstwa oraz duże koncerny. Stwierdził, że przedsiębiorstwa 
będą tworzone tylko wtedy, gdy będzie możliwość zarobku, a nie w wyniku samej promocji przedsiębiorczości.  
 
 
Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 
 
Poinformował, że jest niewielu przedstawicieli Lubelszczyzny w rządzie, więc region nie wygra swoich spraw 
centralnie. Zarekomendował współpracę regionalną. Należy przestrzegać klauzul społecznych w kontraktach. 
Ilość małych i mikro przedsiębiorstw nie wzrasta, ponieważ przetargi wygrywają korporacje.  
 
 
Tomasz Pitucha- strona rządowa 
 
Wszystkie sprawy, o których mowa mają związek z polityką krajową. Poinformował, że żadna z głównych dróg 
Województwa nie była na krótkiej liście rządowej do realizacji przez 2023 rokiem. W tej chwili jest podpisane 11, 
5 mld umów na ich budowę.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedzi oddał głos Panu A. Danilkiewiczowi, doradcy strony rządowej.  
 
 
Andrzej Danilkiewicz- doradca strony rządowej 
 
Kluczem do przedsiębiorczości jest koniunktura na poziomie lokalnym. W latach ’80 XX wieku zauważono 
wchodzenie wielkich korporacji w przestrzenie rynkowe zarezerwowane dla małych firm. Należy rozmawiać 
o dytrybucjoniźmie w kontekście systemowym.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedzi, następnie przeszedł do 5 punktu porządku obrad. Pan Przewodniczący oddał głos 
Panu K. Kościkowi celem wprowadzenia w temat.  
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Ad. 5. Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł 
energii oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel z programów regionalnych. 
 
 
Tomasz Pitucha- strona rządowa 
 
Wniósł uwagę do brzemienia tematu, jako niedobrego wstępu do dialogu, ponieważ na początku zawiera ocenę.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Zwrócił uwagę, że podczas posiedzenia Prezydium WRDS, na którym ustalano tematy prac na posiedzenie 
plenarne, był obecny Pan Wojewoda i nie wniósł żadnych uwag co do zapisu tego punktu. Zaproponował, 
by kwestię polityki rządu ocenić po omówieniu tematu.  
 
 
Kajetan Kościk- Oddział Realizacji Projektów Regionalnego Biura Energii 
 
Omówił materiał przedstawiony członkom WRDS, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Pan Przewodniczący podziękował Panu K. Kościkowi, oddał głos Panu M. Czyżakowi, by przybliżył temat 
współpracy Departamentu WEFRR z ukierunkowaniem na gospodarstwa domowe. Następnie poprosił, 
by w temacie, z ukierunkowaniem na przedsiębiorców, wypowiedział się Pan Marceli Niezgoda. 
 
 
Marcin Czyżak - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
UMWL 
 
Odniósł się do czwartej osi RPO, do działania 4.1. wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Konkurs 
został rozstrzygnięty pod koniec 2016 roku. Aktualnie w ramach RPO zakontraktowano ponad 472 mln zł, 
co przekłada się na 150 umów podpisanych z samorządowcami z terenu województwa lubelskiego. Do tej pory 
wypłacono ponad 3,26% środków. Odniósł się do wypowiedzi Pana K. Kościka w kwestii VAT-u oraz pytania 
Pana A. Danilkiewicza, informując, że VAT w ramach działania 4.1. jest niekwalifikowany, co oznacza, 
że dofinansowanie w wysokości 85% zostało udzielone do kwoty netto. Niskie wykorzystanie środków wynika 
z wątpliwości interpretacyjnych i zmiany stanowiska organów skarbowych odnośnie VAT-u. Przekłada 
się to na liczbę uczestników programu, ponieważ przeciętny obywatel nie jest w stanie ponieść nałożonych 
kosztów. Część samorządów już zrealizowały projekt, duża część ogłosiła przetargi. Część samorządów 
zamierza zrezygnować z projektów, min. ze względu na małą ilość chętnych. Na liście oczekującej znajduje 
się w tej chwili 105 samorządów. Z danych wynika, że w 2018 roku większość umów zostanie zrealizowana, 
a środki wypłacone.   
 
 
Marceli Niezgoda - Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, członek SZR 
ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego 
 
Odniósł się do kwestii wykorzystania środków. LAWP rozstrzygnął konkurs, przeważają wnioski dotyczące paneli 
fotowoltaicznych. Podsumował, że jest to około 200 wniosków. Środki na ten cel, jako nieliczne z województw, 
mamy wynegocjowane przez Zarząd Województwa w formie dotacji bezpośrednio wspierających rynek 
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przedsiębiorców. Zostaną one w pełni zakontraktowane przez LAWP. Aktualnie do wszystkich przedsiębiorców, 
którzy dostali wymagana liczbę punktów, zostały wysłane zaproszenia do podpisywania umów.   
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedzi, zaproponował przejście do dyskusji.  
 
 
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Po przedstawieniu informacji w temacie przez Dyrektorów WEFRR oraz LAWP, Pani Przewodnicząca doszła 
do wniosku, że temat został dobrze sprecyzowany. Mimo, że Pan T. Pitucha wniósł uwagę do brzmienia tematu, 
powinien mieć świadomość, że należy jasno precyzować tematykę, którą zajmuje się WRDS, zwłaszcza, jeżeli 
Rada ma krytyczne uwagi co do działań, którejś ze stron. Nie należy się obrażać, a rozwiązywać te problemy. 
Nie zgodziła się z Panem T. Pituchą w kwestii przeformułowania tematu, również informując, że podczas 
posiedzenia Prezydium WRDS, obecny na nim Pan Wojewoda nie zgłosił żadnych uwag.  
 
 
Wiktor Szyborski- Konfederacja Lewiatan 
 
Poparł zdanie Pana T. Pituchy, że w temacie nie może być zawartej tezy. Zaproponował inne brzmienie 
podsumowania ww. tematu.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Poinformował, że nie podejmuje się zmiany brzmienia tematu na tym etapie posiedzenia, po przyjęciu porządku 
obrad. Oddał głos Panu Andrzejowi Danilkiewiczowi kierując do niego prośbę o podanie najważniejszych danych 
oraz zadając pytanie- jaka jest cena jednej kWh, którą prosument dostarcza do sieci oraz jaka jest cena  kWh 
w momencie jej kupna przez prosumenta w okresie przeliczeniowym, gdy nie ma nadwyżki? 
 
 
Andrzej Danilkiewicz- doradca strony rządowej 
 
Uchylił się od odpowiedzi na to pytanie, uzasadniając, że wie dokąd ono zmierza. Odniósł się do otrzymanego 
opracowania, informując jednocześnie o niezawartej w nim przegłosowanej przez PE nowej dyrektywie o OZE, 
która stanowi część pakietu zimowego- zestawu regulacji europejskich dotyczących rynku energetycznego 
w Europie- w świetle, którego produkcja biomasy została wykluczona jako OZE. Taka  definicja może 
spowodować, że rozpoczynając tego typu inwestycję może się okazać, że w okresie trwałości tego projektu 
inwestycja jest nielegalna, co skutkowałoby odebraniem dotacji przez instytucję wdrażającą. Rynek energetyki 
czeka wdrażanie technologii DSR oraz wspieranie lokalnej produkcji, zwłaszcza, że transformacja energii 
jest nieefektywna. Ten paradygmat zostanie nałożony na całą UE. Do 2030 roku Polska zobowiązała 
się nieinwestować w bloki węglowe i wygaszać produkcję energii z węgla, przy jednoczesnym przechodzeniu 
na OZE. Wrócił od pytania zadanego przez Pana S. Sosnowskiego, przytaczając definicję prosumenta jako 
osoby udostępniającej nieodpłatnie towary i usługi innym osobom. Poinformował, że w świetle zapisów pakietu 
zimowego istnieją poważne ograniczenia dla OSD, prócz lokalnego bilansowania. Głównym zadaniem OSD 
jest dostarczanie energii o stosownych parametrach. Energetyka odnawialna stanie się efektywna, jeżeli będą 
możliwe inwestycje w magazyny energii. Nawiązał też o rozwoju elektromobilności, ponieważ według Pana 
A. Danilkiewicza samochody elektryczne staną się tańsze w utrzymaniu niż spalinowe oraz przy zakupie, 
co ma nastapic w połowie lat ‘20. Mimo rozwoju OZE, trzeba będzie utrzymać część energetyki zawodowej, 
by dostarczyć brakującą część energii. 



12 
 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź, zgodził się w kwestii elektromobilności. Poinformował, że nasz region płaci najwięcej 
za przesył energii. Stwierdził, że nie bez powodu zadał wcześniejsze pytanie, gdyże te informacje są istotne 
dla procesu pobudzania produkcji energii, podał przykład Niemiec w kwestii rozwoju energetyki 
oraz podpisywania przez nie umów na energetykę węglową.  Poinformował, że 15% energii ma stanowić energia 
z OZE. Zadał pytanie- na jakim poziomie będzie zapotrzebowanie na energię, gdy wejdzie elektromobilność? 
Podkreślił, że temat ten jest bardzo istotny dla wszystkich. Gdyby nie ustawa byłoby na terenie regionu kilka farm 
wiatrowych, z których możnaby pozyskać 130 MW, czyli tyle ile miałby blok węglowy w Azotach Puławy. Aby móc 
spełnić wymóg pokrycia 15% zapotrzebowania energii z OZE należy sprawić, by polityka w tym zakresie była 
jasna i klarowna.   
 
 
Andrzej Danilkiewicz- doradca strony rządowej 
 
Nasz region stoi przed dylematem takim samym jak cała Unia- czy należy utrzymać model energetyki zawodowej 
czy skupić się na klastrowej energetyce z OZE. Utrzymanie 2 rodzajów energetyki jest nierealne ze względu 
na duże koszty.  
 
Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 
 
Podstawą bezkonfliktowego życia jest woda, żywność, bezpieczeństwo socjalne oraz nieprzerwany dostęp 
do energii elektrycznej po konkurencyjnej cenie. Każdy przedsiębiorca płaci w rachunkach opłatę OZE. Początki 
wprowadzania OZE obejmują współspalanie. Pan M. Nejkauf podał przykład Szwecji, gdzie z węglem spalane 
były importowane z Polski 100-letnie sosny, co skutkowało pobieraniem przez Szwedów kolosalnych dopłat. 
Następnym etapem były wiatraki. OZE są z natury himeryczne, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tego typu 
energię należy zabezpieczyć na wypadek, gdy nie będzie wiatru, a co za tym idzie produkowanej z niego energii. 
Najczęściej zabezpiecza się ciągłość energii węglem. Te wszystkie etapy składają się na cenę energii dla klienta. 
Pan M. Nejkauf poruszył także temat elektromobilnosci. Poinformował o negatywnych skutkach OZE w systemie 
energetycznym. Nie należy porównywać się do Niemców, ponieważ ich gospodarka w znacznym stopniu opiera 
się na węglu brunatnym, podkreślając przy tym, że opinia o pokrywaniu przez nich 99,5% zapotrzebowania 
na energię z wiatraków odnosi się do północnej części Niemiec, zaś gospodarka jest skumulowana na południu. 
Poinformował również o stosowaniu przez Niemcy przepływów kołowych, w wyniku stosowania których Polska 
musiała awaryjnie odstawiać swoje źródła zasilania, a polski obywatel za te działania płacił. Zgodził się z Panem 
Marszałkiem, by dbać o swoje zasoby lokalne- biomasę, geotermię i węgiel. Zaapelował, by rozwijać własne 
technologie i korzystać z własnych zasobów. Aby zadbać o środowisko należy wpłynąć na społeczeństwo, 
by ludzie przestali palić śmieciami, ale przyłączali się do sieci systemowych.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Pan Przewodniczący podkreślił, że nie należy popadać w skrajności. Należy mieć świadomość, że w planach 
nie cała energetyka miała się opierać na wiatrakach. Było wyznaczone 6 miejsc, po uprzednim przeprowadzeniu 
badań, gdzie można było to zrealizować. Ze względu na ustawę nie udało się zrealizować planu. 
Było opracowane wiele układów hybrydowych. Należy rozpatrywać w skomasowanym ujęciu wszystkie 
uwarunkowania. Plany wykorzystania geotermii w Celejowie pokażą możliwości wdrożenia OZE w regionie.  
 
 
Wiesław Grzegorczyk- NSSZ ‘”Solidarność” 
 
Zauważył, że najczęściej dyskusje w temacie OZE skupiają się na konsumpcji energii w postaci energii 
elektrycznej. Usytuowanie naszego regionu nie rokuje na duże wykorzystanie źródeł geotermalnych. Temat 
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biomasy również skupia się wyłącznie na jej spalaniu. Widzimy alternatywną możliwość pozyskiwania finalnej 
energii z wiatraków, które są nasza przyszłością. Wiatrak powinien pracować jak akumulator. Zwrócił uwagę 
na udział OZE w paliwach stosowanych w transporcie informując, że 10 % musi pochodzić z biokomponentów. 
Stwierdził, ze fałszujemy dane ponieważ statystyka nie jest oparta na NCR a na NCW, uznając, że każdy 
podmiot, który wykonuje dowolną operację prawna na biokomponentach i biopaliwach, jest podmiotem, 
który wypełnia NCW. Pan W. Grzegorczyk obawia się, że w 2020 roku nie wypełnimy tego obowiązku, 
by wykorzystanie OZE w paliwach transportowych było na poziomie 10%, zwłaszcza że duży transport dalej 
będzie oparty na zwykłych paliwach. Należy tez zwrócić uwagę na prawo, ponieważ nie jest ono doskonałe.  
 
 
Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 
 
Zaapelował o regionalną mądrość, by nie zajmować się już polityką. Podał przykład USA, które nie podpisały 
się pod paktem klimatycznym. W interesie naszego regionu jest wykorzystanie jego potencjału. Zaproponował, 
by włączyć OZE do energetyki zawodowej. Konsumenci oczekują dobrej struktury wytwarzanej energii. Najlepsze 
predyspozycje nasz region ma do wykorzystania biomasy, a nie geotermii, zwłaszcza, że Lubelszczyzna 
jest regionem rolniczym. Pan D. Jodłowski zastanawia się także czy jako region nie możemy lobbować za 
farmami solarnymi, zwłaszcza, że mamy najlepsze nasłonecznienie w Polsce.  
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że w regionie jest potrzebna elektrownia, którą należy podeprzeć 
biogazownią i fotowoltaiką. Zapewnił, że do tematu WRDS będzie wracał. Przeszedł do nastepnego tematu, 
oddając głos Panu Kazimierzowi Chomie- Dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. 
 
 
Ad. 6. „ Ocena skuteczności realizacji ustawy o obrocie ziemią rolną w województwie lubelskim” 
 
Kazimierz Choma- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie 
 
W 1991 roku kiedy powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, oddział w Lublinie dysponował 
powierzchnią ponad 186 tys. ha gruntów, które pochodziły z Państwowego Funduszu Ziemi 
oraz po zlikwidowanych PGR-ach. Z końcem 2017 roku w obszarze działania oddziału znajdowało się 34 832 ha, 
z czego 10 847 ha to grunty wolne do rozdysponowania w obszarze ponad 41 tys. działek. Pozostałe grunty 
są rozdysponowane za pomocą dzierżawy lub innych sposobów rozdysponowania. Należy zaznaczyć, 
że w strukturze zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w obszarze działania oddziału przeważają 
nieruchomości o bardzo małych powierzchniach. Zgodnie z ustawą można  przeznaczać w formie przetargu 
do sprzedaży  działek do 2 ha. Ten rodzaj gruntów stanowi 84,6%, z czego działki do 0,5 ha, w ilości 36 230 
działek, stanowi blisko 48% udziału w powierzchni. Świadczy to o bardzo dużym rozdrobnieniu ziemi. Następnie 
Pan Dyrektor K. Choma poinformował, że od 30 kwietnia 2016 r. wpłynęło do odziału 4 012 wniosków 
dotyczących wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości rolnych. Wnioski te związane są z sytuacjami, 
gdy nabywcą nie był rolnik indywidualny z danej gminy lub gminy sąsiedniej. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 
3 451 wniosków obejmujących łączna powierzchnię 6 176 ha. Odnosząc się do wniosków rozpatrzonych 
negatywnie, Pan K. Choma poinformował, że stanowią one mniej niż 1% na powierzchni 46 ha i zostały 
one rozpatrzone w sposób negatywny z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy nie spełniali warunków, o których mowa 
w ustawie oraz nie chcieli skorzystać z podpowiedzi urzędu. Odniósł się także do tematu prawa pierwokupu, 
informując, że Lubelski Oddział Agencji skorzystał z tego prawa w jednym przypadku- na nieruchomość rolną 
o powierzchni około 246 ha. Powyższa wypowiedź odnosi się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Następnie Pan K. Choma odniósł się do ustawy o wstrzymaniu obrotu ziemią rolną oraz ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W 2016 roku przeprowadzono łącznie 
1 967 przetargów na dzierżawę obejmujących powierzchnię 1 646 ha, z czego wydzierżawiono 1 265 ha, 
co stanowi prawie 77% skuteczności. W 2017 roku przeprowadzono łącznie 1 129 przetargów na powierzchnię 
1 386 ha, z czego wydzierżawiono 1 168 ha, co stanowiło o 85% skuteczności. Łączna liczba przetargów 
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przeprowadzonych w 2016 roku na sprzedaż wynosiła 1 078 przetargów, obejmowała 454 ha, z czego sprzedano 
108 ha, co stanowiło niespełna 24% skuteczności. W 2017 roku przeprowadzono 1 418 przetargów, 
na powierzchnię 688 ha, z czego sprzedano 165 ha, co stanowiło o 24% skuteczności. Podkreślił, że te dwa 
elementy są bardzo istotne, ponieważ zgodnie z ustawą, należy umożliwić dzierżawę, co miało na celu 
przeniesienie ciężaru ze sprzedaży na dzierżawę. Podane dane wyraźnie na to wskazują, ponieważ w okresie 
od 2010 do 2015 roku sprzedano grunty o średnio rocznej powierzchni 4 465 ha, w tym samym okresie średnio 
roczna powierzchnia nowo zawieranych umów dzierżawy wynosiła 288 ha. W ostatnich dwóch latach ciężar 
ten zotsał przesunięty. Obecnie trwają prace nad nowelizacja tej ustawy. Od kwietnia 2016 roku było dużo uwag 
na temat funkcjonowania ustawy oraz jej założeń ze strony instytucji i rolników indywidualnych. Podziękował 
za głos.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował za wypowiedź, krótko podsumowując temat.  
 
 
Wojciech Włodarczyk- Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 
 
Zapytał- czy zmiana tej ustawy w 2016 roku obniżyła powierzchnię działek, które wymagają zgody KOWR-u? 
Wcześniej w ustawie gospodarstwo rolne było uznawane za 1 ha, teraz za 0,3 ha.  
 
 
Kazimierz Choma- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie 
 
Ustawa nie zmieniła definicji gospodarstwa rolnego z 1 ha na 0,3 ha, ale spowodowała, że do gospodarstwa 
o powierzchni do 0,3 ha nie potrzeba zgody, tak jak w wypadku, gdy ziemię nabywa rolnik od rolnika. Jeżeli 
potencjalny kupujący nie jest rolnikiem ma ograniczenie do 0,3 ha, ponieważ ziemia ta może być wyłączona 
z produkcji rolniczej.   
 
 
Wojciech Włodarczyk- Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 
  
Ustawa odsyła do kodeksu cywilnego, co komplikuje sytuację, ponieważ zgodnie z nim nieruchomość rolna 
wpływa na wyniki gospodarcze, zaś powierzchnia 0,3 ha jest zbyt mała, by mogła mieć istotny wpływ. Odniósł 
się także do art. 3a i 3b ustawy dotyczących prawa pierwokupu zadając pytanie- jak kształtuje 
się to w województwie lubelskim? Może wystąpić sytuacja, że Agencja lub KOWR kupuje udziały? 
 
 
Kazimierz Choma- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie 
 
Jak dotąd wnioski o wyrażenie zgody wpływały, Pan K. Choma poinformował, że nie skorzystałby 
z tej możliwości. W ustawie tez brany jest pod uwagę ten element, że przedsiębiorca może posiadać kawałek 
ziemi rolnej, a musi występować z takim wnioskiem. Przy zwiększeniu wymogów do 1 ha, nie trzeba będzie 
składać wniosków.  
 
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

 
Podziękował serdecznie za wypowiedź i cierpliwość. Wyraził zadowolenie z nowelizacji. 
 
 



15 
 

Ad. 7. Wolne wnioski 
 
Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 
 
Odniósł się do tematów dotyczących DPS-ów zgłoszonych na Prezydium WRDS. Zaproponował następujący 
podział i brzmienie tematów: problemy kadrowe w DPS oraz problemy wynagrodzenia pracowników; problemy 
funkcjonowania DPS-ów ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego. Zaproponował również 
kolejne punkty: Ocena realizacji stworzenia sieci szpitali i zabezpieczenia podstawowego w województwie 
lubelskim; problemy rozwoju kadr medycznych województwa lubelskiego jako problemy regionalne; 
funkcjonowanie systemu państwowego ratownictwa medycznego i problemy regionalne w naszym województwie. 
Podziękował za głos.  
 
Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 
Zaproponował, by dołączyć temat dotyczący nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  
 
Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 
 
Zasugerował, że zagadnienie można dołączyć do tematu dotyczącego oceny realizacji stworzenia sieci szpitali 
i zabezpieczenia podstawowego w województwie lubelskim. 
 
 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia 
 

Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, BCC  
 
Podziękowała Panu Marszałkowi S. Sosnowskiemu w imieniu całego WRDS za świetne przewodnictwo 
w ostatnim roku. Zapewniła, że wielką satysfakcją była praca pod Przewodnictwem Pana Marszałka. 
Podziękowała za atmosferę i zapewnienie warunków dla funkcjonowania WRDS.  
 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował serdecznie za współpracę oraz udział w spotkaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protokolant 

 

Karolina Szewczak- Mielnik 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

Sławomir Sosnowski 
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Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 18 stycznia 2018 roku.  

2. Prezentacja Marszałka Województwa Lubelskiego podsumowująca drugi rok działalności 
WRDS WL. 

3. Sprawozdanie finansowe WRDS WL za rok 2017. 

4. Uchwała nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z 
dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany przewodnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 

5. Sprawozdanie za drugi rok działalności WRDS WL 2017/2018. 
 ZAŁĄCZNIK nr 1. Tematy zrealizowane przez WRDS WL II Kadencji 

6. Prezentacja Urzędu Statystycznego w Lublinie dotycząca roli MMŚP w budowaniu 
gospodarki na Lubelszczyźnie. 

7. Prezentacja Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL dotycząca roli MŚP 
w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie. 

8. Aktualne kierunki wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii realizowane przez Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej- materiał Regionalnego Biura Energii. 


