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Protokół  

z posiedzenia plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

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 16 lipca 2020 r. 

• *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

2. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składach Stałych Zespołów Roboczych 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

- Przyjęcie Uchwały nr 13/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/2016 Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 

składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

- Przyjęcie Uchwały nr 14/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2016 Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 

składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń 

Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

- Przyjęcie Uchwały nr 15/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/2016 Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 

składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

3. Omówienie oraz przyjęcie Opinii Nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 
roku. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

4. Dyskusja w sprawie projektów stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego. 

 

• Nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny 
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oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Województwa  

Lubelskiego; 

• Nr 8/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

w sprawie realizacji opóźnionego 13 lat, jednego z najważniejszych dla województwa 

lubelskiego projektu z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju tj. przeniesienia  

siedziby całej Grupy PGE do Lublina. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

5. Przyjęcie stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego.  

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

6. Wolne wnioski.  
• Nowy dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób  

osadzonych. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

odbyło się 8 grudnia 2020 r. Obrady w trybie zdalnym otworzył i poprowadził Pan Marian Król 

– Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego. 

Imienna lista obecności stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego protokołu. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan Przewodniczący zwrócił się do członków WRDS Województwa Lubelskiego z prośbą  

o zapoznanie się z porządkiem obrad. Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono  

żadnych uwag. Następnie poprosił radę o zagłosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia  

16 lipca 2020 r. Protokół został przyjęty, żadne uwagi nie zostały zgłoszone. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 16 lipca 2020 r. WRDS WL 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli protokół z dnia 16 lipca 2020 r. 

Ad. 2. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składach Stałych Zespołów Roboczych  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”. 

Pan Przewodniczący zaprezentował i omówił jakie zmiany zostaną wprowadzone  
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w Stałych Zespołach Roboczych, a następnie kolejno poddał każdą uchwałę pod głosowanie 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  

Do proponowanych zmian w uchwałach nie zgłoszono żadnych uwag. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 13/2020 WRDS WL 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 13/2020 WRDS WL. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 14/2020 WRDS WL 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 14/2020 WRDS WL. 

Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 15/2020 WRDS WL 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr 15/2020 WRDS WL. 

Ad.3. Omówienie oraz przyjęcie Opinii Nr 2/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego do Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego do 2030 roku. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan Przewodniczący w związku z przyjęciem proponowanej Opinii zwrócił się do członków 

WRDS o podjęcie dyskusji w omawianym temacie. 

Tomasz Pitucha - przedstawiciel strony rządowej 

Pan T. Pitucha wyraził zadowolenie z uwzględnienia w opinii terminu "lider" , który w pewnym 

stopniu ustawia profil w osiąganiu najwyższych celów. Odniósł się również do terminu finalne 

produkty spożywcze (żywnościowe). To termin techniczny, który nie występuje w żadnych  

klasyfikacjach w tej branży - dodał, ale liczy na wyrażenie swoich indywidualnych zgłoszeń. 

Ponadto podziękował za wypowiedź.  

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Uwaga jaką zgłosił Pan Z. Antoń była czysto językowa. Dodał również, że do Pana Marszałka 

Województwa Lubelskiego został wystosowany obszerny dokument z sugestiami zmiany  

treści wizji tej strategii na "Województwo Lubelskie inteligentnym hubem gospodarczym  

i żywnościowym w Europie Środkowo - Wschodniej".  

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC 

Pani M. Gałan zasugerowała aby nie rozwijać tego tematu, ponieważ jest to temat ogólny.  

A ważnym tematem, którym należałoby się zająć to Stanowisko dotyczące powołania  

Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego i należałoby się nad 

tym skupić - dodała. 



4 
 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Opinię Nr 2/2020 strony pracowników  

i pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia  

8 grudnia 2020 r. do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. 

Głosowanie nad przyjęciem Opinii nr 2/2020 strony pracowników i pracodawców 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Głosy za   - 21 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Strona pracowników i pracodawców WRDS jednogłośnie przyjęła Opinię Nr 2/2020. 

Ad. 4 Dyskusja w sprawie projektów stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu  

Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan Przewodniczący zwrócił się do członków rady o podjęcie dyskusji w sprawie projektu  

Stanowiska Nr 7/2020 WRDS WL w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów 

Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju 

Województwa Lubelskiego.  

Mirosława Gałan – strona pracodawców, BCC 

Pani Kanclerz zwróciła uwagę jak bardzo ważne jest powołanie pełnomocnika, tym bardziej, 

że już wcześniej występowano w tej sprawie do Rady Ministrów i w innych regionach  

to funkcjonuje. Podsumowując swoją wypowiedź powiedziała, że należy tego dopilnować, 

gdyż województwo lubelskie jest regionem najuboższym nie tylko w Polsce, ale również w Unii 

Europejskiej.  

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan M. Król powiedział, że jest to dla wojewódzkiej rady istotne i bardzo ważne. Wyraża  

nadzieję, iż zostaną podjęte działania w tym zakresie. 

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Pan Z. Antoń zasugerował, aby w zdaniu brzmiącym "Według naszej opinii, podstawowym 

zadaniem Pełnomocnika powinna być realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

do 2030 r., opracowanie Programu Rozwoju Województwa i jego uruchomienie wraz  

z możliwością monitorowania efektów.", zmienić zapis na "realne wsparcie realizacji Strategii 

Rozwoju", w miejsce "powinna być realizacja". 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Pan Przewodniczący podziela uwagę zgłoszoną przez Pana Z. Antonia. 

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC 

Pani M. Gałan powiedziała, że należy się otworzyć szerzej na możliwości działania. 

Tomasz Pitucha - przedstawiciel strony rządowej 

Pan T. Pitucha przyznał racje Panu Staroście oraz dodał, iż "powinno być wspieranie realizacji" 

i to będzie właściwe wykonanie postulatu do jakiego odnosi się Pan Starosta.  

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Powiedział, iż nie widzi żadnych sprzeczności, aby taki zapis został. 

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność" 
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Zdaniem Pana W. Grzegorczyka inicjatywa powinna być nie tylko po stronie Marszałka, który 

może być pasywny w danym przypadku, ale również organu rządowego czyli pełnomocnika. 

Należałoby to ująć jako wsparcie czy pobudzanie do aktywnej realizacji. 

Tomasz Pitucha - przedstawiciel strony rządowej 

Pan T. Pitucha wskazał, aby zapis brzmiał "powinno być aktywne wspieranie realizacji". 

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Pan Z. Antoń zgodził się z zapisem. 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Zdaniem Pana Przewodniczącego uwagi są cenne i słuszne, dlatego też należałoby  

je wkomponować w zapis. 

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC 

Zwróciła uwagę, iż jest to Strategia do roku 2030, gdzie z upływem czasu może podlegać 

konieczności rozszerzania, zmian itp. Dlatego też nie należy tego zawężać tylko do realizacji 

strategii, ale do wszystkich tematów, które są konieczne dla rozwoju regionu. 

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Odniósł się do zapisu dotyczącego "powołania regionalnego klastra inwestycyjnego",  

a następnie zapytał, czy potrzebny będzie rząd do tego, aby powołać taki klaster inwestycyjny 

i dlaczego oczekuje się od rządu czegoś, czego nie robi. 

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność" 

Zdaniem Pana W. Grzegorczyka ranga podmiotu będzie większa jeżeli będzie w nim  

uczestniczył przedstawiciel rządu. Ranga i odpowiedzialność będzie znacznie większa  

podkreślił. 

Zbigniew Rymsza - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny 

„Lewiatan”. 

Pan Z. Rymsza powiedział, iż należałoby przeformułować zapis dotyczący klastra, ranga  

będzie mniejsza, ale musi być to inicjatywa oddolna. Wspieranie w działaniu mające na celu 

umożliwienie organizacji przedsiębiorców w klastry celowe byłoby silniejszym zapisem.  

Następnie podkreślił, iż przedsiębiorcy są niezależnymi osobami i gdyby była możliwość  

utworzenia wsparcia klastrów to byłoby to bardziej skuteczne. 

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Według Pana Starosty zapis wskazuje na apel do rządu o powołanie klastra. 

Mirosława Gałan – strona pracodawców, BCC 

Zdaniem Pani Kanclerz jest to niefortunne sformułowanie zapisu i należy to zmienić. 

Zdzisław Antoń - przedstawiciel strony samorządowej, Starosta Lubelski. 

Pomoc ze strony rządu jest potrzebna i zabiegamy o to, aby była realna podkreślił Pan  

Z. Antoń.  

Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Zasada pomocniczości jest potrzebna - zasugerował Pan Przewodniczący. 

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność" 

Według Pana W. Grzegorczyka ze zdania nie wynika taka wartość logiczna, że oczekuje  

się od rządu powołania regionalnego klastra. Wprost przeciwnie oczekuje się, iż ten  

pełnomocnik będzie tak aktywny. Uważa, że zdanie jest trafne.  

Mirosława Gałan – strona pracodawców, BCC 
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Zdaniem Pani M. Gałan chodzi o to, aby ten pełnomocnik bardzo ściśle współpracował. Należy 

z tym pełnomocnikiem pracować, aby zejść z ostatniego miejsca, aby nie uznawano nas za 

zaścianek. 

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan M. Nejkauf podzielił zdanie Pana M. króla i zwrócił się z prośbą o wsparcie przedstawicieli 

regionu zasiadających w kluczowych resortach, aby Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

doczekała się odpowiedzi na wysłane stanowiska. 

Zbigniew Rymsza - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zdaniem Z. Rymszy należałoby się zastanowić nad wpisem, że „powołanie regionalnego  

klastra inwestycyjnego z udziałem: przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych  

oraz uczelni wyższych” zamienić na "silne wspieranie powoływania regionalnych klastrów  

inwestycyjnych". Jeżeli takie inicjatywy będą powstawały to należałoby je wesprzeć -  

powiedział. Ideą byłoby wspieranie średnich i małych firm lokalnych przedsiębiorców.  

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Pan D. Jodłowski podzielił zdanie swojego przedmówcy oraz zaproponował, aby partnerzy 

społeczni zasiadający w WRDS mieli możliwość wzmocnienia kompetencji pracodawców  

reprezentatywnych, żeby mogły aplikować o środki przez które będą promowały, a wręcz  

dofinansowywały takie inicjatywy powiązań kapitałowych. 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność”  

Zwrócił się do członków WRDS, aby nie redagować od początku tego stanowiska, tylko  

rozmawiać o takich sprawach, które kładą w jakichś sposób ideę powołania tego  

pełnomocnika. W takiej sytuacji należałoby wyrzucić zapis "a także powołania regionalnego 

klastra inwestycyjnego", a pozostałe elementy pozostawić bo są istotne i ważne, podkreślił. 

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Podzielił zdanie Pana Przewodniczącego i zasugerował, aby wyrzucony zapis zastąpić  

zapisem "wspieranie inicjatyw wzmacniających powiązania kapitałowe podmiotów  

gospodarczych na Lubelszczyźnie". 

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC 

Pani M. Gałan zgodziła się ze swoimi przedmówcami, a jeżeli chodzi o przeredagowanie,  

wykluczenie powoływania klastra to jedną rzeczą najważniejszą jest to, że wszelkie inicjatywy 

rozwoju wypływają nie tylko z wnioskiem samorządów itd., ale przede wszystkim  

od przedsiębiorczości.  

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zdaniem Pana D. Jodłowskiego należałoby nawiązać, że w ramach wzmocnienia kapitału  

społecznego rekomenduje się wzmocnienie organizacji przedsiębiorców. Jeśli strona rządowa 

będzie wzmacniała sam kapitał społeczny, który jest zgromadzony w organizacjach  

pracodawców to po to, aby się łączyli i wzmacniali swoją różnorodność. Projekty, które będą 

dedykowane do zarządzania przez organizacje pracodawców, bo tam są najlepsze 

kompetencje, należałoby łączyć w zrzeszone podmioty. 

Tomasz Pitucha - przedstawiciel strony rządowej 

Zwrócił uwagę, że w zapisie powstaje pewna zawiłość i powinno być "aktywne wspieranie  

realizacji strategii, opracowanie strategii rozwoju". 

 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 
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Według Pana Przewodniczącego nie ma takiego pisma, które zadowoliłoby każdego, więc  

zaproponował, aby przyjąć uwagę Pana T. Pituchy oraz strony pracodawców.  

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zaproponował, aby dodać do zapisu "organizacje przedsiębiorców". 

Wiesława Janczak - strona pracowników, OPZZ 

Zdaniem Pani W. Janczak uwagi do stanowisk dla porządku prowadzonego posiedzenia  

należałoby zgłaszać w formie pisemnej do przewodniczącego przed posiedzeniem,  

a nie w trakcie prowadzonych wideokonferencji. Szczególnie, że członkowie WRDS otrzymują 

materiały przed planowanym posiedzeniem - podkreśliła. 

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan W. Grzegorczyk zaproponował, aby zastąpić zapis "przedsiębiorców" na "organizacje 

przedsiębiorców" i tą zmianą należałoby zamknąć dyskusje i przejść do głosowania. 

Stanisław Kozyrski - strona pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego 

Pan S. Kozyrski poparł wypowiedź Pana W. Grzegorczyka. 

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Należy pamiętać, iż Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego ma swoje ciało i nie należy jej 

pozbawiać możliwości korekty pewnych zapisów. Działania te są kierowane na wspólne dobro 

- powiedział Pan D. Jodłowski. 

Zbigniew Rymsza - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Zaproponował, aby pozostał zapis "ideą wspierania inicjatyw przedsiębiorców, organizacji 

przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni wyższych".  

Tomasz Pitucha - przedstawiciel strony rządowej 

Poprosił o przeprowadzenie głosowania. 

Mirosława Gałan - strona pracodawców, BCC 

Według Pani Kanclerz wszyscy członkowie na posiedzeniu plenarnym mają prawo wyrazić 

swoje zdanie. Wyrażanie swojej opinii do dokumentu wypracowanego na posiedzeniu  

Prezydium WRDS przez członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i rozwijanie tego 

tematu robione jest w dobrej wierze i intencji.  

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Stanowisko Nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady  

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie  

konieczności przyjęcia przez Radę Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia 

Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 

konieczności przyjęcia przez radę ministrów programu dla Lubelszczyzny oraz 

ustanowienia pełnomocnika rady ministrów ds. Rozwoju województwa lubelskiego 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie przyjęła 

Stanowisko Nr 7/2020. 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 
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Pan Przewodniczący po przyjęciu Stanowiska Nr 7/2020 WRDS odniósł się do projektu  

Stanowiska Nr 8/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji opóźnionego 13 lat, jednego z najważniejszych 

dla województwa lubelskiego projektu z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju  

tj. przeniesienia siedziby całej Grupy PGE do Lublina. Następnie poprosił członków o zabranie 

głosu. 

Dariusz Jodłowski - strona pracodawców, Konfederacja „Lewiatan” 

Pan D. Jodłowski zaproponował przyjęcie stanowiska. 

Marian Król - Przewodniczący WRDS WL, strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan Przewodniczący przychylił się do uwagi Pana D. Jodłowskiego i poddał pod głosowanie 

omawiane Stanowisko. 

Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska nr 8/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. W sprawie realizacji 

opóźnionego 13 lat, jednego z najważniejszych dla województwa lubelskiego projektu z 

zakresu polityki zrównoważonego rozwoju tj. Przeniesienia siedziby całej grupy PGE do 

Lublina. 

Głosy za   - 26 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie przyjęła 

Stanowisko Nr 8/2020. 

Ad. 5. Przyjęcie stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa  

Lubelskiego.   

Stanowisko NR 7/2020 i Stanowisko Nr 8/2020 zostały przyjęte jednogłośnie przez  

Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Ad. 6. Wolne wnioski 

Mariusz Filipek – strona pracodawców, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują na zlecenie w ramach środków ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej projekt tj. Nowy dialog – „badania w zakresie kształcenia,  

szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych” . W związku z realizacją tego projektu powstały 

cztery badania. Pierwsze badanie to ocena kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych 

w zakładach karnych, w kontekście pozyskania przez pracodawcę wykwalifikowanych  

zawodowo i kompetentnie pracowników oraz potrzeb szkolenia w poszczególnych branżach. 

Drugie badanie dotyczyło oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych  

dla osadzonych w zakładach karnych w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobistego  

w ocenie wychowawców penitencjarnych, psychologów oraz osadzonych i wśród  

ich pracodawców. Trzecie badanie to ocena szkoleń i kursów zawodowych organizowanych 

dla osób osadzonych w kontekście ich współpracy z pracownikami i współpracownikami.  

Natomiast czwarte badanie to analiza podstaw przedsiębiorców zatrudniających osadzonych 

w kontekście ich integracji zawodowej oraz potrzeb i wymagań na rynku pracy. Kontynuując 

swoją wypowiedź skupił się na dwóch ideach tego co udało się wypracować i osiągnąć  

w ramach projektu. Pierwsza idea była wypracowana, że osób osadzonych nie można  

na starcie skreślać, bo w większości są to osoby, które chcą pracować, a nie są kompletnie 

zdegradowane. Z punku widzenia takich osób szkolenia, aktywizacja i praca jest wielkim  

dobrem. Z punku widzenia pracodawców są to dokładne, sumienne i niesamowicie  

zaangażowane osoby. Podsumowując swoją wypowiedź zaznaczył, że dla osób osadzonych 

wyjście na chwilę jest jak złapanie oddechu.  
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Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.  

Protokolant 

Katarzyna Gołębiowska 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/Marian Król 

 

Załączniki do protokołu: 

• Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu zdalnym WRDS WL w dniu  

8 grudnia 2020 r. 

• Opinia Nr 2/2020 Strony Pracowników i Pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r.  

do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. 

• Stanowisko Nr 7/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa  

Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie konieczności przyjęcia przez Radę 

Ministrów Programu dla Lubelszczyzny oraz ustanowienia Pełnomocnika Rady  

Ministrów ds. Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

• Stanowisko Nr 8/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa  

Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji opóźnionego 13 lat, jednego 

z najważniejszych dla województwa lubelskiego projektu z zakresu polityki  

zrównoważonego rozwoju tj. przeniesienia siedziby całej Grupy PGE do Lublina. 

• Uchwała Nr 13/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

• Uchwała Nr 14/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

• Uchwała Nr 15/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 


