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Protokół posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. Obrady odbyły się  

w formule hybrydowej: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy 

ul. A. Grottgera 4 na II piętrze w sali 269 oraz zdalnie za pomocą aplikacji Microsoft Teams. 

W posiedzeniu plenarnym udział w charakterze gości wzięli: 

• Pan Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

• Pani Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

• Tomasz Sonntag - Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego (nowy 

przedstawiciel strony rządowej w WRDS WL). 

Imienna lista obecności z posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego: (11:00-11:10) 

▪ Powitanie zaproszonych gości oraz członków WRDS WL; 

▪ Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne; 

▪ Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 

▪ Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 28 października 2022 r. 

2. Podziękowania dla Pana Tomasza Pituchy oraz Pana Jakuba Kopera  

za wieloletnią pracę na rzecz działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. (11:10-11:20) 

3. Wręczenie aktów powołania dla nowych członków Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – Pana Tomasza Sonntaga 

oraz Pana Mieczysława Ryby. (11:20-11:30) 

4. Działania profilaktyczne w odniesieniu do zapowiadanej kolejnej fali 

uchodźców. W jaki sposób partnerzy społeczni mogą pomóc w profilaktyce 

działań? (11:30-13:00) 

▪ Przedstawienie informacji; 

▪ Dyskusja z udziałem członków WRDS WL; 

▪ Podsumowanie dyskusji. 

5. Wolne wnioski. (13:00-13:20) 

▪ Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na pismo ws. zmiany 

mediatora. 
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6. Zakończenie posiedzenia. (13:20) 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący WRDS WL otworzył obrady rozpoczynając od powitania zaproszonych gości 

oraz członków WRDS WL. Poinformował o nagrywaniu posiedzenia dla celów protokolarnych. 

Następnie zachęcił do zapoznania się z otrzymanym porządkiem obrad posiedzenia oraz 

zapytał o ewentualne uwagi lub wnioski. Uwag nie było. Kolejno przystąpił do głosowania nad 

przyjęciem porządku obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia plenarnego z dnia 28 października 

2022 r. 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS WL jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL  

z dnia 28 października 2022 r. z uwagą Pani B. Machniak o dołączenie Opinii Forum Związków 

Zawodowych jako załącznika. 

Ad 2. Podziękowania dla Pana Tomasza Pituchy oraz Pana Jakuba Kopera za wieloletnią 

pracę na rzecz działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego złożył 

serdeczne podziękowania dla Pana T. Pituchy i Pana J. Kopera za wieloletnią pracę na rzecz 

dialogu społecznego. 

Tomasz Pitucha - strona rządowa 

Pan T. Pitucha powiedział, że 7 lat pracy w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego to cenne doświadczenie. Następnie złożył podziękowania dla 

ówczesnego Pana Wojewody Przemysława Czarnka za powołanie i obdarzenie zaufaniem. 

Podziękował również członkom Rady za dyskusje, które były prowadzone z dużą dozą kultury, 

wyrozumiałości i dialogu. Swoim następcom życzył dobrej pracy oraz efektów stron 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  

Jakub Koper - strona rządowa   

Pan J. Koper również podziękował za powołanie przez ówczesnego Wojewodę Przemysława 

Czarnka oraz za pracę w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 
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Ad 3. Wręczenie aktów powołania dla nowych członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego – Pana Tomasza Sonntaga oraz Pana 

Mieczysława Ryby. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący WRDS WL odczytał zarządzenie nr 158 Marszałka Województwa 

Lubelskiego oraz wręczył akt powołania Panu T. Sonntagowi. Z uwagi na nieobecność Pana 

M. Ryby – akt powołania będzie wręczony na najbliższym spotkaniu. 

Zarządzenie Nr 158/2022 Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany składu 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad 4. Działania profilaktyczne w odniesieniu do zapowiadanej kolejnej fali uchodźców. 

W jaki sposób partnerzy społeczni mogą pomóc w profilaktyce działań? 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący WRDS WL odniósł się do głównego tematu obrad oraz poprosił  

o wypowiedź Panią Dyrektor A. Grulę oraz Pana Dyrektora A. Odyńca.  

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Jak powiedział Pan A. Odyniec w chwili obecnej trudno jest przewidzieć jak będzie rozwijał się 

konflikt na Ukrainie, niemniej jednak spodziewamy się zwiększonego napływu uchodźców. 

Jako województwo graniczne, pierwsze przekroczenie musimy zabezpieczyć dla znacznej 

ilości osób, gdyby doszło do takiej sytuacji, zaznaczył. Jak podkreślił – jesteśmy przygotowani 

do punktów informacyjnych na granicy jak również miejsc (namiotów), gdzie uchodźcy mogliby 

się ogrzać lub odpocząć. Następnie przewidziane są transporty do punktów recepcyjnych  

a z punktów recepcyjnych do punktów zakwaterowania. Aktualnie czynne są 4 punkty 

recepcyjne (2 w Hrubieszowie, 1 w Chełmie oraz 1 w Tomaszowie Lubelskim), a punkty 

przygraniczne są w tzn. „gotowości”, które w ciągu 2-3 godz. będą mogły być uruchomione. 

Jak dodał, w tych punktach można byłoby pomieścić ok 4 tys. osób. Punkty recepcyjne nie są 

miejscami do stałego przebywania, tylko do ogrzania się, zjedzenia ciepłego posiłku  

i ewentualnego odpoczynku w zależności od potrzeby. Następnie te osoby będą 

rozdysponowane w miejscach zakwaterowania. Miejsca zakwaterowania przygotowane są nie 

tylko w województwie lubelskim, ale również w całej Polsce. Istnieje specjalny system 

informatyczny, który umożliwia wgląd w ilość wolnych miejsc. Na terenie województwa 

lubelskiego jest określona ilość miejsc aktywnych i w ciągu doby mogłyby być te miejsca 

uruchomione. Zapewniony będzie również nieodpłatny transport środkami straży pożarnej na 

terenie województwa. Kolejno zapewniona będzie również opieka medyczna, a w punktach 

recepcyjnych zapewnione będą punkty medyczne. Oczywiście te wszystkie działania 

odbywają się w dobrej i ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, które 

prowadzą takie zadania. Finansowanie w większości pochodzi ze środków rządowych. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi wspomniał krótko o wstępnej nowo procedowanej ustawie, 

bez podawania szczegółów z uwagi na dalsze procedowanie. Zarówno rząd jak i samorządy 

podejmują różne środki i metody działania, aby dokonać aktywizacji zawodowej, aby większa 

część osób z Ukrainy rozpoczęła normalne funkcjonowanie. 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Trzecim komponentem są organizacje pozarządowe. Jak powiedziała Pani Dyrektor od 

początku wojny na tych trzech poziomach była realizowana pomoc i wsparcie dla uchodźców. 

15 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim powstała Lubelska Grupa Koordynacyjna  
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z partnerami NGO oraz NHC. Współpraca ta aktywnie trwa od kilku miesięcy. Kolejno Pani 

Dyrektor powiedziała, że obywatele Ukrainy mają takie same wsparcie socjalne co obywatele 

Polski, również dostęp do lekarzy, szkół, bezpłatna opieka medyczna. Te wszystkie działania 

są podejmowane przez rząd, samorząd i organizacje pozarządowe. Lubelska Grupa 

Koordynacyjna, która powstała ma na celu koordynowanie tych działań, aby nie były robione 

chaotycznie. Grupa będzie się spotykać raz w miesiącu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 

W połowie grudnia odbędzie się drugie spotkanie grupy po to, aby przekazać bieżące 

informacje. Najważniejsze jest, aby przygotować się na napływ kolejnych osób, ale należy 

zająć się również tymi, którzy utknęli w miejscach stałego zakwaterowania. Kolejno odniosła 

się do zwiększonego ruchu na przejściach granicznych. Również podróżując pociągiem Pani 

A. Grula zwróciła uwagę na zapełnione wagony obywatelami z Ukrainy. Na początku konfliktu 

było bardzo dużo uchodźców w pociągach i znowu ta tendencja wydaje się wzrostowa, 

powiedziała. Na zakończenie swojej wypowiedzi podkreśliła, że te trzy komponenty (rząd, 

samorząd i organizacje pozarządowe) to komplet pozwalający zapewnić kompleksową pomoc 

uchodźcom.  

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący zapytał, czy nadal jest przeważnie taki napływ kobiet z dziećmi? 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Jak powiedziała Pani Dyrektor, są to same kobiety z dziećmi. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący w odniesieniu do trzech komponentów zapytał, czy Polska dostaje jakąś 

refundację środków za pobyt obywateli ukraińskich. 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Na tyle ile wiadomo, to nie ma żadnych dotacji i wszystkie fundusze pochodzą z budżetu 

państwa. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Pan Dyrektor w odpowiedzi dodał, że były takie rekomendacje, aby wykorzystywać 

perspektywę finansowania na poszczególne zadania. W dniu wczorajszym odnotowano 700 

obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę - nie jest to porażająca ilość mając na względzie 

napływ w lutym i marcu br., jednakże obserwuje się tendencję wzrostową i nie wiadomo  

w jakim kierunku się rozwinie. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Jak powiedział Pan D. Jodłowski, zniszczenie infrastruktury miałoby dokonać się w tym 

tygodniu. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Spodziewamy się, że to kwestia tygodnia czy dwóch, tym bardziej że na terenie Ukrainy duże 

skupiska ludzi przeniosły się z terenów wschodnich na tereny zachodnie (Lwów  

i okolice). 
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Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Jak powiedział Przewodniczący, sytuacja jest dynamiczna, ale mamy nadzieję, że 

infrastruktura krytyczna Ukrainy będzie lepiej chroniona. Czy wiadome jest, czy inne urzędy 

wystąpiły do Komisji Europejskiej o taką pomoc. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Według Pana A. Odyńca urzędy centralne występowały o refundację, ale tych środków nie 

otrzymały. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Czy takie sztaby kryzysowe powstały też w innych województwach, zapytał. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Tak, są miejsca zakwaterowania i jest również aplikacja, w której są wszystkie te miejsca 

wprowadzone w poszczególnych województwach. Nasze województwo nie ma największej 

bazy patrolowej pod względem ilości miejsc. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Jeżeli ta fala będzie na tyle duża jak poprzednia, to czy obywatele polscy zaczną się 

organizować, aby matki z dziećmi nie marzły i zaczną je przejmować do siebie w gościnę. 

Polskie rodziny zostały również dotknięte znaczną inflacją i podwyżką cen energii. Czy 

przepisy o refundacji tj. 40 zł, będą obowiązywały nadal, zapytał. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Pan A. Odyniec powiedział, że nie posiada takiej wiedzy. Na chwilę obecną jest to 50-70 zł dla 

podmiotów prywatnych (hotelowych) dziennie z wyżywieniem na osobę. Poszczególne 

podmioty zgłaszają sygnały, że jest to kwota niezadawalająca w dobie podwyżek. Zdaniem 

mówcy życie wymusi pewne decyzje.  

Mirosława Gałan - Business Centre Club, strona pracodawców 

Pani Kanclerz zapytała jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o zaangażowanie się władz w pomoc 

osobom prywatnym, które będą udzielały pomocy. 24 grudnia, kiedy się to wszystko zaczęło 

matki z dziećmi z reklamówką wchodziły do naszego kraju i wtedy bardzo dużo osób z własnej 

woli zaczynało pomagać. Bardzo dużo osób pomagało, lecz niestety nie otrzymywali później 

żadnej pomocy, pomimo że weszły takie przepisy. Następnie odniosła się do przykładu 

utworzonego w swojej firmie punku recepcyjnego przez który przeszło ponad 700 osób. Jak 

podkreśliła składała wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o zrefundowanie kosztów, ale niestety 

skończyło się to niczym. Należałoby to uporządkować, zwłaszcza że rząd i samorząd 

dysponują takimi środkami. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

W momencie wejścia ustawy te pieniądze z wyrównaniem były wypłacane i były to dość 

znaczne sumy, które wiązały się z udokumentowaniem pobytu. Na zakończenie potwierdził, 

że jest to słuszna uwaga. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
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Jak powiedział Przewodniczący WRDS WL, to posiedzenie zostało w takim też celu zwołane, 

aby nie było takich sytuacji w przyszłości. Następnie podzielił zdanie Pani Kanclerz, aby 

nagrodzić obywateli polskich za dobre serce, którzy przyjmą znów obywateli Ukrainy i taki 

wysiłek podejmą w obecnej sytuacji inflacyjnej. Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosił, 

aby poprzez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego przekazać informacje o kanałach 

dystrybucji, procedurach jakim mają podlegać osoby udzielające gościny, aby były one znane. 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Ścieżka jest taka, że osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach składały wniosek do 

Urzędu Gminy, a następnie Gmina przekazała zbiorcze listy do Urzędu Wojewódzkiego. Przy 

tych wielu nowych zadaniach związanych z wojną na Ukrainie, urzędnicy lubelscy w bardzo 

dużym stopniu musieli się uelastycznić na różne nowe zakresy obowiązków i my jako urząd 

musieliśmy się dostosować do istniejących warunków. Pani Dyrektor powiedziała, że postara 

się zbadać czy takie sygnały były zgłaszane i z czego to mogło wynikać. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Czy teraz są takie procedury opracowane, zapytał.  

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Oczywiście procedury obowiązują takie same i kwoty również. Pani A. Grula powiedziała, że 

Pan Wojewoda spotkał się z Gubernatorami Obwodu Lwowskiego i Wołyńskiego jakiś czas 

temu i sprecyzowali oni swoje oczekiwania co do pomocy humanitarnej jako rzeczy pierwszej 

potrzeby (agregaty prądotwórcze i zimowa odzież). W związku z tym zaapelowała w imieniu 

Pana Wojewody do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, że 

jeśli byłaby chęć pomocy, czy też włączenia się w takie działania, to będzie przeprowadzona 

kampania społeczna w takim zakresie. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli będą 

dostarczone agregaty prądotwórcze to jest duża szansa na to, że te osoby tutaj nie przyjadą, 

a zostaną na terenie Ukrainy. Wysyłając transporty i pomagając należy mieć nadzieję, że ten 

napływ będzie mniejszy. 

Dariusz Jodłowski -Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan  

Jako partnerzy społeczni jesteśmy gotowi na zorganizowanie wolontariuszy, a jeżeli chodzi  

o pomoc rzeczową to poprosił o przekazanie listy za pośrednictwem Biura WRDS WL – co 

kupować lub na co zbierać pieniądze i do jakich punktów dostarczać. 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Jak przekazała Pani Dyrektor, wstępnie prawdopodobnie będzie to współpraca z Polskim 

Czerwonym Krzyżem, ponieważ Urząd Wojewódzki nie może przyjmować darowizn ze 

względów formalno-prawnych. W związku z tym to organizacja pozarządowa będzie takie 

przedmioty przyjmować. Dobrze byłoby, gdyby były to agregaty prądotwórcze dla szpitali, 

instytucji czy szkół lub też najprostsze tzn. “kozy” dla indywidualnych gospodarstw domowych 

- będą najbardziej praktyczne. Jak podkreśliła Pani A. Grula - będziemy wdzięczni, jeśli WRDS 

WL przyłączy się do tej akcji, czy też zaoferuje swoją pomoc. 

Mirosława Gałan - Business Centre Club, strona pracodawców 

Pani Kanclerz zaproponowała, że chętnie zaangażuje swoich pracowników tak jak wcześniej. 

Następnie odniosła się do wydarzeń z marca, kiedy to przybył transport (ok. 60 szt. kożuchów). 

Te kożuchy są i chętnie zostaną przekazane potrzebującym obywatelom Ukrainy. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
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Tytułem dopełnienia, Przewodniczący WRDS WL powiedział, że sam wtedy kilkakrotnie był na 

granicy i widział jak ta źle zorganizowana pomoc logistycznie była marnowana.  

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Jak powiedział Pan Dyrektor, chcemy działać w oparciu o Polski Czerwony Krzyż i Caritas. 

Podkreślił, że ważne jest, aby dary dotarły tam, gdzie są potrzebne. Wspomniał, że dochodziły 

do niego sygnały o hochsztaplerach, którzy niekoniecznie w sposób uczciwy dokonywali 

dystrybucji. Najlepiej jest współpracować przez sprawdzone organizacje, które mają sieć 

swoich punktów na terenie Ukrainy. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Jak powiedział Przewodniczący, chodzi o to, aby nie było to przedmiotem obrotu handlowego. 

Obecna sytuacja na Ukrainie różni się od marcowej tym, że firmy prywatne boją się 

organizować transport w związku z atakami rakietowymi. 

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Organizacje, które z nami współpracują, czyli Polski Czerwony Krzyż i Caritas (Lubelski, 

Zamojsko-Lubaczowski) to organizacje, które mają kanał humanitarny, więc to 

bezpieczeństwo dostaw jest zapewnione. Pani Dyrektor wspomniała również o wstępnych 

rozmowach o utworzeniu grupy, która będzie organizować różne akcje, w zależności od 

potrzeb. Następnie powiedziała, że dochodzą do niej sygnały, że pomaga się tylko Ukraińcom. 

W związku z tym wspomniana akcja ma być skupiona również na pomocy Polakom na 

wschodzie, z uwagi na to, że są tam Polscy rodacy, którzy cierpią z powodu wojny. 

Mirosława Gałan - Business Centre Club, strona pracodawców 

Jak powiedziała Pani Kanclerz jutro rozpocznie się akcja zbierania darów w sklepach, już dla 

polskich rodzin. Jak zaznaczyła trzeba pokazać, że też pomaga się polskim rodzinom, które 

cierpią niedostatek. Z urzędu też powinna być pokazana pomoc, podsumowała. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Podsumowując temat Przewodniczący WRDS WL przypomniał, że jako partnerzy społeczni 

są otwarci na współpracę ze sztabem kryzysowym czy Wojewodą. Poprosił o przekazywanie 

apeli poprzez Biuro WRDS WL. 

Marek Chmielewski - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Jak powiedział Pan M. Chmielewski o kosztach wprost nie powinno się mówić, niemniej jednak 

zapytał, czy są jakieś ogólne już szacunki kosztów jakie zostały poniesione. Oczywiście nie da 

się szczegółowo wyliczyć a zwłaszcza ofiarności serca, emocji, uczucia, które nie są do 

wyceny. Jeśli chcemy rozmawiać z partnerami społecznymi, instytucjami międzynarodowymi 

trzeba przedłożyć szacunkowe koszty, po to by planować kolejny rok i możliwości 

zabezpieczenia kolejnych sytuacji kryzysowych. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan  

Jest to dodatkowy postulat, zwłaszcza że nie wiadomo czy w tej chwili strona rządowa otrzyma 

pomoc ze strony Unii Europejskiej.  Z pewnością trzeba te szacunki wykonać, bo każdy kto 

ma pomagać chciałby wiedzieć na co i ile potrzeba. Jak wspomniał Ewa Dados inicjatorka 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, również pokusiła się  

o takie szacunki i dysponuje cząstkowymi danymi. 

Mirosława Gałan - Business Centre Club, strona pracodawców 
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Szlachetna Paczka to druga ogólnopolska akcja, która szykuje paczki dla rodzin 

potrzebujących pomocy i warto dotrzeć do opracowania, aby widzieć jaka jest sytuacja rodzin, 

które potrzebują pomocy i ile ich jest. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan   

Należy zrozumieć sytuację jaka dzieje się na Ukrainie. Następnie odniósł się do szacowanych 

kosztów refundacji pobytu Ukraińskich obywateli, wyżywienia i transportów, ponieważ 

dystrybucja nie odbywa się tylko za pomocą samych wolontariatów. Zdaniem 

Przewodniczącego urząd już dysponuje takimi danymi z wiosny, kiedy te koszty były 

ponoszone i taka inwentaryzacja powinna być. 

Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego   

Jak powiedział Pan Dyrektor są wstępne wyliczenia, składane są zapotrzebowania do 

funduszu pomocy, z którego to zadanie jest realizowane na poszczególne komponenty tej 

pomocy. Wszelkie działania są podejmowane w tej kwestii.     

Zbigniew Rymsza - strona pracodawców, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Pan Z. Rymsza powiedział, że jak była fala migracji z Afryki w związku z wojną w Syrii to Turcja 

dostała gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. Uważa, że strona rządowa powinna zrobić 

wszystko, aby pozyskać te pieniądze, ogłosić stanowisko tak aby zawrzeć jak najszybciej 

pewne kompromisy, ponieważ jesteśmy członkami Unii Europejskiej a Turcja nie była i nie jest.  

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Naszą sugestią jest to, aby nie łączyć tego z KPO. 

Zbigniew Rymsza - strona pracodawców, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan  

Zdaniem Pana Z. Rymszy należy podjąć “męską” decyzję i zaprzyjaźnić się z Unią Europejską 

i ludźmi, którzy podejmują tam decyzję. 

Tomasz Sonntag – przedstawiciel strony rządowej 

W odniesieniu do Turcji, to różnica jest taka, że Turcy tworzyli obozy, więc należy się 

zdecydować czy obozy, czy ofiarność społeczna. Natomiast z KPO nie ma to nic wspólnego. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Oprócz punktów recepcyjnych, w Polsce tworzone są de facto obozy w Warszawie.  

Zbigniew Rymsza - strona pracodawców, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan  

Jak powiedział Pan Z. Rymsza być może takie przejściowe obozy trzeba będzie stworzyć na 

Ukrainie, aby tam była ta pierwsza alokacja.  

Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Pani Dyrektor dodała, że różnica między obozami jest znaczna, ponieważ te obozy są 

zamknięte a tutaj są wszystkie ośrodki otwarte. Podsumowując powiedziała, że Ukraina jest 

bliższa mentalnie Polsce niż Afryka i Turcja.   

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Pan Przewodniczący podzielił zdanie swojej przedmówczyni, że należy słusznie rozróżnić, że 

Turcja nie będąc członkiem UE nie przestrzega pewnych standardów cywilizacyjnych i robi 

wiele takich rzeczy, na które cywilizacyjny świat się nie godzi. 

Ad 5. Wolne wnioski. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący WRDS WL poinformował o wpłynięciu do wiadomości Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 15 listopada br. pisma z Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej na pismo ws. zmiany mediatora. Powiedział, że pismo to zostało 
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przesłane do wszystkich członków rady a następnie przeczytał jego treść. Jak zaznaczył, 

Opinia Nr 3/2022 strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej WRDS WL  

z dnia 28 października br. została przekazana do Ministra H. Kowalczyka w dniu 4 listopada 

br. Przewodniczący wraz z członkami Prezydium stwierdził, iż nie widzi potrzeby wskazywania 

kolejnego mediatora, czyli takiego, który by pasował. Sugestią Prezydium oraz 

Przewodniczącego WRDS WL jest, aby nie odpisywać na to pismo. 

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Zdaniem Pana W. Grzegorczyka WRDS WL nie powinna zostawiać pisma bez odpowiedzi. 

Zasadnym byłoby domagać się przedstawienia rzeczowego stanowiska Ministerstwa  

w przedmiotowej sprawie i przewidywanych planów. Jako WRDS WL wyczerpaliśmy swoje 

ustawowe kompetencje wobec konfliktu w PIWET i nie widzimy potrzeby dalszej negocjacji. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Ze względu na etykietę urzędniczą możemy odpowiedzieć przypominając o przesłanej  

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Opinii z dnia 28 października br.  

Marek Chmielewski - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan M. Chmielewski powiedział, że w duchu dialogu należy odpowiedzieć z prośbą  

o odniesienie się do przesłanej Opinii Nr 3 strony pracowników, strony pracodawców i strony 

rządowej WRDS WL z dnia 28 października br.  

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący poprosił stronę związkową NSZZ “Solidarność” o sformułowanie takiego 

pisma z przypomnieniem o przesłanej do Ministra H. Kowalczyka Opinii Nr 3 i o tym, że WRDS 

WL nie chce kontynuować dalszej korespondencji, która nie prowadzi do rozwiązania istoty 

problemu. Zadeklarował pomoc przy redakcji pisma oraz poprosił o przesłanie go do biura 

WRDS WL. Na zakończenie wspomniał o artykule prasowym jaki ukazał się w związku  

z przyjętą Opinią Nr 3.  

Wiesław Grzegorczyk - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Większość projektów dokumentów, które są przyjmowanie przez WRDS WL czynione jest 

zespołowo, często metodą kopiuj wklej, powodując moloch językowy. Pan W. Grzegorczyk 

zaznaczył, iż zgłosił poprawki Przewodniczącemu Zespołu do projektu “stanowiska w sprawie   

przebiegu procesu legislacyjnego (stan aktualnych regulacji) łagodzenia skutków kryzysu 

energetycznego związanego z sezonem grzewczym i kosztami energii” wskazując na błędy 

językowe, ale nie zostały one uwzględnione. Następnie wspomniał, iż te poprawki zgłaszał 

również na posiedzeniu WRDS WL, ale nie zostały one uwzględnione przy głosowaniu.  

W związku z powyższym Pan W. Grzegorczyk złożył wniosek, aby nie dyskutować nad 

językiem lub błędami stylistycznymi. Poprosił o sprawdzanie treści, decyzji tak, aby nie 

wypuszczać bubli językowych.  

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Przewodniczący WRDS WL powiedział, że docenia uważną pracę pań w Biurze WRDS WL, 

które często wyłapują błędy, a takie lapsusy w naszej pracy mogą się czasem zdarzyć.   

Marek Chmielewski - strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Pan M. Chmielewski odniósł się do informacji czasopisma “Forum Biznesu”, gdzie red. 

Warzecha opisał esej “Czy ma sens funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego?”. Warto  

o tym dyskutować, zaznaczył Pan M. Chmielewski i chciałby, aby mieć świadomość, że  

z różnych punktów obserwacyjnych, podważa się zasadność wspólnego spotykania się na 

takiej płaszczyźnie. Na zakończenie serdecznie podziękował za obecność Pana T. Pituchy  

– przedstawiciela strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
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Na zakończenie Pan Przewodniczący podkreślił, że jako Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego możemy sobie przypisać zasługę wprowadzenia kultury dialogu na 

posiedzeniach. Pan T. Pitucha wpisał się w tą kulturę dialogu i Przewodniczący ma nadzieję, 

że przeniesie tą kulturę dalej do pracy politycznej. Wyraził wdzięczność dla wszystkich za 

kulturę pracy w Radzie. Jak podkreślił my wszyscy pracujemy tu społecznie, poświęcamy 

nasze pieniądze, aby rozwiązywać czasem problemy z którymi ludzie nie wiedzą, gdzie się 

udać. Poprosił o przesłanie informacji prasowej do mediów.  

Ad 8. Zakończenie posiedzenia. 

Dariusz Jodłowski - Przewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 

Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył posiedzenie. 

PROTOKOLANT 

Katarzyna Gołębiowska 

PRZEWODNICZĄCY  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego  

/-/Dariusz Jodłowski 

Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 25 listopada 2022 

r. 

2. Zarządzenie Nr 158/2022 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 listopada 2022 

r. w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 


