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Protokół z posiedzenia plenarnego  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 

12 lutego 2021 r. było kontynuacją obrad z dnia 11 lutego 2021 r. Z upoważnienia 

Przewodniczącego WRDS WL Pana Jarosława Stawiarskiego wideokonferencję poprowadziła 

Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL z ramienia Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych. Po powitaniu członków WRDS WL przystąpiła do 

realizacji piątego punktu porządku obrad, czyli do analizy projektu Umowy partnerstwa dla 

realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. 

Imienna lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

▪ Powitanie członków WRDS WL oraz zaproszonych gości; 

▪ Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne; 

▪ Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 

2. Omówienie Terytorialnego Planu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Lubelskiego. 

3. Mechanizmy sprawiedliwej transformacji energetycznej. 

4. Wskazanie przedstawiciela WRDS WL do prac Zespołu Zadaniowego ds. 

przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa 

Lubelskiego. 

5. Analiza projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-

2027 w Polsce. 

6. Wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad 5. Analiza projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 

w Polsce. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Poprosiła członków WRDS WL o zabranie głosu w sprawie proponowanego projektu 

stanowiska opartego na treści postulatów NSZZ „Solidarność”, które zostały dołączone do 

materiałów na wczorajsze posiedzenie WRDS WL (w dniu 11 lutego 2021 r.). 

Marek Kołodziejczyk – strona pracowników, Forum Związków Zawodowych 

Wyraził aprobatę dla proponowanego stanowiska i zachęcił do rozpoczęcia głosowania. 

Wiesław Grzegorczyk – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Oznajmił, że wniosek o zmianę zapisu zaproponowany przez Pana Wojewodę został 

uwzględniony i w miejscu, gdzie stanowisko nawiązuje do inwestycji w OZE poprawiono jego 

fragment i zwrot „zupełnego braku inwestycji” zmieniono na „brak znaczących inwestycji”. 

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski 

Po zapoznaniu się z procedurą zgłaszania uwag do projektu Umowy partnerstwa oraz 

formularzem zauważył, że projekt stanowiska WRDS WL nie odnosi się do poszczególnych 

zapisów w projekcie, nie zawiera też konkretnych i uzasadnionych propozycji zmian. 

Większość zapisów w stanowisku to propozycje zmian, które należałoby kierować do 

Samorządu Województwa Lubelskiego, a nie jako uwagi do projektu Umowy Partnerstwa. 

Oznajmił jednak, że podczas głosowania opowie się za przyjęciem poprawionego stanowiska. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL, strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Podziękowała Panu Wojewodzie za poparcie stanowiska. 

Marian Król – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Uważa, że w stanowisku wymieniono potrzeby naszego regionu i zaznaczył, że dokumentem 

tym można się posłużyć planując przyszłość Lubelszczyzny. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Odniósł się do punku stanowiska dotyczącego budowy przedsiębiorstwa do termicznej 

przeróbki odpadów komunalnych w Lublinie. Poprosił o wykreślenie zwrotu: „w Lublinie”, 

ponieważ jako radny miasta nie wyobraża sobie przeróbki odpadów komunalnych w mieście. 

Wiesław Grzegorczyk – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Przychylił się do wniosku Pana T. Pituchy. 

Maciej Nejkauf – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Zauważył, że w Rzeszowie budują drugą już ekologiczną, wykorzystującą podciśnienie 

spalarnię śmieci, która jest nieuciążliwa. Do budowy podobnej spalarni w Lublinie 

zarekomendował wykorzystanie istniejącej już infrastruktury. Budowanie spalarni w obszarze 

niezabudowanym podniesie koszty.  

Ireneusz Barszcz – strona pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych 

Zasugerował potraktowanie punktu dotyczącego budowy spalarni śmieci jako hasła bez 

skonkretyzowanego miejsca. 
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Jan Pyznarski – strona pracodawców, Izba Rzemiosła Polskiego 

Podkreślił wagę zawartych w stanowisku konkretnych postulatów, po czym zarekomendował 

przyjęcie stanowiska. 

Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski 

Odniósł się do fragmentu strony 2. stanowiska i przytoczył zawarte w nim zdanie: 

„Dotychczasowy brak znaczących inwestycji w OZE wskazuje na bierność władz regionalnych 

w wykorzystaniu potencjału regionu dla pobudzenia gospodarczego i możliwości podniesienia 

poziomu życia mieszkańców.” Skomentował, że inwestycji w OZE wspieranych z różnych 

funduszy na terenie województwa lubelskiego było naprawdę dużo i zdaniem Pana Starosty 

jest to bezpodstawna uwaga, którą należy ze stanowiska usunąć. 

Stanisław Kozyrski – strona pracodawców, Izba Rzemiosła Polskiego 

Zaapelował o przyjęcie stanowiska w obecnej jego formie, zaznaczając, że Lubelszczyzna 

bardzo potrzebuje zmian. 

Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski 

Oświadczył, że przy pozostawieniu wspomnianego zapisu bez zmian, zagłosuje przeciwko 

przyjęciu stanowiska. 

Wiesław Grzegorczyk – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Wyjaśnił, że dane z dnia 30 grudnia 2018 r. wskazują na to, że Lubelszczyzna jest regionem 

o najniższej mocy z OZE. W dokumencie Umowy partnerstwa wskaźniki również są bardzo 

niskie, co wskazuje na potrzebę wzmożenia działań w tym zakresie. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Poprosiła Pana Starostę o przychylenie się do wniosku o zajęcie wspólnego stanowiska. 

Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski 

Zapewnił, że rozumie znaczenie stanowiska, jednak zaznaczył, iż nie jest to dokument 

wewnętrzny, a zawarte w nim uwagi powinny trafić do adresatów z naszego województwa. 

Marian Król – strona pracowników, NSZZ „Solidarność” 

Jeśli usunięcie tego zdania jest warunkiem przyjęcia stanowiska przez wszystkie strony, 

opowiada się za zlikwidowaniem tego fragmentu tekstu. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Zapytała kto z członków WRDS WL jest za przyjęciem stanowiska z naniesionymi poprawkami. 

Głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Nr 4/2021 WRDS WL z dnia 12 lutego 2021 r. 

do projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 

Głosy za   - 21 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie WRDS WL przyjęli stanowisko zwykłą większością głosów. 
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Ad 6. Wolne wnioski. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Zwróciła się do pracowników biura z prośbą o ustalenie najbliższego możliwego posiedzenia 

Prezydium WRDS WL celem ustalenia harmonogramu prac WRDS WL na rok 2021. 

Ad 8. Zakończenie posiedzenia. 

Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL strona pracowników, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Podziękowała za zgłosowanie i zakończyła posiedzenie. 

 

PROTOKOLANT 

Noemi Sikorska 

WICEPRZEWODNICZĄCA 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

Wiesława Janczak 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności z posiedzenia WRDS WL w dniu 12 lutego 2021 r. 

2. Stanowisko Nr 4/2021 WRDS WL z dnia 12 lutego 2021 r. do projektu Umowy 

partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. 

 


