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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 27 kwietnia 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 Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4. Posiedzenie otworzyła  
i poprowadziła Przewodnicząca WRDS, Pani Mirosława Gałan. 
 
Mirosława Gałan -  Przewodnicząca WRDS 

 

Pani Przewodnicząca powitała członków WRDS oraz zaproszonych na posiedzenie gości stanowi załącznik nr 1 
do protokołu): 
W temacie „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”: Pana Lecha Dębczaka  

(w zastępstwie Pana Janusza Kozioła, Starosty Łukowskiego) - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łukowie, Pana Albina Mazurka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW, Pana Wojciecha 

Pogodzińskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, Pana Antoniego Rudnika - ze Stowarzyszenia 

Organizatorów Pomocy Społecznej w Lublinie, Pana Adam Zaniewicza – z Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 

‘80” w DPS w Ryżkach. 

W temacie „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL”: Pana Stanisława 

Kiszczaka - Członka DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL, Pana Artura Krukowskiego 

- Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Pana Grzegorza Matyska - Członka Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych, Członka Zarządu, Dyrektora Biura Doradztwa Podatkowego „Doradca” Sp. z o.o. 

(imienna lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

Następnie Pani Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady o zapoznanie się z porządkiem obrad i zapytała  

czy go przyjmują, czy są uwagi. Uwag nie było. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego. 

 powitanie zaproszonych gości oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego; 

 przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 
 przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego z dnia 28 marca  2018 r.; 
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 *Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne.  
 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego. 

 

2. Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. 
 omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego  ds. Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia WRDS - Pan Marek Chmielewski - Przewodniczący Zespołu; 
 dyskusja z udziałem członków WRDS i zaproszonych gości; 
 podsumowanie dyskusji; 
 przyjęcie Stanowiska WRDS. 

 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego 

 

3. Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL. 
 omówienie wyników pracy Doraźnego Zespołu Roboczego  ds. Regionalnej Koalicji  

w Walce z Szarą Strefą WRDS; 
 dyskusja z udziałem członków WRDS i zaproszonych gości; 
 podsumowanie dyskusji; 

 

 Pani Mirosława Gałan - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego  

 

4. Przyjęcie uchwały nr 3/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego 
ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS. 
 

5. Wolne wnioski. 
 

6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała członków WRDS czy przyjmują protokół z posiedzenia plenarnego 

WRDS z dnia 28 marca 2018 r. oraz czy mają do niego uwagi. Uwag nie było. Ponadto poinformowała członków 

Rady oraz zaproszonych gości o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA 

28 MARCA  2018 R.   

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 28 marca 2018 r. 

Ad. 2.   „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach”   
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Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Poprosiła Pana Marka Chmielewskiego, Przewodniczącego SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS, o omówienie wyników prac Zespołu w przedmiotowym temacie. 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Wyjaśnił, że Materiał (stanowiący załącznik nr  2 do niniejszego protokołu) przedłożony przez Zespół nie ma 

charakteru stanowiska ponieważ zabrakło przedstawiciela jednej ze stron podczas prac. Dyskusja dotycząca 

konfliktu w DPS odbyła się z udziałem osób bezpośrednio zainteresowanych i kompetentnych - Pana Adama 

Zaniewicza – z Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ‘80” w DPS w Ryżkach, Pana Wojciecha Pogodzińskiego - 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, obecny był Pan Janusz Kozioł - Starosta Łukowski, a także Pan 

Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW. Jako gość obecny był również Pan Wojciech 

Włodarczyk – członek WRDS WL, będący na liście mediatorów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

od wielu lat uczestniczący w dialogu społecznym i deklarujący gotowość pomocy, z rozważeniem misji dobrej woli 

w sprawie tego konfliktu. W dalszej części wypowiedzi Pan Przewodniczący Chmielewski przypomniał, iż w lutym 

br, w wyniku postulatów związków zawodowych z kilku DPS-ów, podjęta była debata w tym temacie, a obecnie 

wpłynęło pismo od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) z prośbą o zajęcie 

się przez WRDS WL problemem sporu w DPS w Ryżkach, który trwa od lutego 2017 roku. Z punktu widzenia 

formalnego jest to spór zbiorowy Związku Zawodowego, zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy po odbyciu 

procesu negocjacji, mediacji, z przeprowadzonym – wg oświadczenia Przewodniczącego i dyrektora DPS – 

referendum. Związkowcy przyjęli do wiadomości, że w tego typu placówkach nie powinno przeprowadzać się 

formy strajkowej, stąd powstał społeczny oddźwięk w postaci wsparcia ich działań przez innych związkowców  

i protest odbywał się poza Domem Pomocy Społecznej w formach przewidzianych przez ustawę  

o zgromadzeniach. Głównym inicjatorem tego sporu jest Wolny Związek Zawodowy „Sierpień ‘80”. W DPS 

funkcjonują jeszcze dwa związki – Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych przy DPS w Ryżkach oraz 

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność. Z punktu formalnego nie są one stronami sporu, natomiast w przesłanych 

pismach popierają postulaty płacowe, jednak co do formy jeden ze związków odniósł się z dezaprobatą. 

Natomiast co do niskich uposażeń, problemów systemowych, potrzeby negocjacyjnego sposobu rozwiązania 

tego sporu wszystkie trzy związki są otwarte. Poza postulatami i formalną stroną mającą oparcie w ustawie  

o sporach zbiorowych, „WZZ Sierpień ‘80” podnosi także postulaty natury bardziej ogólnej, dotyczące większego 

dofinansowania domów pomocy społecznej, postulaty, które również WRDS WL formułowała w stanowisku  

w lutym br., które w dużym stopniu zależą od polityki społecznej państwa. Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach 

jest domem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (85 miejsc) i dla osób przewlekle chorych psychicznie  

(25 miejsc). Wymaga to zwiększonego wysiłku opiekuńczo – terapeutycznego, stanowi zwiększone obciążenie 

psychofizyczne osób tam pracujących i zwiększenie kosztów remontów, modernizacji i przyspieszonego zużycia 

infrastruktury i wyposażenia. W dokumentach znajduje się informacja o kadrowym składzie, zawarta w kopii 

pisma Państwowej Inspekcji Pracy (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Na podstawie dyskusji, widząc 

gotowość stron do prowadzenia dialogu, Zespół postuluje by dalej prowadzić rozmowy, starać się doprowadzić 

do konsensusu bądź osiągnąwszy pewien poziom porozumienia, zawiesić spór zbiorowy. W punkcie trzecim 

Materiału Zespół nawiązuje do  postulatów skierowanych do resortu, do rządu, do parlamentarzystów - 

sformułowanych w lutym br. w Stanowisku Nr 1/2018 Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej  

i Ochrony Zdrowia WRDS WL (załącznik nr 5 do protokołu) i w Stanowisku nr 1/2018 WRDS WL w sprawie 

sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania  

i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej (załącznik nr 6 do 

protokołu) - o to m.in. by podjąć społeczną debatę, jakie zmiany organizacyjne można wprowadzić,  

by pracownicy opieki społecznej mieli większą satysfakcję ze swojej pracy oraz by było więcej środków na 

poprawę warunków pobytu podopiecznych i warunków pracy pracowników. W punkcie drugim Materiału, mając 
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deklarację ze strony samorządu powiatu, Pana Starosty, iż rozważa w drugiej połowie roku uruchomienie 

pewnych środków dla poprawy wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej, a także mając na uwadze 

otwartość i zbliżenie w trakcie negocjacji stanowisk dotyczących wysokości podwyżek – od 500 złotych w sporze 

zbiorowym w punkcie wyjścia do wysokości 200 złotych podawanej przez Pana Zaniewicza, zasadnym jest 

wprowadzenie z misją dobrej woli doświadczonego przedstawiciela WRDS WL. Taki wniosek Zespół 

sformułował, nie podając nazwiska, ale mając w tym zakresie deklarację Pana Wojciecha Włodarczyka.  

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Podziękowała Przewodniczącemu M. Chmielewskiemui za przybliżenie zagadnienia i otworzyła dyskusję 

udzielając głosu Panu Adamowi Zaniewiczowi  – Przewodniczącemu Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ’80”  

w DPS w Ryżkach. 

 

Adam Zaniewicz  – Przewodniczącemu Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ’80” w DPS w Ryżkach 

 

Podziękował za wnioski i informacje przedstawione przez Przewodniczącego Marka Chmielewskiego przyznając,  

że w poprzednich latach Starostwo nie dokładało pieniędzy do funkcjonowania DPS w Ryżkach, jednak jeśli nie 

dokłada, to również niech nie powinno zabierać tych środków ponieważ w 2015 roku z dotacji, którą otrzymywało 

Starostwo z ministerstwa i z opłat mieszkańców, co dało kwotę 3 mln 762 tys zł., do budżetu DPS wpłynęła kwota 

zaniżona o 25 tys zł. W 2016 roku ta kwota zwiększyła się, pomimo budżetu wynoszącego ponad 4 mln zł. - 

Starostwo przekazało kwotę niższą o 324 tys. zł. W 2017 roku była podobna sytuacja, pomimo wzrostu dotacji  

i wpływów od mieszkańców, ujęto prawie 170 tys. zł. Starosta informował, że podniósł płace we wszystkich 

jednostkach budżetowych w powiecie łukowskim na kwotę około 2,5 mln zł. Na DPS w Ryżkach przypadła kwota 

280 tys. zł., która nie jest ujęta w budżecie, budżet zamknął się kwotą dotacji i opłatami mieszkańców, a kwota 

280 tys. zł. na podwyżki, była wyrównaniem odgórnym z Ministerstwa najniższej krajowej płacy i to pracownicy 

otrzymali, nie była to więc podwyżka. Pan Zaniewicz, nawiązując do Stanowisk z lutego br. Stałego Zespołu 

Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL i Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL 

w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów 

finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, poinformował 

o raporcie Inspekcji Pracy z 2017 o sytuacji w DPS-ach jaki znalazł w Internecie. (załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu).  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że raport zostanie przesłany drogą mailową wszystkim zainteresowanym  

i udzieliła głosu Panu Albinowi Mazurkowi, Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej LUW. 

 

Albin Mazurek  - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Adama Zaniewicza Pan Albin Mazurek zaznaczył, że nie 

ma czegoś takiego w budżecie państwa czy  budżecie wojewody jak dotacja na wyrównanie najniższej krajowej, 

przyjęty jest pewien system finansowania domów pomocy społecznej (od 2004 roku). Jeśli chodzi  

o rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej, regulujące standardy, które służby wojewody nadzorują, 

nie ma planowanych żadnych zmian na gorsze, są pewne stałe wskaźniki zatrudnienia w tym rozporządzeniu, 

które muszą być przestrzegane i służby wojewody te wskaźniki nadzorują. To są wskaźniki zatrudnienia  

w odniesieniu nie do wszystkich pracowników, ale do zespołu opiekuńczo – terapeutycznego. Jeżeli taki 

wskaźnik dla DPS w Ryżkach wynosi 0,50 i jest 110 mieszkańców oznacza to, że w DPS powinno być 

zatrudnionych minimum 55 pracowników. Służby wojewody to kontrolują, a ostatnia taka kompleksowa kontrola  
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w DPS w Ryżkach była 3-4 lata temu i w tym roku taka kontrola też jest zaplanowana. Dyrektor wyraził 

przekonanie że Dom spełnia te wskaźniki. Istotnie trwają rozmowy w Ministerstwie, ale dotyczą one zobligowania 

do zastosowania tych wskaźników zatrudnienia w prywatnych domach opieki, ponieważ  placówki całodobowej 

opieki, czyli prywatne domy opieki prowadzone jako działalność gospodarcza tych wskaźników nie mają.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pani Przewodnicząca wskazała, iż wszystkie stanowiska związane z obsługą medyczną w placówkach opieki 

społecznej są finansowane przez Starostów, a Rada powinna wnioskować, by te stanowiska były finansowane  

z Narodowego Funduszu Zdrowia, wtedy byłaby inna polityka gospodarowania tymi stanowiskami i ta sytuacja 

mogłaby ulec złagodzeniu. Następnie Pani Mirosława Gałan udzieliła głosu Panu Wojciechowi Pogodzińskiemu, 

Dyrektorowi DPS w Ryżkach. 

 

Wojciech Pogodziński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach 

 

Zwrócił się z uznaniem dla pracy Rady wyrażonej w Stanowisku WRDS WL z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

sytuacji domów pomocy społecznej. Zdaniem Dyrektora to stanowisko obejmuje wszystkie aspekty, które są 

podstawą sporu w DPS  w Ryżkach. Jako dyrektor rozumie potrzebę zwiększenia wynagrodzeń pracowników, 

natomiast to, że ten spór trwa tak długo nie wynika z braku dobrej woli, tylko z ograniczonych środków jakimi 

dysponuje powiat łukowski. Niemniej, podwyżki w DPS w Ryżkach miały miejsce trzykrotnie od 2012 roku. Nie 

były to bardzo duże kwoty i zawsze można mówić, że jest to tylko waloryzacja czy indeksacja. W 2012 roku była 

to podwyżka rzędu 300 złotych, w 2014 r. – 100 zł, a w 2017 r. – kolejnych 300 zł. To z punktu widzenia 

Starostwa Powiatowego jako organu zarządzającego jednostkami mu podległymi, a jest ich 27 w tym  

11 jednostek pomocy społecznej, jest dużym obciążeniem. Do 2014 roku włącznie Powiat dokładał  

do funkcjonowania DPS w Ryżkach niemałe pieniądze. Te kwoty sięgały od 600 tys. zł, później malały, a ostatnie 

takie dofinansowania były rzędu ponad 400 tys. zł. Rzeczywiście średnia wojewódzka dotacja przeznaczona na 

jednego mieszkańca wzrasta w ostatnich latach, wzrasta także dochód Domu z tytułu przyjmowania 

mieszkańców na nowych zasadach, za który płacą sami mieszkańcy jak również ośrodki pomocy społecznej. 

Stąd, w momencie kiedy rodzi się problem sfinansowania innych domów pomocy społecznej na terenie powiatu, 

a jest ich 3, nie można się dziwić, że te środki zostały przeznaczone we właściwy sposób, nie naruszając prawa, 

na potrzeby tych domów. W Stanowisku WRDS kilka rzeczy jawi się w potrzebach DPS w Ryżkach. W związku  

z typem działalności, jak już zostało wspomniane jest to dom przeznaczony dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i psychicznie chorych, dewastacja następuje bardzo szybko. Potrzeba też, aby nakłady  

na utrzymanie tych standardów były większe. W ocenie Pana Dyrektora same powiaty sobie nie poradzą. Jak 

wspomniała Pani Przewodnicząca, narastający problem dotyczy służb medycznych zatrudnionych w tego typu 

placówkach. Domy pomocy społecznej nie są placówkami leczniczymi tylko opiekuńczymi. W czasie odbytego  

18 kwietnia br. zjazdu Naczelnej Izby Pielęgniarek stwierdzono, że zatrudnianie pielęgniarek w DPS-ach jest 

niezgodne z prawem, które obowiązuje pielęgniarki. Lekarz zatrudniony w DPS nie powinien dawać zleceń 

pielęgniarce, którą zatrudnia a opłaca samorząd prowadzący tę jednostkę, mieszkańcy powinni być ubezpieczeni 

i objęci opieką pielęgniarską przez pielęgniarki ZOZ-u. Pan Dyrektor poinformował, że Pan Starosta przewiduje  

w bieżącym roku podwyżkę wynagrodzeń w Powiecie Łukowskim. Wniosek Przewodniczącego Chmielewskiego 

o oddelegowanie do prac obserwacyjnych w DPS w Ryżkach Pana Wojciecha Włodarczyka Pan Dyrektor ocenił 

pozytywnie, uznając iż spojrzenie z zewnątrz może wnieść coś nowego w sposobie zarządzania. Dopóki jednak 

wszystkie strony związkowe nie przystąpią do wspólnych rozmów na temat możliwości ustalenia premii 

motywacyjnej, nie ma o czym dyskutować. Pan Starosta określa o ile może podnieść pensję zasadniczą, 

natomiast pensje wspomagane są przez premię, która w DPS w Ryżkach jest stała i nic nie wnosząca. Stąd 

prośba do Pana W. Włodarczyka by przekonywał pozostałe Związki, bo niekoniecznie wszystkie trzy chcą takiego 

rozwiązania. Pan dyrektor przyjął wniosek dotyczący misji dobrej woli z nadzieją.  
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Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

Podziękowała za wypowiedź Panu Dyrektorowi i oddała głos Panu Markowi Chmielewskiemu, 

Przewodniczącemu SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Dyrektora Pogodzińskiego, zaznaczył by nie przenosić dyskusji na tematy 

ogólnokrajowe, systemowe, resortowe ponieważ te problemy zostały ujęte w Stanowiskach Zespołu i Rady  

w lutym br. 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Udzieliła głosu Panu Wojciechowi Włodarczykowi, reprezentującego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wojciech Włodarczyk, Pracodawcy RP 

 

Jako mediator zauważył chęć WRDS w wyznaczeniu go z misją dobrej woli. Zaznaczył, że muszą się na  

to zgodzić wszystkie strony. W DPS w Ryżkach był mediator i nie ma protokołu rozbieżności, a jest on konieczny. 

Ważne jest to, że mediator to nie sędzia, mediator jest po to, by zbliżyć stanowiska stron. Każda ze stron musi 

zrobić krok do tyłu.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pan W. Włodarczyk jest mediatorem z urzędu i wspomniał o misji dobrej woli, która uruchomiłaby procedury 

prawne związane z rozwiązaniem tego problemu. Na posiedzeniu Prezydium, jak również w kuluarach 

członkowie Rady uznali, że należy problem ten rozwiązać u nas na miejscu, nie wszczynając drogi formalno –

prawnej. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do zmiany atmosfery pracy w DPS w Ryżkach dla dobra jego 

mieszkańców.  Na posiedzeniu Prezydium propozycja Pana Wojciecha Włodarczyka, który deklaruje  swoją 

pomoc w rozwiązaniu tego problemu, została przyjęta z wielką przychylnością. Na razie byłby to wyjazd i próba 

rozwiązania konfliktu poprzez dialog. Następnie Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Maciejowi Nejkauf. 

 

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 

Jako przedstawiciel pracobiorców wyraził szacunek dla ludzi pracujących w DPS-ach, bo jest to praca bardzo 

ciężka. Odniósł się do informacji o podwyżkach przedstawionych przez Pana Dyrektora Pogodzińskiego, 

zaznaczając, że zabrakło informacji o podstawie. Możliwości budżetowe organu prowadzącego są oczywiście 

zrozumiałe, ale jeśli trzeba było „równać z automatu” żeby dostosować te wynagrodzenia do poziomu 

ustawowego to wspomniane kwoty mają zupełnie inny wymiar. Zwrócił się do Pana Przewodniczącego Adama 

Zaniewicza z pytaniem odnośnie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez PIP– znalazła się w nim informacja, 

że kierownik działu  opiekuńczo - medycznego nie udzielał dni wolnych w zamian za godziny przepracowane 

ponad grafik w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zapytał czy wynikało to z faktu, że kierownik dogadywał się  

z pracownikami i te godziny skumulowane odbierali poza okresem rozliczeniowym czy też nie odbierali wolnych 

dni ponieważ nie miał ich kto zastąpić? 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
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Poprosiła o odniesienie się o poruszonych kwestii i udzieliła głosu Panu Lechowi Dębczakowi,  Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. 

 

Lecha Dębczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie 

 

Potwierdził stanowisko Pana Starosty - jest deklaracja dokonania podwyżek, należy jednak mieć świadomość,  

że podwyżka ta nie będzie dotyczyła tylko domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Jeśli Powiat będzie miał 

pieniądze na taką operację, to zostaną uwzględnione wszystkie jednostki pomocy społecznej w powiecie 

łukowskim. Ponieważ PCPR ma nadzór nad wszystkimi jednostkami pomocy społecznej, Dyrektor ma tę wiedzę i 

wie jak wyglądają wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach. DPS w Ryżkach nie jest przykładem 

wyodrębnionym. Nie można traktować DPS w Ryżkach jako jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, 

która generuje jakieś dochody. Te 300 tys. zł, o których wspomniał Pan Przewodniczący mówiąc o nadwyżce nad 

wykonaniem budżetu – powiat zagospodarował by uzupełnić niedobory jakie powstały w DPS w Łukowie. Jest to 

dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie gdzie koszty utrzymania są około 30 procent wyższe. 

Ustawodawca to przewidział. Wojewoda może podnieść tę dotację nawet do 50 procent w stosunku do innych 

domów pomocy społecznej. W ostatnim czasie miała miejsce kontrola budżetowa RIO dotacji wykonanej przez 

powiat i nie było w tej kwestii żadnych zastrzeżeń. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Udzieliła głosu Panu Przewodniczącemu A. Zaniewiczowi z prośbą o odniesienie się do poruszonych zagadnień.  

 

Adam Zaniewicz  – Przewodniczący Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ’80” w DPS w Ryżkach 

 

Stwierdził, że jeśli chodzi o wskaźnik, o którym mówił Pan Albin Mazurek, do kadry opiekuńczej wliczany jest Pan 

Dyrektor, jego zastępca, 2 kierowniczki i panie socjalne choć absolutnie nie ma to miejsca – nie pełnią 

bezpośredniej opieki.  Odnośnie wyrównania minimalnego wynagrodzenia, księgowy z mediacji podkreślił,  

że dzięki podwyżce o 300 zł., które otrzymali pracownicy, siedmiu pracowników nie musi otrzymywać dodatku 

wyrównawczego do najniższej płacy.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przyjęła informacje przedstawione przez Pana Przewodniczącego ze zrozumieniem, wyrażając przekonanie,  

że będą one dokładnie analizowane przez Pana Wojciecha Włodarczyka. Następnie udzieliła głosu Panu 

Markowi Kołodziejczykowi. 

 

Marek Kołodziejczyk, Forum Związków Zawodowych 

 

Wyraził oczekiwanie, że strony niezwłocznie przekażą do WRDS WL zgodę na przystąpienie Pana Włodarczyka 

do pracy. Zaproponował zamknięcie dyskusji i poproszenie stron o wyrażenie zgody na udział  w negocjacjach 

Pana W. Włodarczyka.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 
Udzieliła głosu Pani Wiesławie Janczak. 
 

Wiesława Janczak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
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Przysłuchując się dyskusji oceniła, że sprawa zaszła bardzo daleko i jako człowiek dialogu, jako działacz 

związkowy reprezentujący stronę pracowników, nawet w trudnych sytuacjach umie rozmawiać i doprowadzać 

sprawy do konsensusu. Przywołała przykład bardzo trudnej sprawy Protektora, gdzie była obecna podczas 

mediacji powołanych z urzędu. Widząc winę po obydwu stronach, zwróciła się do Dyrektora DPS w Ryżkach jako 

pracodawcy oraz do strony związkowej z prośbą o dobrą wolę w tym trudnym temacie,  by zamknąć to co było  

i rozpocząć to co możliwe na bazie obecnej sytuacji. Rada Dialogu Społecznego winna również dołożyć 

wszelkich starań, dopominając się o pewne rzeczy, które wynikają nie tylko z przyczyn leżących po tych dwóch 

stronach. Rada zajmie się tym, co leży po stronie ustaw, o to będzie się upominać. Mądrość musi być po obu 

stronach. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Podziękowała za wypowiedz i oddała głos Panu Wiktorowi Szyborskiemu. 

 

Wiktor Szyborski – Konfederacja „Lewiatan” 

 

Pan W. Szyborski powiedział, że nie chciałby, aby problem, który powstał w Ryżkach pomiędzy związkami 

zawodowymi a dyrekcją przesłonił najważniejszą rzecz, która dotyczy wszystkich DPS-ów. Zacytował bardzo 

ważne w jego opinii  zdanie z prac Zespołu Roboczego: „Problem sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach 

jest sporem zakładowym, niemniej źródła problemów tkwią w polityce społecznej państwa i rozwiązaniach 

systemowych, w działaniach samorządów terenowych, w sposobie finansowania domów pomocy społecznej.” 

Może być taka sytuacja, że samorządom w Polsce zabraknie pieniędzy na szereg zadań i wtedy żadnych 

problemów nie da się rozwiązać jeśli nie będzie rozwiązania systemowego. Rolą Rady jest szczególne 

podkreślenie kwestii systemowej. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przypomniała, że takie zapisy znalazły się już w Stanowisku WRDS WL z lutego br., które zostało skierowane do 

rządu i wszystkich instancji. Następnie udzieliła głosu Panu Dyrektorowi W. Pogodzińskiemu z prośbą  

o odniesienie się do kwestii podnoszonych przez Pana Macieja Nejkauf odnośnie kontroli PIP. 

 

Wojciech Pogodziński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach 

 

Przyznał, że liczba zwolnień lekarskich w DPS w Ryżkach przerasta jego wyobrażenie, ale także osób 

kontrolujących. W bardzo napięty sposób trzeba planować prace poszczególnych pracowników. Pracownik za to 

odpowiedzialny od niedawna jest kierownikiem tego działu  więc może w kilku przypadkach przekroczył okres 

rozliczeniowy. Został on pouczony. Pracownicy działów ponownie zostali przeszkoleni w jaki sposób mają 

dokonywać prawidłowo rozliczeń. Generalnie, jeśli było jakieś przekroczenie, to za zgodą pracowników tego 

działu. Na każdej grupie jest czterech opiekunów, a nie jeden jak twierdzi Pan Przewodniczący. Przy tak dużej 

liczbie osób przebywających na zwolnieniach lekarskich jest to trudne. Liczba osób w zespole terapeutyczno – 

opiekuńczym wykracza poza ten wskaźnik. Praca osób takich jak dyrektor, zastępca dyrektora czy kierownicy, 

którzy wiele czasu w swojej pracy poświęcają bezpośrednio mieszkańcom, nie może być podważana przez Pana 

Przewodniczącego.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Poprosiła Pana Przewodniczącego Marka Chmielewskiego o zaprezentowanie projektu stanowiska WRDS WL  

w omawianym temacie (projekt stanowiska załączonego do materiałów dla członków  WRDS WL stanowi 
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załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) z uwzględnieniem zmian jakie wyniknęły w toku dyskusji w związku  

z planowanym udziałem w negocjacjach Pana Wojciecha Włodarczyka.  

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Pan Przewodniczący M. Chmielewski odczytał projekt stanowiska uwzględniający udział w negocjacjach Pana 

Wojciecha Włodarczyka (projekt uwzględniający zmiany stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przypomniała, że w stanowisku Rady z lutego br. zawarte są wszystkie problemy, z którymi nie może uporać się 

DPS nie tylko w Ryżkach ale inne w kraju również. Stanowisko dotyczące problemu w Ryżkach podtrzymałoby 

stanowisko WRDS WL z lutego. Następnie Pani Przewodnicząca M. Gałan udzieliła głosu reprezentującemu 

stronę rządową Panu Tomaszowi Pitucha. 

 

Tomasz Pitucha, strona rządowa 

 

Odniósł się do preambuły projektowanego stanowiska, pytając co należy rozumieć przez sformułowanie,  

że „źródła problemów tkwią w polityce społecznej państwa”?  W opinii Pana Tomasz Pituchy w pierwszym 

rzędzie te problemy tkwią w niedofinansowaniu, w działaniach samorządów i w jakichś uwarunkowaniach  

z zakresu polityki społecznej państwa, które należałoby nazwać. Takie stwierdzenie jakie znalazło się w projekcie 

budzi wątpliwości gdyż jest zbyt dużym uogólnieniem. Zdaniem Pana T. Pituchy mamy odwróconą kolejność  

i hierarchię. Mechanizmy są skonstruowane, a jeśli są braki w tych mechanizmach, to nie jest to polityka 

społeczna państwa tylko co najwyżej jakieś konstrukcje szczegółowe. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Zwróciła się do Pani mec. Małgorzaty Wrzołek z pytaniem o rozwiązanie tej kwestii. 

 

Małgorzata Wrzołek, radca prawny koordynator, UMWL 

 

Stwierdziła, że w pierwszym akapicie należałoby może zaznaczyć, że źródłem konfliktu między stronami są 

problemy systemowe związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej sygnalizowane przez WRDS WL  

w stanowisku nr 1/2018 z 27 lutego 2018r. W treści dzisiejszego stanowiska można doprecyzować  

o jakie problemy systemowe chodzi. Może odwołanie się do tego co WRDS WL już uchwaliła będzie 

satysfakcjonujące dla Pana T. Pituchy. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Zapytał, czy mowa o preambule. 

 

Małgorzata Wrzołek, radca prawny koordynator, UMWL 

 

Potwierdziła i dodała, że uszczegółowienie tych problemów znajduje się w punkcie 3 pierwotnego projektu 

stanowiska (po zmianie pkt 2) – to są te systemowe problemy, będące zarzewiem sporu w Ryżkach. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 
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Odczytał treść preambuły w brzmieniu „Problem sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach jest sporem 

zakładowym, niemniej źródła problemów tkwią w rozwiązaniach systemowych, w działaniach samorządów 

terenowych, w sposobie finansowania domów pomocy społecznej”. (projekt stanowiska zawierający 

zaproponowaną w preambule zmianę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Wiesława Janczak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
 
Wyraziła swój sprzeciw stwierdzając, że jeżeli Zespół zaproponował projekt i widzimy, że te problemy wynikają 
nie tylko z przepisów, rozwiązań systemowych czy działań samorządów terytorialnych, ale Rada oceniła, że 
należy pochylić nad wszystkimi domami, nad ustawami, nad przepisami i coś zmienić co nie było zmieniane 
przez lata – nie należy teraz temu zaprzeczać. W jakiejś formie powinno to być zasygnalizowane. Wyraziła 
niezrozumienie wobec tego, że Zespół przygotował stanowisko, a teraz się z niego wycofuje. 
 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Wiesławy Janczak stwierdził, że nie jest to wycofanie, ponieważ  

za rozwiązania systemowe odpowiadają organy publiczne, władza państwowa - stąd wykreślenie słów „w polityce 

społecznej państwa” nie przeczy głównej myśli. 

Wiesława Janczak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
 

Stwierdziła, że nie do końca się zgadza z argumentacją Pana M. Chmielewskiego. Jeżeli już zapisane to zostało 

w poprzednim stanowisku i Rada wystąpiła z nim do organów państwowych to się teraz nie powinna się 

wycofywać. Po to jesteśmy, aby rozmawiając szukać rozwiązań i pomóc DPS w Ryżkach, ale też wszystkim 

domom pomocy. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Zapytała, czy wato w tej chwili kruszyć kopie tylko nad sformułowaniami czy interpunkcją? Następnie udzieliła 

głosu Panu Zbigniewowi Rymszy. 

 

Zbigniew Rymsza - Konfederacja „Lewiatan” 

 

Poparł stanowisko Pani W. Janczak by problem postawić jasno, by ktoś się nim zajął. Jeśli organy ustawodawcze 

nie podejmą jakiejś decyzji, to problem będzie narastał w całym państwie. Potrzebne są konkretne rozwiązania. 

 

Tomasz Pitucha, strona rządowa 

 

Jak już wcześniej sygnalizował, polityka społeczna państwa zawiera prawo, które ustanawia domy pomocy 

społecznej, zasady i przepisy dotyczące ich funkcjonowania. Jeżeli coś tu zawodzi, to są to rozwiązania 

systemowe, może na jakimś etapie. Dlatego jeśli mówimy o polityce społecznej państwa, to należałoby 

uszczegółowić jakie aspekty tej polityki zawodzą. Uznał, że wystarczy zapis ogólny tzn. „rozwiązania 

systemowe”. Pan T. Pitucha nie zgodził się z Panią W. Janczak,  że Rada musi przyjąć stanowisko w brzmieniu 

jakie przygotował Zespół, stąd ta uwaga i prośba by dokonać zmiany. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
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Poinformowała, że Rada wróci do tematu ogólnego domów pomocy społecznej jak otrzyma odpowiedź  

z Ministerstwa, od Prezydenta, od Premiera. Natomiast Pan W. Włodarczyk będzie rozwiązywał indywidualny 

problem Ryżek i na tym się należy skupić. 

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 

Zwrócił uwagę na tytuł stanowiska: „w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu w DPS w Ryżkach”, zaproponował 

aby usunąć słowa „ próby rozstrzygnięcia” i pozostawić tytuł „w sprawie sporu w DPS w Ryżkach” 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Odnosząc się do powyższej propozycji poinformował, że temat tak został sformułowany przez Prezydium i nad 

takim tematem pracował Stały Zespół. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przypomniała, że porządek obrad został przyjęty i wobec braku głosów w dalszej dyskusji poprosiła Pana  

M. Chmielewskiego o odczytanie treści proponowanego stanowiska. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Odczytał projekt stanowiska w brzmieniu zgodnym z projektem wg załącznika nr 10 do niniejszego protokołu. Po 

odczytaniu preambuły Pan M. Chmielewski dodał, że tak brzmiałaby treść preambuły gdybyśmy chcieli osiągnąć 

konsensus. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Stanowiska w przedmiotowym temacie. 
 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 1 

Głosy wstrzymane  - 1 

 
Członkowie WRDS przyjęli Stanowisko Nr 4/2018 w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy 

Społecznej w Ryżkach 20 glosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym (wg treści zgodnej z załącznikiem 10). 

Bezpośrednio po głosowaniu odbyła się dyskusja spowodowana wątpliwościami co do treści przyjętego 

stanowiska. 

 
Marek Kołodziejczyk, Forum Związków Zawodowych 

 

Zgłosił uwagę, że Pan Przewodniczący M. Chmielewski nie przeczytał treści stanowiska jakie wypracowano  

w trakcie dyskusji (tj. wg treści zgodnej z załącznikiem nr 8) i wprowadził sam nowelę. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 
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Wyjaśnił, iż czytając preambułę zaznaczył, że jest to zgodne z oczekiwaniem strony rządowej i Pani 

Przewodnicząca poprosiła go o odczytanie dalszej części stanowiska. Zaproponował dwie wersje preambuły  

tj. wg treści w załączniku nr 9 i wg treści w załączniku nr 10. Pan M. Chmielewski zauważył, że dla uzyskania 

konsensusu, jeśli o takowy Rada chciałaby walczyć, strona rządowa wystąpiła o wykreślenie sformułowania  

„w polityce społecznej państwa”. W ocenie Przewodniczącego za rozwiązania systemowe odpowiada władza 

publiczna stąd  sformułowanie „polityka społeczna” może się w stanowisku znaleźć, ale nie jest niezbędne. 

 

Małgorzata Sokół, strona samorządowa 

 

Zaproponowała, by przegłosować jako wniosek formalny zmianę  jaką proponuje Pan Tomasz Pitucha. 

 

Wiesława Janczak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

 

Pani W. Janczak przyznała, że rozumie każdą ze stron, jednak stanowisko w lutym przyjęły wszystkie strony 

dialogu. Uznała, że jeśli Pan T. Pitucha kwestionuje te zapisy to co zaproponowałby by było to inaczej ujęte? 

Problem w Ryżkach nie jest problemem tylko terytorialnym, ale dotyczy szerszych uwarunkowań, które Rada 

poruszyła w stanowisku w lutym br., wyszła z nim do organów państwowych  i nie należy się z niego teraz 

wycofywać. Pani Wiesława Janczak zwróciła się do Pana Tomasz Pituchy z prośbą o propozycję innej formy by 

osiągnąć konsensus. 

 

Tomasz Pitucha, strona rządowa 

 

Pan Tomasz Pitucha stwierdził, że jeżeli źródło problemów w DPS w Ryżkach tkwi w polityce społecznej 

państwa, to po co Rada powołuje mediatora? Czy źródło problemów jest lokalne czy globalne? Jeśli globalne to 

należy przyjąć inny model rozwiązania tego problemu np. wnieść o zmianę przepisów. Zaproponował,  

by dostosować stanowisko do poziomu. Zauważył, że Rada zajmuje się problemem w konkretnym DPS a wysyła 

mediatora by rozwiązał problemy polityki społecznej państwa. To nie jest spór polityczny a chodzi o dostosowanie 

treści stanowiska do realiów, stąd prośba o wykreślenie z projektu stanowiska słów „polityka społeczna państwa” 

bo to nie ten poziom. Konsensus działa w obie strony. 

 

Wiesława Janczak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

 

Podkreśliła, że należy znaleźć rozwiązanie, aby stanowisko było wspólne, jednak by było też kontynuacją tego, 

co Rada przyjęła w lutym br. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pani Przewodnicząca przypomniała, że temat ten przesłała Radzie Pani Minister E. Rafalska i Rada ten temat 

podjęła. W treści przygotowanego stanowiska nastąpiło odwołanie do prac już wykonanych. W lutym WRDS WL 

przyjęła stanowisko i czeka na odpowiedź. W tym stanowisku jest odniesienie do uregulowań prawnych, zmiany 

przepisów – tam są zawarte sprawy ogólne. Dziś Rada rozważa sprawę szczególną – Ryżek. Pani M. Gałan 

zwróciła się z prośbą o sformułowanie stanowiska tak, by nie budziło zastrzeżeń strony rządowej – bo dotyczy 

ono konkretnie DPS w Ryżkach. 

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 

Poprosił o wyjaśnienie czy głosowanie nad stanowiskiem zostało zakończone. 
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Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Wyjaśniła, że w związku z zastrzeżeniami do treści stanowiska Rada wróciła do dyskusji. 

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 

Poprosił o dokończenie głosowania, ewentualnie wniosek o reasumpcję i zmianę tego dokumentu. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Zwróciła się do Pani Mec. M. Wrzołek z prośbą wyjaśnienie prawnych aspektów zaistniałej sytuacji w związku  

z dyskusją i wątpliwościami po przyjęciu stanowiska przedstawionego przez Pana M. Chmielewskiego. 

 

Małgorzata Wrzołek, radca prawny koordynator, UMWL 

 

Uznała, że Pan Przewodniczący M. Chmielewski zmodyfikował stanowisko przyjęte przez Zespół nie czytając 

tych trzech wyrazów tj. „polityce społecznej państwa”, które kontestował Pan T. Pitucha. Trudno więc przyjąć,  

że Rada głosowała nad stanowiskiem wypracowanym przez Zespół. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Potwierdził, że słowa te pominął odczytując stanowisko i wyjaśnił, że w sposób oczywisty zrozumiał, że strona 

rządowa nie wyraża zgody na użycie sformułowania „w polityce społecznej państwa”. 

 

Marek Kołodziejczyk, Forum Związków Zawodowych 

  

Powiedział, że wstępnie podniósł rękę „za” bo czytany był wniosek dotyczący zmian w stanowisku, ale 

sprawdzając zapis tego wniosku stwierdza, że nie był on w pełni odczytany. Z uwagi na to jego głos jest na „nie”. 

Zaproponował by przejść do konkretów tzn. na wniosek ministerstwa Rada zajmuje się sprawą Ryżek z uwagi na 

to, że jest to sprawa lokalna. Natomiast wskazujemy również rozwiązania systemowe, które nie są do końca 

rozstrzygnięte. Sygnalizowane to było w stanowisku z lutego br. Gdyby dziś WRDS WL twierdziła, że na taki stan 

rzeczy nie ma wpływu polityka społeczna, wycofałaby się z tego za czym głosowała i Organizacja Forum 

Związków Zawodowych na to się nie zgadza.  

 

Stanisław Kiszczak, Forum Związków Zawodowych 

 

Uznał, że preambuła wydaje się być zasadna w stanowisku, które zostało przyjęto ponieważ w niczym nie 

koliduje. Spór w Ryżkach jest sporem zakładowym, reszta jest rozwinięciem. Znajduje to odzwierciedlenie  

w stanowisku. Zaproponował, by przegłosować poprawkę i jeśli poprawka będzie miała większość, należy 

przegłosować to stanowisko z poprawką jako stanowisko wiążące. Jeżeli poprawka nie uzyska większości należy 

głosować nad stanowiskiem, które zostało wypracowane. 

 

Małgorzata Wrzołek, radca prawny koordynator, UMWL 

 

Poinformowała, że oczywiście jest możliwość przyjmowania poprawek do projektu stanowiska przedłożonego 

przez Zespół branżowy. Taka poprawka powinna być przyjęta w odrębnym głosowaniu. Jeżeli poprawka nie 

zostanie przyjęta, poddaje się pod głosowanie projekt przygotowany przez Zespół. Jeżeli ten projekt nie spotka 

się z jednomyślnością WRDS wtedy ma zastosowanie art. 50 ust 2 ustawy tzn. zdanie odrębne złożone do 



14 
 

stanowiska. Można się zastanawiać nad określeniem „polityka społeczna”, jak go wyeliminować ze stanowiska, 

ale przecież polityka społeczna to cały system rozwiązań ustawodawczych, polityka to sztuka osiągania celów 

 i szukania rozwiązań więc rozwiązania systemowe składają się na politykę społeczną. Polityka społeczna to 

zbiór rozwiązań systemowych, które są wadliwe i które zostały ujęte w stanowisku Rady z lutego br. 

 

Tomasz Pitucha, strona rządowa 

 

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Mec. M. Wrzołek stwierdził, że nie do końca rozumie ona jego intencje, gdyż 

polityka społeczna to ogół rozwiązań np. dotyczących pomocy społecznej, opieki nad tymi osobami. Problem jego 

zdaniem tkwi przede wszystkim w działaniach samorządu terenowego (konkretnego), w sposobie finansowania 

domów pomocy społecznej, w rozwiązaniach systemowych i ostatecznie może w polityce społecznej.  Zdaniem 

Pana T. Pituchy odwracana jest sytuacja w tym stanowisku. Powiedział, że w jego ocenie polityka społeczna to 

coś, co zawiera rozwiązania tych problemów, natomiast poszczególne elementy tego systemu czyli rozwiązania 

systemowe wymagają namysłu i jakiejś zmiany. Zaproponował, by w treści preambuły zapisać : „…źródła 

problemów tkwią w działaniach samorządu terenowego, w sposobie finansowania domów pomocy społecznej,  

w rozwiązaniach systemowych,…” i jeżeli Rada by nalegała to ewentualnie dodatkowo „w polityce społecznej 

państwa”. 

 

Maria Olszak – Winiarska, Forum Związków Zawodowych 

 

Zwróciła uwagę, by Rada skupiła się na problemie a nie na jednym słowie, by nie zgubić istoty tego problemu. 

To, że należy  dokonać zmian wynika również z demografii, zmiany są potrzebne, ale nie kruszmy kopii o jeden 

wyraz. Następnie zgłosiła wniosek formalny o reasumpcję głosowania. 

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 

Poprosił o wyjaśnienie sposobu procedowania. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że w czasie głosowania członkowie Rady zorientowali się, że to co przeczytał 

Pan. M. Chmielewski nie jest zgodne z tym co było przedyskutowane. 

 

Małgorzata Sokół, strona samorządowa 

 

Poinformowała, że jeżeli do propozycji stanowiska, którą członkowie Rady otrzymali w materiałach została 

zaproponowana zmiana, to najpierw powinna być  ona przegłosowana, co nie miało miejsca. W związku z czym 

Pani M. Sokół zaproponowała by najpierw unieważnić poprzednie głosowanie, przegłosować zmianę, którą 

zaproponował Pan T. Pitucha, a potem dopiero przegłosować stanowisko.  

 

Małgorzata Wrzołek, radca prawny koordynator, UMWL 

 

Potwierdziła, że nie można przyjąć przegłosowania stanowiska z poprawką ponieważ wskutek kontestacji, głosów 

przeciw i dyskusji okazało się, że jednak z tego powodu zainteresowani głosowali przeciwko albowiem w tekście 

zabrakło słów, które nie zostały przyjęte w głosowaniu jako poprawka. Nie można przyjąć w sposób domniemany 

poprawki tekstu. W związku z tym reasumpcja głosowania rozwieje wszelkie wątpliwości. Pani mecenas wyjaśniła 

również, że reasumpcja głosowania to instytucja polegająca na powtórzeniu głosowania w razie zgłoszenia 

wątpliwości co do trybu, treści, wyniku etc. 
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Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przeprowadziła głosowanie w sprawie reasumpcji. 
 
GŁOSOWANIE NAD REASUMPCJĄ 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 2 

 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Poprosiła Pana Tomasza Pituchę o odczytanie proponowanej przez niego poprawki. 

 

Tomasz Pitucha, strona rządowa 

 

Pan Tomasz Pitucha odczytał treść preambuły z proponowaną przez siebie poprawką w brzmieniu: „Problem 

sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach jest sporem zakładowym, niemniej źródła problemów tkwią  

w: działaniach samorządu terenowego, w sposobie finansowania domów pomocy społecznej, w rozwiązaniach 

systemowych.” 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przeprowadziła głosowanie w sprawie zgłoszonej poprawki. 
 
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ 

 

Głosy za   - 10 

Głosy przeciw   - 10 

Głosy wstrzymane  - 2 

 

Zgłoszona poprawka została odrzucona. 

 

Małgorzata Wrzołek - radca prawny koordynator, UMWL 

 

Zwróciła uwagę, że dla czystości formalnej należy przegłosować wykreślenie punktu 2 z pierwotnego projektu 

(załącznik nr 8), dodanie w punkcie 1 informacji na temat udziału w negocjacjach Pana Wojciecha Włodarczyka 

oraz zmianę numeracji punktu 3 na 2. Poprosiła Pana Marka Chmielewskiego o odczytanie poprawki. 

 

Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

Odczytał proponowaną poprawkę w punkcie 1 projektu stanowiska w brzmieniu:  

 

1. Apelujemy do stron sporu - Związków Zawodowych działających w DPS w Ryżkach, w tym zwłaszcza 

do Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 80”, Dyrekcji DPS oraz Samorządu Powiatowego w Łukowie  

o kontynuowanie negocjacji - z otwarciem się na dalszy dialog - celem wypracowania konsensusu  

i rozwiązania lub zawieszenia sporu. Delegujemy przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Dialogu 
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Społecznego Województwa Lubelskiego, Pana Wojciecha Włodarczyka, celem udziału w dalszych 

negocjacjach, na którego udział wyrażają zgodę strony sporu. 

 

Pan Marek Chmielewski, poinformował również, że poprawka dotyczy też wykreślenia z projektu stanowiska 

punktu 2 i zmiany numeracji punktu 3 na nr 2 z zachowaniem jego treści. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 
Przeprowadziła głosowanie w sprawie zgłoszonej poprawki. 
 
GŁOSOWANIE NAD POPRAWKĄ 

 

Głosy za   - 21 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Zgłoszona poprawka została przyjęta jednomyślnie. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska z uwzględnieniem wniesionych i przyjętych 
poprawek. Pełna treść uwzględniająca przyjęte poprawki została odczytana przez Pana Marka Chmielewskiego. 
 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA 

 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw   - 1 

Głosy wstrzymane  - 0 

 
Stanowisko w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach zostało przyjęte 

przez stronę samorządową, stronę pracowników oraz stronę pracodawców Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Treść przyjętego stanowiska stanowi załącznik nr  11 do niniejszego 

protokołu. 

Tomasz Pitucha - strona rządowa 

 

Poprosił o zaprotokołowanie i przesłanie jako stanowiska odrębnego stanowiska strony rządowej z poprawką jaką 

zgłosił. 

 

Stanowisko strony rządowej w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach 

stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL.” 
 
 
Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
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Przewodnicząca poinformowała, że DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL wypracował 
materiały – dwa dokumenty – list otwarty i projekt dokumentu Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania 
Szarej Strefie, który byłby podpisywany przez wszystkich zainteresowanych sygnatariuszy (Materiał stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Grzegorza Matyska  o zapoznanie zebranych z przygotowanymi 
przez Zespół projektami.  
 

Grzegorz Matysek - Business Centre Club 

Szara strefa jest w Polsce obszarem różnie szacowanym, od 13-14 do 23 procent PKB. Pewną znamienną cechą 

charakterystyczną dla wielkości szarej strefy jest to, że kraje Europy Środowo – Wschodniej mają tendencję do 

wyższych wskaźników, przekraczających 20 procent PKB. Litwa, Łotwa, Estonia, poprzez Polskę, Węgry, 

Słowacja, Rumunia, Bułgaria – te wskaźniki mają wyższe niż kraje Europy Zachodniej. Włochy zbliżają sie do 

tego wskaźnika 20 procent. Można uogólnić i stwierdzić, że jest pewna zależność pomiędzy poziomem życia 

społeczeństwa a wielkością szarej strefy. Kraje Europy Środkowo – Wschodniej aspirują do tego, by być 

państwami w pełni kapitalistycznymi, demokratycznymi, gdzie stopa życia ma wzrastać i zbliżać się do średniej 

krajowej Unii Europejskiej biorąc pod uwagę nabywczą siłę zarobków, którą pracownicy czy przedsiębiorcy 

generują jako efekty swojej pracy. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w tym zakresie bezpośrednio nic nie 

może zrobić oprócz tego, by ten problem podnieść, zasygnalizować. Wszyscy ponosimy pośrednio negatywne 

konsekwencje szarej strefy. Problem szarej strefy winien ujrzeć światło dzienne w szerszym kontekście, by 

równolegle tym problemem zainteresowała się strona rządowa, samorządowa, pracodawcy,  pracownicy. Zespół 

pracował nad szczegółowymi  rozwiązaniami, które mogłyby być wdrożone przez poszczególne strony w ramach 

działań bezpośrednich, na które możemy mieć wpływ, aby szarą strefę likwidować. W sferze regulacyjnej Rada 

nie może wiele zrobić, ale może ten problem nagłaśniać i stymulować władzę ustawodawczą, aby problem ten 

był eliminowany. W  tym zakresie od kilku lat podejmowane są dosyć intensywne działania, które przynoszą 

efekty. Ważnym aspektem, który powinien być uwzględniany w procesie walki z szarą strefą jest poprawa 

moralności podatkowej obywateli, bo tak naprawdę walkę z szarą strefą powinniśmy zacząć od samych siebie.  

W związku z tym należy do tej inicjatywy włączyć nie tylko legislatora, który wprowadza mechanizmy 

bezpośrednio przeciwdziałające szarej strefie, ale również przedsiębiorstwa i instytucje. Następnie Pan Grzegorz 

Matysek poinformował, że Zespół przygotował list otwarty do instytucji województwa lubelskiego i jednocześnie 

projekt Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie z obszarami, w których działania 

te mogłyby być podejmowane. Są to dokumenty natury ogólnej, swego rodzaju deklaracje a nie zobowiązania, 

które Zespół poddaje pod rozwagę Rady. Inicjatywa wydaje się być zasadna, sygnatariusze Regionalnej Koalicji 

będą mogli podejmować konkretne działania, które będą przyczyniały się do ograniczania szarej strefy  

w województwie lubelskim i tym samym przyczynią się do społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.  

Następnie Pan G. Matysek odczytał obydwa dokumenty informując, że list otwarty będzie adresowany i wysyłany 

do instytucji województwa lubelskiego, będzie też dostępny dla wszystkich zainteresowanych poprzez 

wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (na stronach internetowych UMWL) i każdy, kto będzie chciał 

włączyć się do tej inicjatywy, będzie mógł ten dokument sygnować. Dodatkowo poinformował, że wśród stron, 

które miałyby być sygnatariuszami tego aktu Zespół widzi wiele podmiotów, m.in. Marszałek Województwa 

Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Starosta Powiatu, przedstawiciele KAS, ZUS, 

Kuratora Oświaty, uczelni, związków zawodowych, urzędów pracy, sądów, NIK, inspekcji pracy, policji, straży 

granicznej etc. Katalog sygnatariuszy byłby otwarty. Doświadczenia WRDS WL miałyby być też podstawą do 

działań podejmowanych w skali ogólnokrajowej, jako dobry przykład dla innych województw, że w tym zakresie 

coś można zrobić. 

 Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
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Podziękowała Panu Grzegorzowi Matyskowi za przybliżenie tematu i poinformowała, że katalog działań każdy  

z sygnatariuszy sam opracowuje i deklaruje swoje działania w konkretny sposób. Następnie poprosiła o uwagi  

i dyskusję w temacie. 

 

Wiesław Grzegorczyk – Komisja Rewizyjna NSZZ „Solidarność” UMCS 

 

Zaproponował, by w punkcie pierwszym dokumentu Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz przeciwdziałania 

Szarej Strefie  zmienić kolejność słów „analizowanie i monitorowanie” na „monitorowanie i analizowanie”. 

 

Stanisław Kiszczak – Forum Związków Zawodowych 
 

Podsumował, że Zespołowi przyświecała intencja, by praca w tym temacie została uwieńczona następującą 

treścią: Przystąpienie do koalicji na początku jak wszystko co się zaczyna prawdopodobnie będzie „nowomodą”, 

ale w efekcie działalności przystąpienie do koalicji  będzie nobilitacją, a później stanie się standardem. 

 

Zbigniew Kmicic – Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Wyraził poparcie dla inicjatywy, zauważył, że olbrzymim polem do popisu jest praca tzw. rzemieślników  

na budowach – należy te budowy kontrolować, sprawdzać czy osoby wykonujące te prace są zarejestrowane, 

czy płacą podatki ponieważ jest to duża konkurencja dla budownictwa powszechnego. Nadużycia w tym 

obszarze  są widoczne w sposób jaskrawy. Konkurencja w budownictwie powszechnym, w budownictwie 

spółdzielczym, winna być jednako traktowana jeśli chodzi o opodatkowanie za wykonanie pracy. 

 

Grzegorz Matysek - Business Centre Club 

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Z. Kmicica zaznaczył, że Zespół w swoim  projekcie nie skupia się na 

konkretnych branżach, w punkcie pierwszym dokumentu jest wskazanie na monitorowanie i analizowanie 

przyczyn szarej strefy. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
 

Uzupełniając dodała, że dokument nie zawiera szczegółów. Każdy sygnatariusz, który przystąpi do koalicji we 

własnym zakresie uzna co może zrobić. WRDS nie narzuca żadnych form. 

 

Jan Pyznarski – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 
 

Zaproponował, że do zaprezentowanego programu należy dopracować jakieś instrumenty, którymi akcjonariusze 

będą mogli się posługiwać.  

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
 

Chodzi o wypracowanie właściwej postawy społecznej. Każdy sygnatariusz w swojej dziedzinie może coś zrobić  

w tym temacie.  

 

Maciej Nejkauf, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

 
Odniósł się z uznaniem do pracy Zespołu i poprosił o informację, do kogo ten list będzie skierowany, by jak 
największej liczbie podmiotów umożliwić zostanie sygnatariuszem. 
 



19 
 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
 

Poinformowała, że kwestia poruszona przez Pana M. Nejkauf jest przedmiotem trwających rozmów i prac.  

 

Małgorzata Sokół – strona samorządowa 

 

Zauważyła, iż Rada mając przygotowany List otwarty i dokument koalicji powinna przyjąć określony w nich 

sposób działania, a nad rozwiązaniami Zespół i Rada będą pracować jeszcze długo. 

 

Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 
Przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Listu otwartego i dokumentu  Regionalnej Koalicji na Rzecz 
Przeciwdziałania Szarej Strefie  
 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM DOKUMENTÓW 

 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 
Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli treść Listu otwartego (załącznik nr 14 do niniejszego protokołu)  
i dokumentu Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie Stanowisko (załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu). 
 

 

Ad. 4.   Przyjęcie uchwały nr 3/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, 
Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS. 
 
Mirosława Gałan - Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 

 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że z wnioskiem o zmianę w składzie Stałego Zespołu Roboczego  

ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL wystąpił Związek Pracodawców 

Ziemi Lubelskiej i zaprezentowała treść uchwały. Zapytała o uwagi w tym zakresie. Uwag nie było. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Uchwały w przedmiotowym temacie. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY 

 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę Nr 3/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 9/2016 Wojewódzkiej 

Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku 

Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5. Wolne wnioski 
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Zbigniew Rymsza – Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” 
 
Złożył wniosek formalny o określanie w porządku obrad ram czasowych realizacji poszczególnych tematów.  
 
Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

W związku ze zmianą w składzie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia złożył podziękowanie 

dotychczasowemu członkowi Michałowi Jedlińskiemu za duży wkład pracy w realizację zadań Zespołu. 

 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia 
 
Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego 
 
Podziękowała za zebranym za udział. Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 27 kwietnia 2018 roku. 
2. Materiał z prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu 
Pomocy Społecznej w Ryżkach. 

3. Pismo Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w sprawie DPS w Ryżkach. 
4. Pismo Państwowej Inspekcji Pracy. 
5. Stanowisko Nr 1/2018 SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL z dnia 15 

lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i 
wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy 
społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 

6. Stanowisko Nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego SZR z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, 
problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania 
domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 

7. Raport PIP (materiał z Internetu). 

Protokolant 

 

Alina Podkościelna - Troetsch 

PRZEWODNICZĄCA 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

/-/Mirosława Gałan 
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8. Stanowisko WRDS WL w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach – projekt 1. 

9. Stanowisko WRDS WL w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach – projekt 2. 

10. Stanowisko WRDS WL w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach. – projekt 3. 

11. Stanowisko WRDS WL w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach. -  treść przyjęta przez stronę samorządową, pracodawców  
i pracowników. 

12. Stanowisko WRDS WL w sprawie próby rozstrzygnięcia sporu  w Domu Pomocy 
Społecznej w Ryżkach.- treść przyjęta przez stronę rządową. 

13. Materiał z prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL z dnia  
17 kwietnia 2018r. 

14. List otwarty. 
15. Dokument Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. 
16. Uchwała Nr 3/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego  

z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu 
Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS. 


