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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 29 maja 2018 roku 
 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego (zwanej dalej WRDS) 

odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 

4. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca WRDS, Pani Mirosława Gałan.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

  

Powitała członków WRDS WL oraz zaproszonych gości: Pana Artura Habzę-  Dyrektora Departamentu 

Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, Pana Grzegorza Matyska- Członka Zarządu DORADCA Sp. 

z o.o., członka DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą oraz Panią Aleksandrę Brzozowską 

z Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL. Następnie przedstawiła porządek obrad, pytając 

o ewentualne uwagi. Uwag nie było, więc przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.  

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 15 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego (11:00 – 11:10) 

 Powitanie zaproszonych gości i członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 

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

Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia  27 kwietnia 2018r. 

 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne 
 

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

2. „Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji 
informacyjnej i przebiegu uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy 
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aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej 
Strefie. (11:10 – 12:00) 

 Omówienie wyników pracy Doraźnego Zespołu Roboczego  
ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL – Pan 
Grzegorz Matysek, Pan Artur Habza – członkowie Zespołu 

 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości 
 Podsumowanie dyskusji 

 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 
 
 

3. „Omówienie organizacji posiedzenia Prezydiów WRDS Ściany Wschodniej”  
(12:00 – 12:40) 

 Omówienie propozycji tematów i przebiegu posiedzenia – Zbigniew 
Kmicic - Prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej 

 Dyskusja członków WRDS 
 Podsumowanie dyskusji 

 Pani Mirosława Gałan – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego 

 

4. „Informacja o zakończeniu sporu w Domu Pomocy społecznej w Ryżkach” 
 

 Pan Wojciech Włodarczyk  – przedstawiciel WRDS WL biorący udział  
w negocjacjach 
 

5. Wolne wnioski 
 

6. Zakończenie posiedzenia 
 

2. Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przygotowania programu, akcji informacyjnej i przebiegu 

uroczystości podpisania przez zaproszonych akcjonariuszy aktu koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej 

Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca przypomniała, że posiedzenie jest nagrywane do celów protokolarnych. Poprosiła 

następnie Pana Artura Habzę oraz Pana Grzegorza Matyska o omówienie wyników prac DZR ds. Regionalnej 

Koalicji w Walce z Szara Strefą. 

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 
Poinformował o pracach nad dokumentami koalicyjnymi oraz organizacją konferencji, będącej podsumowaniem 
tych prac i wprowadzeniem ich w życie. Urząd Marszałkowski pełni rolę koordynatora działań oraz finansuje 
przedsięwzięcie. Zaproponował, by planowane na 25 czerwca br. wydarzenie odbyło się w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym, następnie odniósł się do przedstawionych materiałów. Zadał również pytanie członkom WRDS- 
czy w takim czasie jesteśmy w stanie skutecznie zaprosić wszystkich prelegentów oraz wszystkich uczestników 
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wydarzenia? Zaznaczył, że proponowani prelegenci nie zostali jeszcze zweryfikowani pod kątem dostępności 
w tym czasie. Zauważył, że mimo zorganizowania części logistycznej, pozostaje oprawa promocyjna, na którą 
potrzeba czasu. W związku z powyższym zapytał- czy wydarzenie ma zostać zorganizowane 25 czerwca 
z pominięciem materiałów promocyjnych ze względu na wyznaczony bardzo krótki termin realizacji 
przedsięwzięcia? Podkreślił również, że bez decyzji Zarządu WL nie można było rozpocząć działań, zwłaszcza 
że prócz organizacji Urząd Marszałkowski przejmuje również ciężar finansowania.  
 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca poinformowała o spotkaniu z Panem Wojewodą, podczas którego zaoferował pomoc 

w organizacji wydarzenia. Zaproponowała zatem, by Lubelski Urząd Wojewódzki je współorganizował. 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Pan Dyrektor szczegółowo wyjaśnił sytuację od strony organizacyjnej i promocyjnej. Poparł również pomysł 

współorganizacji, proponując by LUW przejął część zadań związanych z promocją. Podkreślił, że najważniejsza 

jest skuteczność podczas zapraszania gości oraz prelegentów, by mogli być obecni.  Raz jeszcze zaznaczył, 

że wydarzenie jest zabezpieczone pod kątem logistycznym z wyłączeniem materiałów konferencyjnych.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Stwierdziła,  że Regionalna Lubelska Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie jest owocem pracy wielu 

osób, dlatego wydarzenie musi być przygotowane z największą starannością, by dotrzeć do ogółu 

społeczeństwa. Poinformowała, że oczekuje propozycji jak rozpropagować te działania.  

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Zauważył, że jeżeli zaproszenia mają wyjść w tym tygodniu, będą wysłane bez nazwisk prelegentów, ponieważ, 

jak wcześniej informował, nie było możliwości w tak krótkim czasie potwierdzić ich udziału.  Pan A. Habza 

podkreślił, że aby spotkanie było zorganizowane na wysokim poziomie, potrzeba więcej czasu, dlatego też 

zaproponował przesunięcie spotkania na wrzesień.  

 

Grzegorz Matysek- Członek Zarządu DORADCA Sp. z o.o., BCC 

 

Ważne, by nie zaprzepaścić wysiłku włożonego w tworzenie dokumentów koalicyjnych, dlatego korzystniej byłoby 

nie robić tego wydarzenia w pośpiechu. Poparł inicjatywę Pana A. Habzy, kierując pytanie 

do Pani Przewodniczącej- czy mogłaby wziąć pod uwagę ewentualny inny termin organizacji wydarzenia 

niż 25 czerwca? Zauważył, że do tego terminu jest tylko 3 tygodnie, przy czym dodatkowo wypada święto. 

Pan G. Matysek zwrócił także uwagę, że należy indywidualnie się spotkać i porozmawiać. W związku z tym 

razem z Panem A. Habzą wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji na wrzesień lub październik.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca kategorycznie odmówiła.  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Zauważyła, że na organizację Gali z okazji 15-lecia Dialogu Społecznego w województwie lubelskim nie było 

więcej czasu.   Wyraziła również zdziwienie, że tak duży sztab ludzi nie jest w stanie wysłać zaproszeń 
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i zorganizować tego wydarzenia. Zaznaczyła, że nawet zmiana terminu nie gwarantuje obecności wszystkich 

zaproszonych, dlatego optuje za terminem 25 czerwca.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zapytała- ilu potrzeba prelegentów na takie wydarzenie? Pani Przewodnicząca wyraziła opinię, że jeżeli około 

6 osób, nie zgadza się na przełożenie terminu, ponieważ do takiej ilości osób można dotrzeć. Należy drogą 

mediów i pocztą dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Poinformowała także, że nie widzi problemu, ponieważ 

Pan Marszałek zadeklarował pomoc Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji. Ponadto Pani M. Gałan 

przeprowadziła rozmowę z Panem Wojewodą, podczas której zapewnił, że nie będzie uchylał 

się od ewentualnych zobowiązań finansowych.  Odnosząc się do tematu wypadającego w tym okresie święto nie 

jest ono problemem, gdyż pracę można wykonać przed nim w krótszym czasie.  

 

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność” 

 

Należy skupić się nad potwierdzeniem prelegentów. 

 

Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

Jeżeli na początku działań występują problemy, źle to świadczy o przedsięwzięciu, mimo że jest ono szczytne. 

Patrząc na połowę z proponowanych uczestników, Pan M. Nejkauf uważa, że ustawowo mają oni obowiązek 

uczestniczyć w wydarzeniu. Jeżeli zostanie ono rozpromowane medialnie, będzie dziwnie wyglądało, gdy ktoś 

z zaproszonych nie weźmie udziału.  

 

Andrzej Kurowski- Business Centre Club 

 

Główną kwestią jest problem z obsadą prelegentów, by byli oni dobrej jakości, nie zaś kwestie organizacyjne.   

 

Grzegorz Matysek- Członek Zarządu DORADCA Sp. z o.o., BCC 

 

Poinformował, że także niejednokrotnie organizował konferencje. Pan G. Matysek wyraził zdziwienie emocjami 

jakie towarzyszą wypowiedziom członków, ponieważ ani z jego strony ani ze strony Pana A. Habzy nie padły 

stwierdzenia, że nie chcą zrealizować przedsięwzięcia. Ponownie wyjaśnił, że ich intencją jest zorganizowanie 

wydarzenia na jak najwyższym poziomie. Przypomniał również, że w pierwotnych ustaleniach Doraźnego 

Zespołu Roboczego termin był wyznaczony na jesień tego roku.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Przedstawiła swój punkt widzenia, że na jesieni powinna zostać zorganizowana ogólnopolska konferencja 

w temacie walki z szara strefą, zaś akt koalicyjny miał zostać podpisany wcześniej, by te działania 

zapoczątkować.  

 

Grzegorz Matysek- Członek Zarządu DORADCA Sp. z o.o., BCC 

 

Jako osoba doświadczona w organizacji konferencji, Pan G. Matysek poinformował, że na dobrą organizację 

potrzeba około 3- 4 miesięcy. Aby zaproszenia były wykonane profesjonalnie, należy także przestrzegać 

terminów zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe zaproponował przesunięcie terminu na wrzesień. 

Jeżeli nie będzie zgody, wydarzenie zostanie zrealizowane w czerwcu w ciągu wyznaczonych 3,5 tygodnia. 
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W tym wypadku poprosił jednak na spojrzenie łaskawym okiem na ten materiał, który zostanie wypracowany 

w tak krótkim czasie.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

W skrócie opisała dotychczasowy przebieg ustaleń z Panem A. Habzą w temacie terminu. Podkreśliła, 

że w Warszawie czekają na te materiały oraz akt koalicyjny, ponieważ chcą je przyjąć również u siebie. Późną 

jesienią będzie zorganizowana ogólnopolska konferencja, zaś teraz ma być podpisanie aktu koalicyjnego. Celem 

ma być rozpromowanie koalicji, a nie autopromocja prelegentów.  

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Nawiązał do opisanych przez Panią Przewodniczącą dotychczasowych ustaleń informując, że dopiero w piątek 

przed posiedzeniem plenarnym wraz z Panią Przewodniczącą ustalono zakres konferencji oraz na tej podstawie 

określono finalne koszty.  Wcześniej nie dało się przewidzieć konkretnej kwoty. W kwestii zaproszeń Pan 

A. Habza zaproponował, by zrobić je w wersji wydrukowanej zwyczajnie na  papierze A4, ponieważ ze względu 

na małą ilość czasu nie uda się przeprowadzić przetargu. Wyjaśnił również, że zgodnie z propozycją Pani 

M. Gałan, nawiązanie ewentualnej współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim będzie wiązało 

się z koniecznością wystąpienia z wnioskiem o współpracę, co ponownie zabierze czas. Zaproponował także, 

by aktywnie uczestniczyć w pomocy w organizacji wydarzenia, wtedy istnieje szansa na to, by odbyło 

się w wyznaczonym terminie. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Poinformowała, że oczekuje ogólnego zaproszenia bez nazwisk, jedynie z miejscem i czasem wydarzenia. 

Program można dosłać w późniejszym terminie. 

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Zapytał- czy może liczyć na współpracę? Zaproponował codzienne spotkania z Panią Przewodniczącą, 

by akceptowała propozycje. Sala, catering są już zarezerwowane, postępowanie na oprawę medialną 

się rozpoczęło, jednak liczy na współpracę. 

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Przytoczyła system organizacji pracy między WRDS WL a Stałymi Zespołami Roboczymi, informując 

równocześnie, że takiej samej współpracy oczekuje od członków DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą 

Strefą. Aktualnie nie ma przedstawionych efektów, które WRDS mógłby zaakceptować, by następnie podzielić 

się pracą.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani M. Gałan poinformowała, że jako Przewodnicząca zarówno WRDS WL, jaki i DZR ds. Regionalnej Koalicji 

w Walce z Szarą Strefą, oczekiwała na dzisiejszym posiedzeniu gotowych materiałów oraz propozycji 

rozpropagowania aktu koalicyjnego. Aktualnie WRDS wróciła do punktu wyjścia, dlatego też Pani 

Przewodnicząca zapytała kto przygotuje w takim razie projekt zaproszeń do końca tygodnia? 
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Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

Zaproponował, by Zespół Roboczy opracował wszystko, ponieważ WRDS nie będzie opiniował szaty graficznej. 

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Odniósł się do wypowiedzi Pani M. Gałan informując, że jedynie podzielił się wątpliwościami co do odpowiedniej 

jakości organizowanego w tak krótkim czasie wydarzenia. Zaproponował, że we współpracy z Panem 

G. Matyskiem do końca dnia przygotują projekty. Poprosił również, by dotychczas wykonanej pracy nie traktować 

jako pustej. Podkreślił, że wyrażając swoje wątpliwości oraz opinie, postępuje uczciwie. Jeżeli członkowie WRDS 

tak zadecydują, do końca dnia za pośrednictwem Biura WRDS dostaną gotowe projekty. Pan A. Habza 

zaproponował, by z głównymi prelegentami kontaktowali się przedstawiciele WRDS ze względu na rangę. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że szkoda czasu na ogólniki, należy się wziąć do pracy. Wyraziła 

zdziwienie, że w materiałach nie ma gotowych projektów. Odniosła się do wypowiedzi Pana A. Habzy 

o uczciwości, informując, że uczciwie zrobiono projekt listu i projekt aktu, ale od tamtej pory nic nie zostało 

zrobione. 

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Odniósł się do powyższej wypowiedzi Pani Przewodniczącej, przekazując jednocześnie, iż oddział zamówień 

publicznych poinformował, że na tym etapie, wyznaczony zakres działań jest niemożliwy.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że są to słowa. Następnie powiedziała Panu A. Habzie, by pokazał co ma.  

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Wyjaśnił, że oznacza to zablokowanie wydarzenia, ale można wyznaczone działania zmodyfikować.  

 

Grzegorz Matysek- Członek Zarządu DORADCA Sp. z o.o., BCC 

 

Wyraził opinię, że emocje są zbędne, ponieważ każdy zdaje sobie sprawę, iż wydarzenie jest potrzebne 

i zostanie zorganizowane na takim poziomie, na jakim będzie to możliwe w ciągu tych 3,5 tygodnia. Zapytał- 

czy WRDS akceptuje te podmioty i osoby, które zostały zaproponowane jako prelegenci, w tym Marszałek WL, 

Wojewoda Lubelski oraz Arcybiskup? Jeżeli te propozycje zostaną zaakceptowane, poinformował, 

że we współpracy z Panem A. Habzą zajmie się sprawami technicznymi.  

 

Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

Czy na tym etapie nie należałoby już zaprosić regionalnych pracodawców? Ewentualnie można wystosować 

zaproszenie, by stały się stroną koalicji. Zapytał także- jakie obowiązki będzie nakładała koalicja 

na przystępujących do niej przedsiębiorców jako pracodawców? Poprosił o odpowiedź zanim zostaną 

zaakceptowani prelegenci.  
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Poinformowała, że najważniejsze było opracowanie aktu koalicyjnego. List intencyjny będzie rozesłany 

po ustaleniu czasu i miejsca organizacji, dlatego już powinny być przekazane. Aktualnie dyskusja dotyczy 

prelegentów, a WRDS jest to niepotrzebne. Najpierw ma zostać podpisany akt, następnie wywiąże się dyskusja.  

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Nie zgodził się z wypowiedzią Pana M. Nejkaufa, równocześnie poprosił, by  namówiła swojego pracodawcę 

do opowiedzenia się za którąś z organizacji pracodawców i poprzez nią wyrażał swoją troskę i społeczną 

odpowiedzialność. Pan D. Jodłowski również rocznie organizuje 2 tak duże imprezy, dlatego wie ile zabiera 

to czasu i zdaje sobie sprawę, że we wrześniu planowane wydarzenie można zrobić perfekcyjnie. Mimo tego 

optuje za jego organizacją w planowanym terminie. Przypomniał, że pracodawcy poparli tę inicjatywę, jednak 

obawia się, by nie powstał spektakl polityczny. Jeżeli to ma być zrobione, należy się skupić na pokazaniu, 

że przedsiębiorcy jako organizacje pracodawców nie są przeciwni walce z szarą strefą, a wręcz są inicjatorami. 

Celem ma być zlikwidowanie przeświadczenia społecznego o tym, że pracodawcom szara strefa jest „na rękę”.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podkreśliła, że celem nie jest walka, a przeciwdziałanie powstawaniu szarej strefy. 

 

Andrzej Kurowski- Business Centre Club 

 

Każdy z uczestników powinien być przygotowany by podczas wydarzenia coś powiedzieć. Zwrócił się również 

do Prezydium WRDS, by pomogło ze względu na krótki termin, np. poprzez rozmowę z Panem Wojewodą, 

z Panem Marszałkiem oraz pozostałymi osobami w temacie prelekcji. Są to osoby przygotowane, dlatego 

też to tylko kwestia odpowiedniego zaproszenia, przykładowo przez kontakt z Panią Przewodniczącą oraz na 

piśmie. To jest najważniejsze, resztą bez wątpienia zajmą się Pan A. Habza oraz Pan G. Matysek wraz z 

zespołem.  

 

Marek Wieczerzak- strona rządowa 

 

Zadeklarował, że Pan Wojewoda będzie obecny na wydarzeniu oraz zaoferował ewentualną pomoc w kwestii 

organizacji.  Zdaje sobie również sprawę z utrudnień jakie się z tym wiążą poprzez konieczność podpisania 

umów o współpracy. Wyraził także zdanie, że większość zaproszeń jest wysyłanych drogą elektroniczną, dlatego 

też jest to jedynie kwestia opracowania graficznego.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że prywatne przedsiębiorstwo nie wytrzymałoby takiego prowadzenia. Wyraziła 

następnie opinię co do organizacji wydarzenia w wyznaczonym terminie, iż nikt się tym nie zajął.  

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Ponownie podkreślił, że jedynie wyraził wątpliwość. Wydarzenie da się zorganizować w tym terminie. Cały 

Zespól, jak i WRDS ma już od kwietnia wysłane projekty listu i koalicji. Od tamtej pory nic się nie zmieniło. 

Przypomniał, że na Zespole był położony inny nacisk i faktycznie ta oprawa była bardziej podnoszona, co 
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stanowiło główną komplikację co do organizacji wydarzenia w wyznaczonym terminie. Zgodnie z ustaleniami do 

zaproszenia byłyby dołączone list koalicyjny oraz treść aktu koalicyjnego. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zapytała- czy jest w stanie zapewnić grafika, który zaprojektuje zaproszenie do wszystkich akcjonariuszy, którzy 

chcieliby podpisać akt? Do tego załącznikami byłyby list intencyjny oraz akt koalicyjny.  

 

Artur Habza- Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL 

 

Pan A. Habza zaproponował rozmowę po posiedzeniu celem ustalenia szczegółów oraz zadeklarował, 

że wydarzenie odbędzie się w wyznaczonym terminie zgodnie z aktualnymi już ustaleniami. Ma świadomość 

na jakie rzeczy kładzie nacisk WRDS, co nieco rozminęło się z ustaleniami podczas spotkań z zespołem, 

ale dzięki temu jest w stanie zapewnić, iż organizacja w wyznaczonym terminie jest możliwa.  

 

3. Omówienie organizacji posiedzenia Prezydiów WRDS Ściany Wschodniej 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Odniosła się do treści protokołu z DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL, w którym 

można znaleźć wszystkie ustalenia i deklaracje związane z organizacją wydarzenia. Następnie 

Pani Przewodnicząca przeszła do kwestii związanych z organizacją Prezydium Polski Wschodniej, którego 

inicjatorem jest Pan Z. Kmicic. Poinformowała, że była propozycja, by zorganizować je w połączeniu 

z podpisaniem aktu koalicyjnego. Oddała następnie głos Panu Z. Kmicicowi celem wprowadzenia. 

 

Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Podkreślił rangę wydarzenia, którego efektem mają być rozwój społeczny i gospodarczy. Poinformował, że temat 

ten jest mu bliski, ze względu na uczestnictwo w Komitecie Monitorującym Polski Wschodniej. Zaproponował 

porządek wydarzenia, który stanowi załącznik nr 5.  Poinformował, że do współpracy z ramienia Pracodawców 

wydelegował Panią Annę Maruszak, zaś ze strony WRDS WL poprosił Panią Wiesławę Janczak o współpracę 

w swoim imieniu.   

 

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność” 

 

Zauważył brak uwzględnienia w porządku wydarzenia wypowiedzi Pani Przewodniczącej M. Gałan. Zwrócił 

uwagę na to, by uogólnić temat, który ma zostać przedstawiony przez Panią W. Janczak. 

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

 

Zgodził się z Panem Z. Kmicicem, że należy najpierw określić cel tego wydarzenia. Zauważył, iż mogłoby 

to wzmocnić WRDS medialnie. Jako przedstawiciele Ściany Wschodniej uczestnicy mają wspólne cele, dlatego 

można pomyśleć o podpisaniu wspólnego stanowiska partnerów związanych z alokacją środków pomocowych 

dedykowanych polityce spójności, aby zniwelować pewne zapóźnienia. Zaznaczył potrzebę pozyskania 

partnerów.  
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Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Temat jest słuszny. Zaznaczyła jednak, że Przewodniczącą WRDS jest Pani Mirosława Gałan, dlatego to ona 

powinna przejąć prowadzenie w tym temacie. 

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Zaproponował zmianę, by przeformułować program na propozycje założeń Prezydium Polski Wschodniej. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Odniosła się do słów Pani W. Janczak, nawiązując że należy współpracować z innymi WRDS, by strona rządowa 

słyszała ich głos. Nawiązała do poruszanego tematu użytkowania wieczystego, w sprawie którego zostało 

przyjęte stanowisko WRDS WL. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Rada odniosła sukces, ponieważ 

stanowisko wysłane zostało do WRDS w skali kraju, w wyniku czego rząd chce znieść prawo użytkowania 

wieczystego. Podkreśliła wagę współpracy z WRDS Polski Wschodniej ze względu na wspólne problemy. 

Poinformowała o wcześniejszych planach połączenia Prezydium z uroczystością podpisania koalicji, następnie 

zapytała o zdanie w temacie pozostałych członków WRDS. 

 

Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Poinformował o swoich wątpliwościach czy poruszać tematy gospodarcze czy tematy z zakresu infrastruktury. 

Dodatkowo przedstawił pomysł utworzenia w przyszłości Kongresu Polski Wschodniej z udziałem państw 

ościennych.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zapytała członków WRDS- czy popierają inicjatywę połączenia tych dwóch wydarzeń? 

 

Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Pani Dyrektor poparła inicjatywę, jednak wyraziła wątpliwość, czy przy wielu uczestnikach uroczystość  

podpisania koalicji nie będzie zbyt długa. Należy zastanowić się ile osób weźmie udział. Rozsyłając list 

do szerokiego grona, trzeba liczyć się z tym, że podpisanie aktu zajmie więcej czasu.  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Przypomniała, że sugestia połączenia dwóch wydarzeń padła podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL ze 

strony Pana Marszałka, który zaproponował, by Prezydium Polski Wschodniej odbyło się w pierwszej kolejności, 

by goście mogli uczestniczyć w dalszej części koalicyjnej. Zawnioskowała o ustalenie terminu. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła swoją propozycję, że należałoby zacząć wspólnie od podpisywania koalicji, 

następnie podczas przerwy kawowej można się udać do drugiej sali, gdzie funkcjonowałyby już Prezydia. 
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Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Pani W. Janczak zauważyła, że członkowie WRDS WL w takim układzie nie mogliby uczestniczyć podczas 

wystąpień na zorganizowanym przez nich Prezydium.    

 

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność” 

 

Również zauważył, że będzie trudno pogodzić te dwa wydarzenia, chyba że podpisanie koalicji byłoby jednym 

z paneli podczas uroczystości.   

 

Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Forum Związków Zawodowych 

 

Zaznaczył, że nie należy łączyć kilku imprez.  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Zauważyła, że propozycja połączenia wynikała z tego, iż temat czekał na realizację cały zeszły rok, ponieważ 

ze względu na koszty nikt nie chciał się podjąć jego realizacji.  

 

Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Forum Związków Zawodowych 

 

Zdaniem Pana Marka Kołodziejczyka organizacja Prezydium Polski Wschodniej jest celowa. Jednak jeżeli poza 

programem ma być realizowany drugi, żadna z imprez nie przyniesie oczekiwanego skutku.  

 

Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Pani Dyrektor poparła inicjatywę połączenia wydarzeń w kolejności proponowanej przez Panią W. Janczak. 

Zaproponowała, by rozpocząć np. o godzinie 11:00, na spotkanie przeznaczyć 2 godziny celem omówienia 

współpracy. Ważne, by każda ze stron zaprosiła przedstawicieli tych samych stron z pozostałych województw. 

Następnie o 13 można zacząć podpisywanie aktu koalicyjnego, podczas którego wystarczyłoby 1 wystąpienie, 

po czym uczestnicy udaliby się na obiad.  

 

Wiktor Szyborski- Konfederacja Lewiatan 

 

Poparł zdanie Pana M. Kołodziejczyka, że łączenie imprez spłyca przekaz. Należy zastanowić się na czym zależy 

wszystkim najbardziej.  

 

Stanisław Kozyrski-  Związek Rzemiosła Polskiego 

 

Poparł wypowiedź przedmówcy, przytoczył przykład spotkania WKDS w dwóch tematach, ale trwało ono 2 dni. 

 

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność” 

 

Łącząc te 2 imprezy zostanie zaburzona praca członków DZR w Walce z Szarą Strefą WRDS WL, którzy 

przygotowują plan pod konkretne wydarzenie. Zaproponował dwa niezależne spotkania, nawet dzień po dniu.  
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Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Sukces połączenia imprez zależy od charakteru spotkania Prezydiów. Mogłoby się to udać, o ile spotkanie 

Prezydiów Polski Wschodniej miałoby być zapoznawcze i organizacyjne.  

 

Jan Pyznarski- Związek Rzemiosła Polskiego 

 

Połączenie tych imprez w jego odczuciu nie spełni wcześniejszych założeń. Należy brać pod uwagę, że część 

z zaproszonych osób będzie jechać z daleka na Prezydium, w związku z tym nie będzie uczciwe zaproponowanie 

im szybkiego spotkania, może to nawet wyglądać na wyraz lekceważenia.  

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Zaproponował, by skupić się na czasie podczas organizacji Prezydium. Spotkanie rozpocznie się zapewne 

od krótkiej prezentacji poszczególnych WRDS oraz zapoznania, a niestosownym byłoby dyscyplinowanie 

przybyłych gości pod względem czasu wypowiedzi. Do tego dojdzie próba znalezienia i sformułowania wspólnych 

tematów.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Odnosząc się do wypowiedzi członków doszła do wniosku, że potrzeba czasu na organizację Prezydium, 

aby zachować rangę wydarzenia. Dlatego można zaplanować je na jesień, a teraz  należy skupić 

się na podpisaniu aktu koalicyjnego, co mogłoby zyskać rozgłos w skali kraju. Prezydium Polski Wschodniej 

wymaga dopracowania. Należy skierować je do odpowiedniego zespołu celem przygotowania merytorycznego. 

Zapytała- kto się tym zajmie?  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Pani Wiesława Janczak poruszyła kwestię finansowania spotkania Prezydiów Ściany Wschodniej, zwracając 

się równocześnie do Pana Z. Kmicica jako pomysłodawcy- czy jest w stanie pokryć koszty organizacji tego 

spotkania? 

 

Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Według Pana Z. Kmicica tematem powinien się zająć LUW wraz z UMWL.  

 

Wiktor Szyborski- Konfederacja Lewiatan 

 

Zagadnienie dotyczy kilku województw, dlatego też zawnioskował o spotkanie z przewodniczącymi pozostałych 

WRDS Polski Wschodniej celem wspólnej organizacji wydarzenia i podziału kosztów. WRDS Województwa 

Lubelskiego jako pomysłodawca może zorganizować u siebie wydarzenie.  

 

Jan Pyznarski- Związek Rzemiosła Polskiego 

 

Nie zgodził się z przedmówcą, ponieważ nie jest to aż tak duży wydatek. W prezydiach znajduje się po 9 osób, 

co przy spotkaniu 5 województw da około 50 osób. Nie powinno generować wielkich kosztów.  
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Maria Olszak- Winiarska- Forum Związków Zawodowych 

 

Jako, że WRDS WL jest pomysłodawcą, nie należy tak łatwo oddawać tego wydarzenia. Opisała pierwsze 

spotkania WKDS Polski Wschodniej, gdzie skupiono się na rozmowach, nie zaś na zapewnianiu cateringów. 

Ewentualnie można się zwrócić do Pana Wojewody lub Pana Marszałka o zapewnienie takich elementów.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Takie spotkanie wymaga przygotowania celu i programu, dopiero potem określenia kosztów. Wysłuchując głosów 

członków WRDS, Pani Przewodnicząca doszła do wniosku, że Prezydium  należy zrealizować w innym terminie. 

Zaproponowała, by Pan Z. Kmicic zajął się przygotowaniem. 

 

Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS WL, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

 

Zaproponował, by organizacyjnie wydarzenie opracował zespół roboczy.  

 

Wiktor Szyborski- Konfederacja Lewiatan 

 

Ponownie podkreślił, że jest to wspólne przedsięwzięcia. Pierwsze spotkanie mogłoby być robocze, można też 

utworzyć międzywojewódzki zespół, który zorganizuje wydarzenie.  

Henryk Smolarz- strona samorządowa 

Podzielił zdanie przedmówcy, że każde województwo ma swoje problemy i tematy, dlatego nie można narzucać 

swoich. Być może wśród nich są tematy związane z naszym regionem. Spotkanie byłoby pionierskie 

z pozostałymi województwami, ale należałoby się zwrócić do nich z prośbą o przedstawienie swoich propozycji, 

pozostawiając im pole aktywności i działania. Ważne, by zachęcić ich do tego spotkania. Skierował również 

prośbę, by każda z organizacji w swoim obszarze mobilizowała pozostałe województwa do udziału. W kwestii 

finansowania wyraził pewność, że w rozmowie z marszałkami województw uda się to rozwiązać w sposób 

kompetentny i właściwy.  

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podsumowała temat, prosząc o przegłosowanie wniosku o przesunięcie spotkania Prezydiów z 25 czerwca 

i przekazaniu go do Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROPOZYCJI PRZESUNIĘCIA TERMINU ORGANIZACJI SPOTKANIA 

PREZYDIÓW ŚCIANY WSCHODNIEJ ORAZ PRZEKAZANIU DO PRAC SZR DS. INFRASTRUKTURY I 

TRANSPORTU WRDS WL 

 

Głosy za   - 16 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli propozycję przesunięcia terminu organizacji spotkania Prezydiów 

Ściany Wschodniej oraz przekazaniu do prac SZR Ds. Infrastruktury I Transportu WRDS WL.  
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4. Informacja o zakończeniu sporu w Domu Pomocy społecznej w Ryżkach 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca przekazała informację o zażegnaniu sporu w DPS w Ryżkach poprzez wycofanie 

się związków zawodowych z roszczeń. Poinformowała także o propozycjach pracodawców dotyczących zmiany 

regulaminu wynagradzania w DPS w Ryżkach. Związki zawodowe nie są usatysfakcjonowane proponowanymi 

rozwiązaniami, jednak Pani M. Gałan zwróciła uwagę, że część postulatów wymaga rozwiązań systemowych. 

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Pan M. Chmielewski pochwalił podjęte działania.  

 

5. Wolne wnioski 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Poinformowała, że aby zrealizować temat Konfederacji Lewiatan dotyczący kultury dialogu społecznego, 

w zakresie wypracowania kanonu etycznego dialogu, postanowiła o skierowaniu do wszystkich zainteresowanych 

wykładu Ks. Rektora A. Dębińskiego wygłoszonego podczas Gali 15-lecia. Dodatkowo Ks. Rektor otrzyma 

od Pani Przewodniczącej list otwarty oraz akt koalicyjny. 

 

Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność” 

 

Zwrócił uwagę na złą sytuację w służbie zdrowia, ze względu na negocjacje podwyżek płac w szpitalach, mając 

na uwadze przykład szpitala przy Al. Kraśnickich.  Zasygnalizował, że domaganie się podwyżek przez jedną 

grupę zawodową może powodować analogiczne sytuacje u pozostałych grup zawodowych w danym szpitalu. 

Zawnioskował do Samorządu Województwa, by prowadząc rozmowy z poszczególnymi szpitalami prowadzić je 

w szerszej formule z maksymalną reprezentacją strony społecznej.  

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad protokołem z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 

27 kwietnia 2018 r. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL Z DNIA 27 

KWIETNIA 2018 R. 

 

Głosy za   - 15 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli protokół z posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Zaproponowała, że Prezydium WRDS WL zadecyduje o organizacji uroczystości podpisania aktu koalicyjnego, 

zaś o efektach członkowie będą na bieżąco informowani.  
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GŁOSOWANIE NAD UPOWAŻNIENIEM PREZYDIUM WRDS DO DZIAŁAŃ W IMIENIU WRDS WL 

W KWESTIACH ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PODPISANIEM AKTU KOALICYJNEGO 

 

Głosy za   - 15 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie upoważnienie Prezydium WRDS do działań w imieniu WRDS WL w kwestiach 

organizacyjnych związanych z podpisaniem aktu koalicyjnego.  

 

Małgorzata Sokół- strona samorządowa 

 

Poinformowała, że jako Dyrektor WUP w Lublinie została zaproszona na konferencję KUL, podczas której jest 

przewidziane wystąpienie Pani Agnieszki Rymszy, Z-cy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawie Rady Dialogu Obywatelskiego.  Pani Dyrektor M. Sokół 

podkreśliła, że świadczy to o ciągłości dyskusji nt. dialogu społecznego. 

 

Mirosława Gałan- Przewodnicząca WRDS  Województwa Lubelskiego, BCC 

 

Podziękowała za udział w spotkaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 29 maja 2018 roku.  

2. Wstępna propozycja dotycząca organizacji uroczystości podpisania aktu koalicyjnego 
(szkic)- UMWL. 

3. Propozycja programu uroczystości Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania 
Szarej Strefie – BCC. 

4. Adresaci zaproszeń - propozycja BCC. 

5. Program Posiedzenia Prezydiów WRDS Polski Wschodniej - propozycja - Pracodawcy Ziemi 
Lubelskiej. 

Protokolant 

 

Karolina Szewczak- Mielnik 

PRZEWODNICZĄCA 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

/-/ Mirosława Gałan 


