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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 15 marca 2019 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 przy ul. Artura Grottgera 4. 

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Pan Przemysław 

Czarnek- Wojewoda Lubelski.  

 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

 

Powitał członków WRDS WL oraz zaproszonych gości: Pana Bogdana Kawałko- Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej UMWL; Pana Eugeniusza Hira z Lubelskiego Klubu Biznesu oraz Panią Agnieszkę Smreczyńską- 

Gąbkę- eksperta ds. planowania strategicznego rozwoju. Poinformował wszystkich zebranych, że posiedzenie 

zostało zwołane w trypie pilnym z uwagi na pismo Ministra Jerzego Kwiecińskiego, który zwrócił się z prośbą  

do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego o wyrażenie opinii w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, pytając o ewentualne uwagi. 

Uwag nie było.  

 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM  PORZĄDKU OBRAD POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL 

 

Głosy za   - 25 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przegłosowali porządek obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego 

 

2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego.  

 

3. Opinia WRDS WL w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.  
 

4. Przyjęcie Stanowiska nr 1/2019 WRDS WL w sprawie stosowania klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych.  
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5. Przyjęcie Uchwał WRDS WL: 

 

1) w sprawie zamiany uchwały nr 8/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL; 
 

2) w sprawie zamiany uchwały nr 9/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. 
Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS WL;   

 
3) w sprawie zamiany uchwały nr 12/2016 WRDS WL w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego 

ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL. 

 
6. Wolne wnioski.  

 

7. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

 

Pan Przewodniczący zapytał członków WRDS czy przyjmują protokół z posiedzenia plenarnego WRDS 

z dnia 1 marca br. oraz czy mają do niego uwagi. Uwag nie było, następnie przeprowadził głosowanie  

nad jego przyjęciem. Ponadto poinformował członków Rady oraz zaproszonych gości o nagrywaniu 

posiedzenia ze względu na cele protokolarne. 

 
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS WL Z DNIA  

1 MARCA 2019 R. 

 

Głosy za   - 25 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przegłosowali Protokół z  posiedzenia plenarnego WRDS WL z dnia 1 marca 

2019 r. 

 

Ad.2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

 

W związku ze zmianami w składzie Rady poinformował, że powitany zostanie nowy członek WRDS WL 

reprezentujący  Forum Związków Zawodowych. Następnie Pan Przewodniczący w zastępstwie Pana Jarosława 

Stawiarskiego, Marszałka WL wręczył Akt Powołania Panu Arturowi Garbaczowi. 

 

Artur Garbacz- Forum Związków Zawodowych 

 

Poinformował, że ma zaszczyt pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych, a następnie 

przedstawił swoją osobę. Podziękował za uwagę. 

 

 



3 
 

 

Ad.3. Opinia WRDS WL w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 

 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

 

Pan Przewodniczący rozpoczął dyskusję w temacie merytorycznym, prosząc Pana Mariana Króla 

o przedstawienie  opinii NSZZ „Solidarność”. 

 

Marian Król- Wiceprzewodniczący WRDS WL, NSZZ „Solidarność” 

 

Przedstawił wnioski wypracowane przez NSZZ „Solidarność”. Dodał, że NSZZ „Solidarność” od kilku lat artykułuje 

najważniejsze problemy gospodarcze województwa lubelskiego. Przypomniał, że we wszystkich parametrach 

województwo lubelskie mieści się na końcu. Stwierdził, że jeżeli nie będzie wparcia centralnego z poziomu rządu 

i nie będą zaangażowane środki na ten cel, to nie jesteśmy w stanie siłami samorządów i możliwościami jakie 

posiada województwo tego zmienić. Jeżeli nie będzie zaangażowania rządu, to niewiele się zmieni. Podziękował 

za wypowiedź.  

 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

 

Powiedział, że zgadza się z przedstawioną opinią NSZZ „Solidarność”. Dodał, że powinniśmy domagać  

się programu rozwoju województwa lubelskiego, stworzonego na takich samych zasadach jak program rozwoju 

Śląska. Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Kurowskiego. 

 

Andrzej Kurowski- Business Centre Club 

 

Na wstępie powiedział, że pozwoli sobie zamieścić dwie uwagi. Tempo w jakim trzeba było pracować  

nad opinią  do projektu dokumentu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 było za szybkie i to świadczy 

o tym, że mimo wszystko takie gremia społeczne jak Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego były potraktowane 

tak, że trzeba pewną procedurę wypełnić, mniejsza o skutki. Poinformował, że 20 lat przepracował w organach 

administracji i takich materiałów widział już kilka i ta dysproporcja była zawsze obecna, tylko była inaczej 

uzasadniona. Stwierdził, że jeżeli stan dysproporcji będzie się nadal utrzymywał, to za kilka lat znowu będziemy 

nad podobną strategią dyskutowali. Dodał, że jeżeli chodzi o diagnozę absolutnie jest to dokument przekonujący, 

jeżeli chodzi o receptę, propozycję działań jest on zbyt ogólny.   

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

Powiedział, że popiera zdanie swojego przedmówcy. Zwrócił uwagę, że z poprzedniego okresu programowania  

jest również wielu niezadowolonych z realizacji Programu Polska Wschodnia. To wynika z bardzo silnego 

lobbingu Śląska czy Wielkopolski. Zastanawia się co można by zrobić, żeby przywrócić zasadę polityki 

spójności? Jeżeli policzylibyśmy faktyczną alokację środków na województwo lubelskie to okaże się, że Program 

Polska Wschodnia wcale sumarycznie nie przeważył tego strumienia na rzecz regionów, które są najbardziej 

upośledzone gospodarczo i których polityka spójności miała dotyczyć. Zasugerował, aby skoncentrować  

się na rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, ponieważ jest to podstawowy warunek rozwoju gospodarczego.   

Bez infrastruktury komunikacyjnej nikt do nas nie przyjedzie, nikt nie będzie lokował swoich inwestycji.   

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Poinformował o bieżących pozwoleniach na realizację  inwestycji drogowych oraz o informacjach płynących   

z Ministerstwa Infrastruktury w zakresie kolei. 
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Mieczysław Majewski- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

W uzupełnieniu do dyskusji kolejowej i drogowej dodał, że według osobistego doświadczenia wie, że tam gdzie 

nie ma odpowiedniego transportu, nie ma inwestycji. Rząd nie wybuduje fabryk, muszą przyjść inwestorzy.  

To jest podstawowy warunek, dlatego należy dać sygnał, że to co jest wykonywane, nie jest wystarczające.  

Pan M. Majewski zgłosił wniosek, aby uzupełnić  opinię WRDS o to, aby uwzględnić rozwój infrastruktury 

kolejowej, lotniczej i drogowej szczególnie drogi S12, S17, S19.  

Bogdan Kawałko- Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL w Lublinie 

Powiedział, że poinformuje o kilku sprawach, które w ramach prac nad opinią do strategii samorząd 

Województwa Lubelskiego wypracował. Po pierwsze Urząd Marszałkowski traktuje ten dokument jako swoistą 

konstytucję dla samorządu. To jest ważny dokument dla programowania. Wszystkie sprawy m.in. dotyczące 

rolnictwa, innowacyjności, przemysłu, kapitału ludzkiego, transportu czy energetyki rozstrzyga się w innych 

dokumentach strategicznych. Takich strategii jest osiem. Zaznaczył, że warto o tym pamiętać i też z tymi 

dokumentami się zapoznać i wykorzystywać te wszystkie kwestie, które w interesie naszego regionu powinny  

być tam zawarte. Podziela pogląd, że ten dokument właściwie diagnozuje nasze problemy, pozycje i wyzwania 

regionu. Zwrócił uwagę, że w projekt KSRR Polskę Wschodnią wskazuje się jako obszar strategicznej interwencji, 

ale w formacie fakultatywnym. Dlatego UMWL zawnioskował, żeby to było obligatoryjne, bo fakultatywne to może 

być lub nie może być. Druga sprawa dotyczy tego, że pominięty został obszar przygraniczny. Obszar nasz jest 

pokazany w dokumencie jako obszar zagrożony trwałą marginalizacją. Wydaje się, że przy niskiej alokacji 

środków europejskich na program Polska-Białoruś-Ukraina idą poważne zagrożenia, że marginalizacja może  

się pogłębiać. Stąd ten silny akcent, aby ten obszar został zauważony. Odnośnie instrumentów powiedział,  

że KSRR wprowadza nowe rozwiązania dotyczące instrumentarium wdrażania działań rozwojowych. Zdaniem 

Pan B. Kawałko są one mało precyzyjne, dlatego należy je doprecyzować. Nowym elementem jest porozumienie 

rząd-gmina. Nie ma nic przeciwko, aby rząd rozmawiał z samorządem lokalnym, ale w tym dokumencie nie ma 

zapewnienia, że będzie uczestniczył w tym poziom regionalny. Złożył wniosek, aby włączyć poziom regionalny, 

poziom wojewódzki przynajmniej w wprowadzenie rozmów. W odniesieniu do celów rozwoju poinformował,  

że w KSRR jest zawarty wykaz działań możliwych do realizacji w ramach polityki regionalnej. Dodał,  

że ten zaproponowany katalog jest zamknięty, jest mało elastyczny, dlatego nie wiemy co będzie w przyszłości. 

W zakresie regulacji sposobu wyłaniania projektów strategicznych istnieje absolutny deficyt. Część strategiczną 

KSRR należy uzupełnić o sposób wyłaniania projektów strategicznych. Na zakończenie dodał, że Sejmik 

Województwa Lubelskiego podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji strategii województwa lubelskiego pod kątem 

zmian w perspektywie nowego RPO. Jednym z założeniem jest bardzo duże uspołecznienie prac, dlatego będą 

się odbywały spotkania konsultacje, tematyczne nad nową perspektywą.  

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Odniósł się z pytaniem czy jest to oddzielny dokument Urzędu Marszałkowskiego i Pana Marszałka związany  

z tą strategią czy WRDS może go traktować jako część swojej opinii? 

Bogdan Kawałko- Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWL w Lublinie 

Poinformował, że ten dokument został przekazany przez Pana Marszałka do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Natomiast jest zgoda Pana Marszałka na wykorzystanie tych zapisów przez WRDS.     

Tomasz Pitucha- Strona rządowa 

Zauważył, że nasz region osiągnął poziom marginalizacji, który jest zobrazowany w części diagnostycznej  

na początku strategii. To powinno być punktem wyjścia do aktywnych działań. W związku z tym pojawiają  

się postulaty o powołanie pełnomocnika rządu do spraw opracowania Programu Rewitalizacji i Rozwoju 
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Województwa Lubelskiego. Zaproponował, aby zastanowić się wspólnie czy to ma być Program Rewitalizacji  

i Rozwoju czy Program Rozwoju, ponieważ to są dwie różne rzeczy?  

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

Dodał, że rewitalizacja jest przywróceniem czegoś co było, a u nas tego nie ma. Nie ma co przywracać,  

bo niczego nie było.   

Tomasz Pitucha- Strona rządowa 

Zaznaczył, że nie chodzi o kwestie językowe, ale o akcenty tego programu. 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Przypomniał, że WRDS po pierwsze nie uchwala tego programu, a po drugie nie powołuje w tym gronie 

pełnomocnika rządu. Stwierdził, że nie ma znaczenia czy my w tym momencie nazwiemy to Programem 

Rewitalizacji i Rozwoju czy Programem Rozwoju.  

Agnieszka Smreczyńska- Gąbka- ekspert ds. planowania strategicznego rozwoju 

Dzisiejsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pokazuje, że tak naprawdę program  

dla Lubelszczyzny jest kwintesencją naszych wspólnych spostrzeżeń. Ten program jest programem kluczowym  

i tak jak program dla Śląska, tak naprawdę będzie miał swoje znaczenie, jeżeli za tym programem pójdzie 

konkretny instrument finansowy. Powiedziała, że nie zgodzi się z tym, że po stronie rządu może być tylko  

i wyłącznie wsparcie ogólnych kierunków rozwojowych. Stwierdziła, że ze strony rządowej nie możemy  

się spodziewać, że Minister Rozwoju Regionalnego sformułuje plan dla Lubelszczyzny. To wręcz przeciwnie  

od strony Lubelszczyzny musi iść wyraźny impuls w ogół jakiej linii rozwojowej chcemy rozwiązać nasze 

problemy szczególnie problemy gospodarcze.  Dodała, że słusznie odnosi się do tego problemu Lewiatan,  

który zwraca uwagę na to, że trasa S19 tworzy nową tętnicę rozwojową. Jeżeli ta trasa zostanie uzupełniona 

połączeniami m.in. portów komunikacji PKP to będzie to wyraźny zwrot w kierunku rozwoju gospodarczego. 

Następnie odniosła się do planu dla Lubelszczyzny. W planie dla Lubelszczyzny najważniejszy jest komponent 

gospodarczy. Musimy mieć odwagę jako ludzie mieszkający na Lubelszczyźnie, aby zbudować silnik 

gospodarczy regionu lubelskiego w oparciu o ten główny potencjał, którego jest najwięcej w branży, rolnej  

w branży produkcji rolno-spożywczej. Musimy z tego rolnictwa uczynić komponent innowacyjności, 

nowoczesności, a przede wszystkim pobudzić eksport nie surowych warzyw i owoców, ale wysoko przetworzonej 

żywności. W związku z tym plan rozwoju gospodarczego dla Lubelszczyzny musi powstać na Lubelszczyźnie,  

nie w Warszawie. Powiedziała, że należy wnioskować, aby plan dla Lubelszczyzny trafił do spisu treści,  

do pierwszego celu w KSRR.  

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Przypomniał, że w stanowisku NSZZ „Solidarność” jest to jednoznacznie ujęte.  

Eugeniusz Hir- Lubelski Klubu Biznesu  

Powiedział, że reprezentuje Lubelski Węgiel Bogdanka, a od ośmiu lat jest reprezentantem Krajowej Sekcji 

Górnictwa Węgla Kamiennego.  Poinformował, że uczestniczył na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego cztery 

lata temu, podczas którego rozmawiano o rozwoju firmy Bogdanka.  Dodał, że Bogdanka do 2030 roku  

ma wydobyć 20 mln ton węgla, więc jest mowa o budowie kolejnej kopalni. Dlatego uważa, że należy żądać 

aniżeli prosić, bo tak to było robione podczas spotkań Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, na których 

były prowadzone rozmowy na temat strategii dla Śląska. 
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Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Dodał, że jest absolutnie zgodny, że należy zamienić słowo „oczekujemy” na „żądamy”. 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

Zaproponował, aby stworzyć komponent strategii krajowej dla Lubelszczyzny, by móc go monitorować.  

Dodał, że Dyrektor B. Kawało ma kapitale materiały, które mogą być pomocne dla stworzenia tej strategii.  

Zastanawia się czy WRDS jest w stanie zarys takiej strategii dla Lubelszczyzny stworzyć, bo ona byłaby 

wypracowanym przez partnerów społecznych stanowiskiem. 

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Zauważył, że strategia rozwoju województwa lubelskiego i plan rozwoju województwa lubelskiego to jest rzecz, 

która wymyka się z kompetencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jako inicjatora. To powinien zrobić 

Marszałek Województwa Lubelskiego i Samorząd Województwa Lubelskiego. Od tego jest samorząd 

Województwa Lubelskiego jako wspólnota mieszkańców województwa lubelskiego, aby taki plan tworzyć,  

a Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powinna zadeklarować pełny udział na każdym etapie tworzenia tego 

planu. Możemy również wyrazić stanowisko, że ten plan powinien powstać szybko, bo osobiście zgadza  

się z tym, że nikt w rządzie nie stworzy planu rozwoju województwa lubelskiego. Pan Przewodniczący powiedział, 

również, że popiera stanowisko, które zostało wyrażone, ale trudno jest  wkładać w strategię coś jest gotowe. 

Samorząd jest od tego, aby ustawowo planował swój rozwój, a my jesteśmy od tego, aby na każdym etapie 

apelować, żeby robione było to szybko i wspierać na każdym etapie w ramach naszych kompetencji.     

Zbigniew Rymsza- Wiceprzewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Konfederacja Lewiatan 

Zgodził się z Panią Agnieszką Smreczyńską- Gąbką, że to wszystko będzie zależeć od nas czy my tutaj strategię 

wdrożymy, czy będziemy monitorować rząd i czy osiągniemy jakieś efekt.    

Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Podziękował za wypowiedzi. Pan Wojewoda po wysłuchaniu wypowiedzi zaproszonych gości oraz członków 

WRDS zaproponował wypracowanie opinii WRDS na podstawie dokumentów przygotowanych przez organizacje 

wchodzące w skład WRDS WL oraz uzupełnienie jej o własne uwagi. Dodatkowo zaproponował,  

aby załącznikiem do niniejszej opinii były wszystkie pisemne opinie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego: NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Lewiatan oraz Business Centre Club. 

W wyniku dyskusji członkowie Rady wypracowali treść Opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz jednogłośnie przyjęli Uchwałę nr 13/2019 z dnia 

15 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, która stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 13/2019 Z DNIA 15 MARCA 2019 R. W SPRAWIE 

ZAOPINIOWANIA KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2030 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 
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Przemysław Czarnek- Przewodniczący WRDS  Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski 

Podziękował wszystkim zebranym i poinformował, że dalszą część obrad poprowadzi Pani Wiesława Janczak, 

Wiceprzewodnicząca WRDS WL. 

Ad.4. Przyjęcie Stanowiska nr 1/2019 WRDS WL w sprawie stosowania klauzul społecznych  

w zamówieniach publicznych. 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Przeszła do kolejnego punktu obrad i przeprowadziła głosowanie nad stanowiskiem w sprawie stosowania 

klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKIEM NR 1/2019 WRDS WL Z DNIA 15 MARCA 2019 R.  

W SPRAWIE STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Stanowisko nr 1/2019 WRDS WL z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 

stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 

 

Ad.5. Przyjęcie Uchwał WRDS WL 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałami. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 14/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 8/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. ROLNICTWA I ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę Uchwała nr 14/2019. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 15/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2019 R. 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 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
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Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 15/2019. 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY NR 16/2019 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU 

SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR 12/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO W SPRAWIE SKŁADU STAŁEGO ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. EDUKACJI  

SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO 

Głosy za   - 24 

Głosy przeciw   -  0 

Głosy wstrzymane  -  0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 16/2019. 

 

Ad.7. Wolne wnioski. 

Andrzej Kurowski- Business Centre Club 

Zaproponował wniosek organizacyjny, aby ustalać spotkania WRDS  na jedną godzinę, tak aby każdy zaplanował 

sobie wcześniej program swoich zajęć. Zdaniem Pana A. Kurowskiego dobrze byłoby, żeby to było w miarę 

możliwości przyjęte jako zwyczaj, bo wtedy łatwiej jest dzielić obowiązki służbowe z działaniami  

o charakterze społecznym.  Powiedział, że wniosek ten nie jest efektem spekulacji myślowej, tylko wynika  

z doświadczenia, dlatego należy wrócić do dobrych tradycji. 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

Zgodził się z prośbą Pana A. Kurowskiego, ponieważ chodzi o zaplanowanie całego roku.  

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Przypominała, że przewodnictwo w tym roku ma Pan Wojewoda, po czym oddała głos stronie rządowej.  

Tomasz Pitucha- Strona rządowa 

Oczekiwania wszystkich stron dialogu są takie, aby Wojewoda uczestniczył osobiście na każdym posiedzeniu, 

ale trudno jest założyć, że ta godzina będzie stała. Możemy spróbować ją przyjąć, ale zaproponujemy  

to na Prezydium i uściślimy. 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja Lewiatan 

Zgłosił postulat, który również wynika z wieloletniego doświadczenia. Chciałby, aby Prezydium WRDS zwróciło 

się do Pana Marszałka i przekazało informację, że dużo traci nie wypełniając swojego ustawowego obowiązku 

uczestniczenia w posiedzeniach Rady jako strona samorządowa w dialogu społecznym.  



9 
 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

Powiedziała, że zgadza się ze swoimi poprzednikami. Chciałaby, aby w posiedzeniach WRDS uczestniczyły 

wszystkie strony, bo to podnosi rangę, a z drugiej strony wyrażając swoje poglądy możemy wymienić  

się zdaniami, słuchając siebie nawzajem. Podkreśliła, że strona związkowa mimo swoich obowiązków 

służbowych, bardzo mocno angażuje się w pracę społeczną.  

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.  

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS WL, OPZZ 

 

Zamknęła posiedzenie i podziękowała za udział w spotkaniu. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

 

1.       Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 marca 2019 r. 
 

2. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 
 

3. Uchwała nr 13/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Krajowej Strategii rozwoju regionalnego 
2030. 
 

3a.  Zał. nr 1. do Uchwały nr 13/2019- Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 

 Opinia NSZZ „Solidarność” 

 Opinia Konfederacji Lewiatan 

 Opinia Business Centre Club 
 

4. Stanowisko nr 1/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych. 
 

5. Uchwała nr 14/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego.  

 

WIEPRZEWODNICZĄCA 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

/-/ Wiesława Janczak 

Protokolant 

 

Anna Dolińska 
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6. Uchwała nr 15/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

z dnia 15 marca 2019 r. 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 Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

7. Uchwała nr 16/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 
Lubelskiego. 
 


