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KALENDARIUM
spotkań w miesiącu styczniu 2014 r.
Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS

13.01.14

ZACHODNIOPOMORSKA

posiedzenie
Prezydium

Tematyka

Krótka informacja

1. Organizacja pracy WKDS
w 2014 r.
2. PKP CARGO S.A. Zachodniopomorski Zakład
Spółki w Szczecinie
3. Zespół Elektrowni Dolna
Odra
4. Zapowiadane na dzień
14.01.2014 r. protesty rolnicze /Postulaty zgłaszane
przez rolników/

ad pkt 1. W posiedzeniu – mimo skutecznego zawiadomienia o spotkaniu – po raz kolejny nie
uczestniczyła strona pracowników.
 Przewodniczący WKDS odniósł się do stawianego przez stronę pracowników zarzutu braku
dialogu społecznego. Wskazał, że jest ona zapraszana do rozmów na forum WKDS, lecz na
ostatnie spotkania związkowcy nie przychodzą. Podczas kadencji Wojewody, od 2008 r.,
odbyło się 40 spotkań, obecne – styczniowe – jest 41.
 Trzy strony Prezydium WKDS (rządowa, samorządowa i pracodawców) ustaliły, że spotkania w ramach WKDS powinny się odbywać nadal, mimo braku udziału strony społecznej.
W razie zaistnienia potrzeby – z inicjatywy Wojewody lub wiceprzewodniczących WKDS
zostanie zwołane następne posiedzenie.
ad pkt 2. Odnośnie PKP CARGO S.A. Zachodniopomorski Zakład Spółki w Szczecinie,
ustalono, że na dzień posiedzenia jeszcze żadne decyzje, co do ostatecznego kształtu planowanych zmian nie zapadły.
ad pkt 3. Odnośnie ZEDO wskazano, że w lutym 2014 r. odbędzie się spotkanie nowego
Prezesa PGE ze związkami zawodowymi a z rozmowy z nim wynika, że sytuacja w zakładzie
jest stabilna. Przewodniczący WKDS przypomniał, że 08.05.2013 r. podczas posiedzenia
Prezydium Komisji, w którym uczestniczyły wszystkie strony WKDS, ustalono, że zostanie
zwołane posiedzenie plenarne dot. ZEDO. Był już wyznaczony termin spotkania, jednak
związki zawodowe (zarówno funkcjonujące w ZEDO, jak i wchodzące w skład WKDS) odmówiły udziału w nim. Ponieważ trudno jest rozmawiać nt. ZEDO bez samych zainteresowanych, posiedzenie nie doszło do skutku. Przewodniczący WKDS podkreślił, że wszystkim –
również Wojewodzie – zależy na programie inwestycyjnym w Dolnej Odrze.
ad pkt 4. Ustalono, że wszystkie postulaty rolników są realizowane. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przedstawił szczegółowo liczbę przetargów, jakie odbyły się w 2013 r. w zachodniopomorskim oddziale ANR, zaś Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zasygnalizował koniczność zwiększenia środków w ramach
PROW oraz dalszą pracę nad tymi z przetargów, które zostały unieważnione przez Prezesa
ANR.

2

Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS
posiedzenie
Prezydium
PODLASKA

13.01.14

WARMIŃSKO-MAZURSKA

14.01.14

ŚLĄSKA

21.01.14

Krótka informacja

1. Przedstawienia informacji z
przebiegu „misji dobrej
woli” dot. Mostostal Construction sp. z o.o. (dawniej
Mostostal Białystok sp. z
o.o.).
2. Ustalenia programu kolejnego posiedzenia plenarnego.
1. Likwidacja „FS Favorit
Furniture Szczytno” Sp. z
o. o. w Szczytnie.

ad pkt 1. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele strony związkowej. Wojewoda
przedstawił informację na temat Mostostal Construction sp z o.o. (dawniej Mostostal Białystok), podjętych działań oraz wyników „misji dobrej woli” z udziałem mediatora z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
ad pkt 2. Ustalono, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 17 lutego i dotyczyć będzie problematyki Rynku pracy w 2014 roku w odniesieniu do zapowiedzianego przez Rząd
pakietu rozwiązań, mającego przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia.

Biuro WKDS

1. Spotkanie mediacyjne w
ramach misji dobrej woli w
Tauron Ciepło SA (misję
koordynuje Biuro WKDS)

Biuro WKDS

1. Kolejne spotkanie mediacyjne w ramach misji dobrej woli w Tauron Ciepło
SA (misję koordynuje Biuro WKDS)

ŚLĄSKA

16.01.14

Prezydium
wspólnie
z
Zespołem
ds.
polityki gospodarczej i rynku
pracy

Tematyka

Spotkanie poświęcone było sytuacji jaka powstała w Szczytnie w związku z decyzją właściciela firmy FS Favorit o likwidacji fabryki. W spotkaniu oprócz wojewody udział wzięli
przedstawiciele Solidarności, władz samorządowych Szczytna i powiatu szczycieńskiego,
samorządu województwa , pracodawców z Warmii i Mazur oraz poseł Jerzy Szmit. Zebrani
wspólnie szukali sposobu uratowania największego zakładu pracy w Szczytnie, a co za tym
idzie, ponad 400 miejsc pracy, które właściciel zamierza zlikwidować. WKDS przyjęła na
siebie rolę negocjatora między stronami i stara się rozwiązywać problemy pracodawców i
pracowników. Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli pracodawcy. Przed spotkaniem u
wojewody w Olsztynie rozmawiali oni jednak z samorządowcami w Szczytnie. Zarówno samorząd jak i związki zawodowe przygotowały już propozycje ustępstw i ulg z ich strony.
Przedstawiciele firmy nie odnieśli się do tych propozycji. Wśród zaproponowanych rozwiązań
miałyby się znaleźć między innymi ulgi podatkowe i rezygnacja z części świadczeń socjalnych. W kolejnym posiedzeniu komisji, zaplanowanym na koniec stycznia br., swój udział
zapowiedział szczycieński pracodawca.
 monitoring napięć społecznych w województwie ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Kompanii Węglowej SA oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA w kontekście zmian
organizacyjnych (połączenie dwóch zakładów);
 przygotowanie spotkania Zespołu ds. pasażerskiego transportu kolejowego w województwie śląskim, dotyczącego integracji środków transportu publicznego w województwie.
 monitoring napięć społecznych w województwie ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu w Kompanii Węglowej SA oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA w kontekście zmian
organizacyjnych (połączenie dwóch zakładów);
 przygotowanie spotkania Zespołu ds. pasażerskiego transportu kolejowego w województwie śląskim, dotyczącego integracji środków transportu publicznego w województwie.
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Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS

22.01.14

LUBELSKA

poza WKDS

Tematyka

Krótka informacja

1. Plany PKP PLK S.A. dotyczących
restrukturyzacji
Centrów Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., w
szczególności CRI Oddział
w Lublinie.

Temat ten, istotny w kontekście zapewnienia ciągłości realizacji zadań modernizacyjnych w
infrastrukturze kolejowej na terenie województwa lubelskiego, a także utrzymania miejsc
pracy, został zgłoszony Wojewodzie Lubelskiemu przez pracowników Oddziału. Wojewoda
Lubelski wystąpiła z inicjatywą przedyskutowania tego tematu na forum stałego Zespołu
Roboczego WKDS w Lublinie ds. Infrastruktury, jednakże przewodniczący Zespołu (FZZ,
przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Kolejarzy w Lublinie) zwrócił
się z prośbą o formułę spotkania niebędącego posiedzeniem WKDS, z uwagi na zawieszenie
udziału związków zawodowych w pracach Komisji.
W związku z powyższym, Wojewoda Lubelski organizuje spotkanie poza zinstytucjonalizowaną formułą WKDS, w siedzibie LUW w Lublinie.
Udział w spotkaniu zapowiedzieli m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców i Marszałka
Województwa Lubelskiego (członkowie Prezydium WKDS w Lublinie i Zespołu Roboczego),
przedstawiciele Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., a także przedstawiciele kolejarskich związków zawodowych.
INFORMACJA O SPOTKANIU
Z inicjatywy Wojewody Lubelskiego odbyło się spotkanie poświęcone planom reorganizacji
Oddziałów Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podczas debaty
omówiono kwestie dotyczące funkcjonowania lubelskiego oddziału CRI, a także realizowane
przez tę jednostkę projekty inwestycyjne. W dyskusji, poza gospodarzem Wojewodą Jolantą
Szołno-Koguc, udział wzięli m.in. Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.
Marcin Stypa, przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentanci organizacji pracodawców i kolejarskich związków zawodowych.
Ze strony samorządowej, głosem Prezydenta Stanisława Kalinowskiego, szczególnie mocno
wybrzmiał apel o zachowanie regionalnego i zdecentralizowanego zarazem charakteru organizacji CRI tak, by utrzymać dotychczasowe tempo wspólnego budowania infrastruktury,
umożliwiającej nadrabianie zapóźnień i realizowanie projektów rozwoju Lublina i województwa lubelskiego.
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Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS
MAŁOPOLSKA

28.01.14

WARMIŃSKO-MAZURSKA

29.01.14

Tematyka

Krótka informacja

posiedzenie
Prezydium oraz
posiedzenie
plenarne
WKDS

1. Edukacja i zatrudnienie ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii bezrobocia
wśród młodych ludzi

1. Prezydium
wspólnie
z
Zespołem ds.
polityki gospodarczej i
rynku pracy
2. Prezydium
WKDS

1. Wszczęcie likwidacji „FS
Favorit Furniture Szczytno” Sp. z o. o. w Szczytnie.
2. Zwolnienia
grupowe
wśród pracowników zatrudnionych w ENERGA
Obsługa i Sprzedaż Sp z
o. o.

Tematyka poszczególnych wystąpień:
 Bon edukacyjny, krajowe ramy kwalifikacji, ekspres do zatrudnienia, bezrobocie wśród
młodych ludzi w Małopolsce - Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie,
 Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie i szanse jakie stwarza osobom poszukującym zatrudnienia - Krystyna Łabędzka, Dyrektor Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Krakowie,
 zmiany kształcenia w szkołach zawodowych w Małopolsce oraz nowa podstawa programowa - Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty.
1. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci działającej w zakładzie organizacji związkowej.
W rozmowach uczestniczył także pełnomocnik likwidatora Spółki. Przyczyną likwidacji
są kłopoty Spółki na rynku. Posiedzenie rozpoczęło się odczytaniem oświadczenia przez
przedstawiciela spółki, zgodnie z którym „po rozważeniu wszystkich rozwiązań udziałowiec podtrzymał swoją decyzję o kontynuacji procesu likwidacji Spółki FS Favorit
Furniture Szczytno z o.o. w likwidacji”. Jednocześnie za priorytetowe uznano podjęcie
próby znalezienia inwestora, który przejmie zakład. Jak podkreślał pełnomocnik likwidatora, likwidacja dotyczy Spółki, a nie zakładu produkcyjnego, dlatego też ważne jest,
kontynuowanie realizacji zamówień, gdyż intencją właściciela jest przekazanie przyszłemu, potencjalnemu inwestorowi, w pełni funkcjonującego zakładu. Przedstawiciel likwidatora poinformował, że wypowiedzenia będą wręczane pracownikom od lutego.
Według jego prognoz likwidacja ma zakończyć się wraz z upływem miesiąca maja br.
2. Temat wniesiony pod obrady przez Radę Województwa Warmińsko - Mazurskiego
OPZZ dotyczył zwolnień grupowych wśród pracowników zatrudnionych w ENERGA
S.A. Sp z o.o. Zamiar przeprowadzenia zwolnień pracodawca uzasadnia restrukturyzacją
firmy, która związana jest m. in. z zamykaniem Biur Obsługi Klienta. Ustalono, że tematem tym zajmie się Zespół ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy WKDS na posiedzeniu, które zostanie w tej sprawie zwołane.
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Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS

30.01.14

KUJAWSKO-POMORSKA

poza WKDS

Tematyka

Krótka informacja

1. Funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia w województwie kujawskopomorskim:
 kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na
2014 r. dla podmiotów
leczniczych,
 dostęp dla pacjentów do
lekarzy specjalistów,
 warunki socjalne i sanitarne w szpitalach,
 dopłaty do leków i wyrobów medycznych,
 procedury udzielania
świadczeń zdrowotnych.
2. Stan infrastruktury drogowej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem
planowanej budowy odcinka drogi ekspresowej S-5.

Wnioskodawcą omówienia tematu dot. sytuacji w ochronie zdrowia jest NSZZ “Solidarność”,
której przedstawiciele zwrócili się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania poza formułą WKDS. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związków zawodowych oraz związków pracodawców, czyli reprezentantów wszystkich stron zasiadających w WKDS.
INFORMACJA O SPOTKANIU
W spotkaniu, na zaproszenie Wojewody Ewy Mes, wzięli udział m. in. parlamentarzyści z
regionu: Teresa Piotrowska, Iwona Kozłowska, Eugeniusz Kłopotek, Łukasz Krupa, przedstawiciele NFZ, GDDKiA oraz związków zawodowych i związków pracodawców. Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Wicemarszałek Edward Hartwich.
Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Tomasz Pieczka przedstawił dane dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2014 rok dla podmiotów leczniczych. Poruszył również tematy dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów, dopłat do leków
i wyrobów medycznych oraz procedur udzielania świadczeń zdrowotnych.
Informacje w zakresie stanu infrastruktury drogowej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej budowy odcinka drogi ekspresowej S-5 przedstawił Dyrektor bydgoskiego
oddziału GDDKiA Mirosław Jagodziński.
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Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS

30.01.14

ŚWIĘTOKRZYSKA

Prezydium

Tematyka

Krótka informacja

1. Ustalenie programu działania i harmonogramu prac
Komisji, z uwzględnieniem
pilności spraw, które będą
przedmiotem zaangażowania WKDS w 2014 roku.

W dniu 30 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego w Kielcach zwołane z inicjatywy Przewodniczącej WKDS, w sprawie
ustalenia programu działania i harmonogramu prac Komisji w 2014 r., przede wszystkim w
najbliższych miesiącach. W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele strony związkowej
(w żaden sposób nie odpowiedzieli na przesłane zaproszenia, natomiast w rozmowach
telefonicznych potwierdzili, że pracach Prezydium WKDS nie będą uczestniczyć). Dyskusję o możliwych kierunkach prac Komisji, poprzedziły rozważania członków Prezydium na
temat problemu absencji przedstawicieli związków zawodowych. Wojewoda przypomniała o
swoim wystąpieniu do Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych w sprawie optymalnej formuły kontynuowania dialogu w obecnej sytuacji.
W zasadniczej części posiedzenia przedstawiciele strony pracodawców i samorządowej omówili propozycję tematów, które mogłyby stać się przedmiotem prac WKDS. Zwrócono uwagę
na medialne doniesienia o ponownym zagrożeniu wprowadzeniem upadłości likwidacyjnej w
Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Informacja ta budzi niepokój ze względu na
poważne konsekwencje społeczno – gospodarcze. Problemy tego przedsiębiorstwa były kilkakrotnie rozpatrywane na forum WKDS. Członkowie Prezydium byli zgodni, że wobec perspektywy zmiany formy upadłości sprawa ta powinna zostać rozpatrzona przez WKDS jak
najszybciej. W związku z tym ustalono, że w celu potwierdzenia informacji zostanie skierowane pismo do komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe KKSM w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Termin posiedzenia WKDS zostanie ustalony po otrzymaniu odpowiedzi
w tej kwestii.
Analizowano problemy zgłoszone Konfederację Lewiatan dotyczące m.in. założeń do projektu zmian w Kodeksie pracy w zakresie czasu pracy, potrzeby monitorowania korzystania
przez przedsiębiorców z ustawy antykryzysowej oraz barier w rozwoju przedsiębiorstw woj.
świętokrzyskim. Strona samorządowa rekomendowała kontynuację tematów związanych z
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Na wniosek przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego zostanie skierowane wystąpienie
do Kuratorium Oświaty o aktualne dane dotyczące liczby uczniów w szkołach zawodowych,
technikach i liceach w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego co będzie przydatne
w podejmowanej cyklicznie na forum WKDS tematyce rynku pracy.

7

Data

Spotkania WKDS lub z
udziałem członków WKDS

31.01.14

DOLNOŚLĄSKA

posiedzenie
Zespołu
ds.
rozwoju małych
i
średnich
przedsiębiorstw,
innowacji, polityki regionalnej
z uwzględnieniem absorpcji
środków unijnych

Tematyka

Krótka informacja

1. „Stan prac nad Strategią
Rozwoju Polski Zachodniej
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w zakresie przedsiębiorczości i
nauki” - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD - Maciej Zathey oraz Artur Harc –
kierownik Działu Planowania i Programowania Rozwoju Regionalnego.
2. Dyskusja.
3. Wolne wnioski.

Główne założenia Strategii i stan prac nad przyjęciem tego dokumentu przedstawił Maciej Zathey – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ) jest:
* wykorzystanie potencjału współpracy międzywojewódzkiej dla tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności
regionów Polski Zachodniej;
* przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów makroregionu.
W skład zawartego w 2010 r. porozumienia wchodzi pięć województw:
dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.
W założeniach SRPZ zasadniczo pomija się problemy i wyzwania o charakterze i zasięgu wojewódzkim, koncentrując uwagę na problemach międzywojewódzkich i ponadregionalnych, w tym także dotyczących relacji z Republiką
Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Szwecją i Danią, czyli krajami z bliskiego otoczenia Polski Zachodniej.
Główne cele Strategii mają być osiągnięte dzięki:
 integracji przestrzennej i funkcjonalnej makroregionu;
 budowie makroregionalnej oferty gospodarczej;
 wzmacnianiu potencjału naukowo-badawczego makroregionu.
Projekt Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ) zawiera osiem projektów kluczowych (uzgodnionych przez
zarządy poszczególnych województw):
1. Odrzańska Droga Wodna.
2. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 w ciągu CETC-ROUTE 65.
3. Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 (w tym tzw. Odrzanka).
4. Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-5.
5. Budowa drogi ekspresowej S-11.
6. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych.
7. Sieci energetyczne Polski Zachodniej.
8. Współpraca ośrodków akademickich z przedsiębiorcami Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy.
Po ponadrocznej pracy prowadzonej pod przewodnictwem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze znaczącym
udziałem Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz urzędów marszałkowskich województw Polski
Zachodniej projekt SRPZ jest już na ostatnim etapie opracowywania i w niedługim czasie zostanie przekazany do
konsultacji międzyresortowych oraz społecznych.
Równolegle do prac nad projektem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej trwają wspólne prace nad opracowaniem
ośmiu projektów kluczowych o charakterze ponadregionalnym, które będą realizowane w ramach krajowych programów operacyjnych. Są to projekty z dziedziny transportu, ochrony zdrowia oraz współpracy ośrodków akademickich
i przedsiębiorców. Ich lista ma charakter otwarty i może być uzupełniana w wyniku dalszych uzgodnień między
województwami.
11 lutego br. oficjalnie zostanie przedstawiony Projekt Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r. i wówczas
rozpoczną się konsultacje społeczne tego dokumentu, które potrwają 35 dni.
W spotkaniu oprócz członków Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pracodawców i otoczenia
biznesu działających na Dolnym Śląsku. Ustalono, że po zakończeniu konsultacji społecznych Zespół WKDS na
kolejnym posiedzeniu zapozna się z najważniejszymi zgłoszonymi8 propozycjami i listą uwzględnionych wniosków
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