PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DS. OŚWIATY DZIAŁAJĄCEGO
PRZY WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
W GORZOWIE WLKP.
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2012 R.

W dniu 19 września 2012r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy
ulicy Jagiellończyka 8 odbyły się obrady Zespołu ds. Oświaty działającym przy WKDS.
W obradach uczestniczyli:
1. Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa; NSZZ „Solidarność”) – Przewodnicząca
Zespołu
2. Pan Leszek Poźniak (strona związkowa; NSZZ „Solidarność”) – Członek Zespołu
3. Pan Jan Butrym (strona rządowa; Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.) –Członek
Zespołu
4. Pani Beata Wachowiak (strona rządowa; Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.)
– Doradca
5. Pan Mirosław Glaz ( strona samorządowa; Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze)
– Członek Zespołu
6. Pani Grażyna Dobroczyńska (strona samorządowa; Urząd Marszałkowski w Zielonej
Górze) – Członek Zespołu
7. Pan Stanisław Turecki (strona pracodawców; Lubuska Organizacja Pracodawców
w Gorzowie Wlkp.) – Członek Zespołu
8. Barbara Zajbert (strona związkowa; Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych) – Członek Zespołu
Treść wystąpień (materiał audio)
Pan Bożena Pierzgalska – Przewodnicząca Zespołu przywitała wszystkich zgromadzonych
i otworzyła posiedzenie Zespołu ds. Oświaty działającym przy Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. Na wstępnie Pani Przewodnicząca określiła
założenia spotkania, mianowicie wykonanie prac związanych z przygotowaniem projektu
opinii dotyczącego sytuacji oświaty w województwie lubuskim celem przedstawienia
go na posiedzeniu plenarnym WKDS, które poświęcone będzie problemom oświaty i ochrony
zdrowia na terenie województwa lubuskiego. Poinformowała, że cztery uprzednio
wypracowane przez Zespół projekty opinii nie znalazły uznania wśród członków WKDS oraz
zaproponowała, aby kwestię przygotowania materiałów na posiedzenie WKDS rozłożyć
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na dwa etapy. Pierwszy etap polegałby na sprecyzowaniu jakie obszary i tematy obejmować
będzie projekt opinii dla WKDS, natomiast kolejnym etapem będzie wypracowanie
konkretnego projektu opinii na podstawie przygotowanych przez członków Zespołu
materiałów. Ponadto dodała, że w/w posiedzenie WKDS odbędzie się prawdopodobnie
w drugiej połowie października br. i do tego czasu konieczne jest wypracowanie przez Zespół
projektu w/w opinii. Następnie wystąpiła z propozycją aby wspólnie określić zakres
tematyczny, którym będzie zajmował się Zespół w celu wypracowania materiałów.
Pan

Mirosław

Glaz

(strona samorządowa) odnosząc się do

wypowiedzi

Pani

Przewodniczącej zadał pytanie czy w zakres tematyczny opinii wchodzić będą wszystkie
tematy ujęte w poprzednio wypracowanych projektach?
W odpowiedzi na powyższe Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) zaproponowała,
aby spróbować opracować materiał ponownie. Dodała, że poprzednio wypracowane projekty
mogą być ewentualnie pomocne przy tworzeniu nowej opinii.
Pan Mirosław Glaz (strona samorządowa) odnosząc się do tematu likwidacji szkół
uwzględnionego w jednej z czterech uprzednio wypracowanych przez Zespół opinii, wyraził
stanowisko, iż jego zdaniem jest to temat bardzo istotny i warto byłoby pochylić się nad nim
podczas prac Zespołu.
Pan Stanisław Turecki (strona pracodawców) podjął temat szkolnictwa zawodowego
i zwrócił uwagę na fakt, że szkolnictwo zawodowe z dniem pierwszego września br. zaczęło
funkcjonować w nowych uwarunkowaniach prawnych, niemniej jednak przekonanie się jakie
efekty przyniesie nowy system będzie możliwe dopiero za jakiś czas. Pan Turecki dodał,
że w myśl nowych uwarunkowań prawnych bardzo mocno zmieniała się rola wojewódzkich
rad zatrudnienia w zakresie opiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego. Proces
ten przeprowadzany jest bardzo rzetelnie i wnikliwie i może mieć duże znaczenie przy
kreowaniu regionalnej polityki oświatowej w województwie.
Pan Mirosław Glaz (strona samorządowa) przychylił się do opinii przedmówcy,
że szkolnictwo zawodowe jest bardzo ważnym obszarem w systemie oświaty i dodał,
że na dzień dzisiejszy zauważa się zwiększenie naborów do szkół zawodowych
najprawdopodobniej o 12%, co związane to jest z aktualną sytuacją na rynku pracy.
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Pani Barbara Zajbert (strona związkowa) nawiązując do wypowiedzi przedmówców
zwróciła uwagę na fakt, że warto byłoby zastanowić się nad faktem czy oferta kształcenia
zawodowego na terenie województwa lubuskiego odpowiada potrzebom rynku pracy oraz
zainteresowaniom kandydatów. Jako przykład Pani Zajbert podała Gorzów Wlkp., gdzie jej
zdaniem zauważa się deficyt w ofertach kształcenia zawodowego dla dziewcząt. Pani Zajbet
wysunęła sugestię aby przeanalizować w/w kwestię i spróbować wyciągnąć wnioski w jaki
sposób dostosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy i zainteresowań
potencjalnych uczniów.
Pan Mirosław Glaz (strona samorządowa) wyraził pogląd, że pomimo tego, iż zakres
tematyczny związany ze szkolnictwem zawodowym jest bardzo obszerny, dobrze byłoby
wskazać jego miejsce w systemie oświaty, gdyż do tej pory był to temat pomijany. Pan Glaz
podzielił pogląd przedmówców, że kierunki kształcenia zawodowego powinny być adekwatne
do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) wystąpiła z propozycją aby zastanowić się
którymi sprawami należy zając się w pierwszej kolejności, gdyż nie ma możliwości
wypracowania opinii we wszystkich obszarach. Pani przewodnicząca zasugerowała aby
skupić się na potrzebie eksponowania (promocji) kształcenia zawodowego, natomiast
obszarem związanym z dostosowaniem kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy zająć się
w późniejszym terminie.
Pan Jan Butrym (strona rządowa) wyraził pogląd, że należy zastanowić się nad obszarami
tematycznymi które będą prezentowane i omawiane na WKDS oraz dodał, że na poprzednim
posiedzeniu

WKDS

poświęconym

tematyce

oświaty,

Pan

Radosław

Wróblewski

p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty zobowiązał się do przedstawienia w miesiącu wrześniu br.
aktualnych informacji związanych z organizacją nowego systemu kształcenia. Pan Butrym
wyraził opinię, że trudno sprecyzować mu jaki temat związany z reformą szkolnictwa byłby
najważniejszy i poprosił o wskazanie w jakim zakresie Kuratorium Oświaty ma przygotować
informację, która będzie prezentowana na planowanym posiedzeniu WKDS.
Bożena Pierzgalska (strona związkowa) zaproponowała aby przede wszystkim ustalić jakie
tematy zostaną ujęte w projekcie opinii dla WKDS a następnie zastanowić się jakie
zagadnienia zostaną zaprezentowane na posiedzeniu WKDS w formie „suchych” informacji.
Pani Przewodnicząca zasugerowała żeby skupić się przede wszystkim na likwidacji placówek
i tworzeniu sieci szkół a temat dotyczący funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (w tym
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konieczności podjęcia działań promujących szkolnictwo zawodowe) przedstawić jedynie
w sposób sygnalny.
Pan Mirosław Glaz (strona samorządowa) poruszył kolejny obszar tematyczny, mianowicie
jakości kształcenia. Pan Glaz poinformował, że zaczynają funkcjonować w obrębie gmin
innowacyjne rozwiązania polegające na łączeniu placówek oświatowych w jedną instytucję.
Zdaniem Pana Glaza należy zastanowić się czy stosowanie takich rozwiązań nie będzie
rzutowało na jakość kształcenia?
Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) w swojej wypowiedzi (podając przykład
zespołu szkół w Zielonej Górze) podzieliła wątpliwości swojego przedmówcy odnośnie
jakości kształcenia w łączonych placówkach.
Pan Jan Butrym (strona rządowa) odnosząc się do omawianego zagadnienia zaznaczył,
że przepisy prawa zezwalają na taki proceder i dodał, że jego zdaniem istotną rolę odgrywa
w takich przypadkach aspekt ekonomiczny.
Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) wystąpiła z propozycją aby w kwestii
przygotowania materiału (projektu opinii) dla WKDS skupić się przede wszystkim na sieci
szkół oraz likwidacjach, przekształceniach i łączeniach placówek oświatowych. Jednocześnie
poprosiła

aby

przed

kolejnym

spotkaniem

Kuratorium

Oświaty

przygotowało

materiał-informację dotyczący w/w kwestii (na kolejne posiedzenie Zespołu również
w formie prezentacji) z uwzględnieniem problemów wynikających z pewnego „poluzowania
administracyjnego” a więc odebrania niektórych uprawnień kuratorom oświaty oraz
odpowiedzenia sobie na pytanie czy wprowadzone zamiany sprawdziły się w praktyce a jeżeli
nie to czy Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego powinna postulować powrót
do poprzedniego stanu rzeczy i w jakiej formie powinna to zrobić. Jednocześnie Pani
Przewodnicząca poprosiła aby na poczet przyszłego posiedzenia WKDS Kuratorium Oświaty
przygotowało informację na temat organizacji szkolnictwa zawodowego w aspekcie
wprowadzonych w tym zakresie zmian.
Kolejną kwestią poruszoną przez Panią Bożenę Pierzgalską (strona związkowa) był temat
egzaminów wewnętrznych w placówkach oświatowych. Pani Przewodnicząca zwróciła się
do członków Zespołu z zapytaniem, czy ująć ten temat w projekcie opinii dla WKDS
i czy dostępne są wszystkie niezbędne dane w tym zakresie?
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Pan Jan Butrym (strona rządowa) poinformował, że Kuratorium Oświaty może udostępnić
w/w dane za rok szkolny 2011/2012.
Pan Mirosław Glaz (strona samorządowa) zwrócił uwagę na fakt, że w takim przypadku
dobrze byłoby mieć dane z lat poprzednich, gdyż jeden rok nie daje żadnego odniesienia do
całokształtu sytuacji.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że w/w temat nie będzie brany pod uwagę przy
wypracowywaniu opinii lecz przedstawiony w formie informacji.
Pani Bożena Pierzgalska (strona związkowa) podsumowała, że w kwestii wypracowania
opinii dla WKDS, Zespół skupi się na likwidacji, przekształceniach i łączeniach placówek
oświatowych. Ponadto jako informacja przedstawiony zostanie temat dotyczący aktualnej
organizacji szkolnictwa zawodowego oraz wyniki egzaminów wewnętrznych.
Ponadto zgodnie z sugestią Pana Mirosława Glaza projekt opinii zawierać będzie również
sygnalną informację dotyczącą konieczności promowania szkolnictwa zawodowego.
Ustalenia Organizacyjne:
W sprawach organizacyjnych, ustalono, że do dnia 05 października br. Kuratorium Oświaty
prześle do Biura WKDS materiały dotyczące w/w tematyki. Następnie biuro WKDS roześle
otrzymany materiał do wszystkich członków Zespołu. Uwagi dotyczące przesłanego
materiału oraz wstępne notatki dotyczące projektu opinii na WKDS przesyłane będą
bezpośrednio do Pani Przewodniczącej Bożeny Pierzgalskiej do dnia 12 października br.
W terminie do 16 października br. Pani Pierzgalska prześle do członków Zespołu wstępny
projekt opinii przygotowany na podstawie uwag przesłanych przez członków Zespołu.
Termin kolejnego spotkania Zespołu ds. Oświaty ustala się na dzień 18 października br.

Bożena Pierzgalska
Przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty
Marta Krompaszczyk
Protokolant
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