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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO  

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP . 

Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 R. 

 

 

Posiedzenie plenarne otworzył Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.  

(Porządek obrad: zał. nr 1) 

 
Uczestnicy posiedzenia: 
 
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. 
Strona rządowa 

− Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący Komisji 
− Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

Strona samorządowa 
− Marek Cieślak-Starosta Powiatu Żarskiego 

Strona związkowa 
− Maciej Jankowski - NSZZ „Solidarność” 
− Jarosław Porwich  - NSZZ „Solidarność” 
− Krzysztofa Nalewa - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
− Ryszard Majewski - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
− Bożena Mania - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
− Bogusława Kornowicz  - Forum Związków Zawodowych 
− Marlena Rutkowska – Wyrębska- Forum Związków Zawodowych 
− Sławomir Kostiuszko- Forum Związków Zawodowych 

Strona pracodawców 
− Ryszard Barański - Lubuscy Pracodawcy 
− Bożena Wojtukiewicz - Lubuscy Pracodawcy 
− Karol Humiński - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej  
− Stanisław Koleśnik - Związek Rzemiosła Polskiego 
− Józef Słowikowski - Business Centre Club 

 
Pozostali uczestnicy (goście, doradcy) 
 

− Dariusz Wójcicki w zastępstwie za Pana Krzysztofa Hnat (strona pracodawców) 
− Łucja Wojewódzka Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
− Tomasz Wróblewski Kierownik Wydziału Nadzoru i Kontroli Departamentu Ochrony 

Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
− Radosław Wróblewski   p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty 
− Jan Butrym Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  Lubuskiego Kuratorium 

Oświaty 
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− Ewa Suchomska Kierownik Działu Organizacji SP Szpitala Wojewódzkiego               
w Gorzowie Wlkp. 

− Kamil Jakubowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej       
w Międzyrzeczu, przedstawiciel strony pracodawców w Zespole ds. Ochrony Zdrowia 
przy WKDS 

− Andrzej Andrzejczak - doradca strony związkowej, przedstawiciel NSZZ 
„Solidarność” w zespole ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS 

− Barbara Zajbert - doradca strony związkowej, przedstawiciel Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych w Zespole ds. Oświaty przy WKDS 

− Aneta Tomczyk Kierownik Oddziału Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej 
LUW 

− Wojciech Woropaj - Dyrektor Biura Wojewody LUW 
− Andrzej Goćwiński - Radca Generalny LUW  

(Lista obecności: zał. nr 2) 
 
 
Treść wystąpień  
(materiał audio) 
 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) przywitał wszystkich uczestników spotkania i otworzył szóste w tym roku 

posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. 

poświęcone sytuacji oświaty oraz ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego.       

Na wstępie Pan Wojewoda podzielił się z uczestnikami informacją, iż w dniu 14 listopada br. 

wraz z dwoma członkami WKDS  w Gorzowie Wlkp. uczestniczył w konferencji                    

w siedzibie  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zorganizowanej z okazji 

jubileuszu 10-cio lecia istnienia Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. W konferencji 

udział wzięli przedstawiciele wszystkich wojewódzkich komisji dialogu społecznego              

w Polsce a celem i założeniem uroczystości było podkreślenie wagi i roli wojewódzkich 

komisji dialogu społecznego, promowanie dialogu społecznego oraz poszukiwanie nowych 

rozwiązań dla problemów społecznych. 

Pan Wojewoda wyraził swoje osobiste zaangażowanie w prace Wojewódzkiej Komisji 

Dialogu Społecznego oraz zapewnił, że w przyszłości z dużą wnikliwością i powagą odnosić 

się będzie do przygotowywania tematyki kolejnych posiedzeń. Jednocześnie poinformował, 

że fakt, iż nie był obecny na wszystkich posiedzeniach WKDS nie wynika z lekceważenia 

prac Komisji lecz z niezależnych od jego woli zbiegów terminów i okoliczności. Zapewnił,    

że w przyszłości dołoży wszelkich starań aby uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach 

Komisji. Następnie przekazał członkom WKDS pamiątkową statuetkę, którą jako 

przedstawiciel WKDS w Gorzowie Wlkp. otrzymał z rąk Pana Władysława Kosiniaka            
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-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej Przewodniczącego Trójstronnej Komisji       

ds. Społeczno - Gospodarczych w podziękowaniu za działalność i zaangażowanie Komisji     

w propagowanie dialogu społecznego na szczeblu regionalnym.  

Przechodząc do porządku obrad Pan Wojewoda zapytał, czy na posiedzeniu obecny jest      

Pan Ryszard Wtorkowski członek Business Centre Club, któremu od dnia 20 czerwca 2011r.   

z powodu absencji na posiedzeniach nie został wręczony akt powołania na członka WKDS.  

Ponieważ Pan Wtorkowski nie uczestniczył w posiedzeniu akt powołania nie został 

wręczony. Pan Wojewoda zasygnalizował, że stan ten utrzymuje się już od kilku miesięcy,    

w związku z czym należałoby zweryfikować czy  Pan Wtorkowski w dalszym ciągu deklaruje 

chęć udziału pracach Komisji. 

 

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia  głosowaniu poddany został protokół z posiedzenia 

WKDS z dnia 17 września 2012 r., który przyjęty został jednomyślnie przez wszystkich 

członków zgromadzonych na posiedzeniu. 

 

Pan Maciej Jankowski  (strona związkowa) wniósł uwagę odnośnie ustaleń zawartych         

w protokole z dnia 17 września br. dotyczących zorganizowania dodatkowego posiedzenia 

WKDS w sprawie sytuacji w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz sytuacji 

ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego. Pan Jankowski pokreślił,       

że zgodnie z ustaleniami posiedzenie miało odbyć się na przełomie września / października 

br. Kierując swoje słowa do Wojewody Lubuskiego poprosił o wyjaśnienie dlaczego 

posiedzenie nie zostało zwołane w ustalonym terminie i czy w przyszłości członkowie 

Komisji mogą liczyć na informowanie ich  o ewentualnych zmianach dotyczących ustaleń 

poczynionych na posiedzeniach takich jak np. brak możliwości zorganizowania posiedzenia    

w ustalonym terminie. Następnie w imieniu nieobecnej na posiedzeniu Pani Bożeny 

Pierzgalskiej przedstawiciela strony związkowej, poprosił Pana Wojewodę o informację kiedy 

wystosowana zostanie odpowiedź odnośnie złamania terminu ustawowego wyboru kandydata 

na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) odnosząc się do pierwszego pytania wyjaśnił, że przyczyną 

niezorganizowania posiedzenia w temacie ratownictwa medycznego był fakt,                         

iż w ostateczności nie doszło do ogłoszenia konkursu. Niemniej jednak podkreślił, że jego 

determinacja oraz działania związane z chęcią doprowadzenia  do ogłoszenia konkursu były 
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w pełni świadome. Pan Wojewoda podtrzymał swoje zdanie odnośnie zasadności 

zorganizowania konkursu, tym bardziej, że na chwilę obecną pewne jest, że potencjalna 

konkurencja, której się obawiano w żaden sposób nie przygotowała się do udziału                  

w konkursie w południowej części województwa ( podział województwa na część północną     

i południową wynika z założeń utworzenia dwóch dyspozytorni medycznych). Dodał,           

że pewność ta nie jest jego subiektywną oceną lecz wynikiem pewnych procedur 

administracyjnych przewidujących dla każdego kto planuje tego typu przedsięwzięcie 

konieczność zarejestrowania działalności w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę.         

Pan Wojewoda podkreślił, że żaden podmiot takich działań  w części południowej nie podjął 

oraz dodał, że konsekwencją powyższego byłaby sytuacja, iż w wyniku ogłoszonego 

przetargu w południowej części województwa, obecnie funkcjonujące podmioty, po złożeniu 

poprawnej oferty wygrałyby konkurs na kolejne lata. Pan Wojewoda wyraził przekonanie,     

że również w części północnej (pomimo tego, że w tym regionie potencjalnie zainteresowane 

wejściem na rynek firmy podjęły pewnego typu działania) obecni świadczeniodawcy byli      

na tyle dobrze przygotowani, że z pewnością wygraliby konkurs, co pozwoliłoby w obu 

przypadkach zachować status quo przez okres nawet 5 lat. Dodał, że ogłoszenie konkursu jest 

nieuniknione, gdyż konieczność jego zorganizowania wynika z przepisów ustawy i nie 

istnieje żadna norma prawna, która pozwoliłaby na uniknięcie przedmiotowej procedury.    

Następnie wyraził opinię, że pół roku o które przesunięty został termin ogłoszenia konkursu 

należy bezwzględnie wykorzystać na podniesienie standardów jakości świadczonych usług 

przez obecnych świadczeniodawców oraz dodał, że w jego przekonaniu obecnie 

funkcjonujący na rynku świadczeniodawcy mają bardzo dużą szansę aby konkurs wygrać.    

Na zakończenie jeszcze raz podkreślił, że jego zdaniem przesunięcie terminu ogłoszenia 

konkursu było niekorzystne zarówno dla  sytemu ratownictwa medycznego jak również        

dla wszystkich istniejących podmiotów medycznych w regionie. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) podtrzymał swoje zdanie, że mimo wszystko 

podjęcie przez Pana Wojewodę decyzji o przesunięciu terminu ogłoszenia  konkursu mogło 

mieć wpływ na niezwołanie wnioskowanego posiedzenia WKDS w tym zakresie oraz dodał,          

że  należało o tym fakcie poinformować członków Komisji. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) ustosunkował się do kolejnego pytania przedmówcy, mianowicie 

nieterminowego ogłoszenia konkursu na Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zdaniem Pana 
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Wojewody wszystkie procedury związane z powołaniem Lubuskiego Kuratora Oświaty były 

zgodne z prawem i dokonana została właściwa ocena oraz zastosowanie procedur 

przewidzianych do powołania nowego Kuratora. Dodał, że powołana komisja konkursowa 

przeprowadziła procedurę wyboru kandydata. Spośród pretendentów wybrano Panią Bognę 

Ferensztajn, która oficjalną nominację otrzyma w dniu 29 listopada br. 

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa)  przedstawił  propozycję organizacyjną                

w zakresie prac biura WKDS, mianowicie zaproponował, aby projekty protokołów                  

z posiedzeń przesyłane były do członków w terminie 2-3 tygodni od odbytego posiedzenia. 

Prośbę swoją umotywował faktem, że w przypadku późniejszego wglądu w treść protokołu 

trudno jest przywołać w pamięci wyrażone na posiedzeniu wypowiedzi. 

 

Pan Wojciech Woropaj Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wyjaśnił, że zgodnie z § 20 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 

2002r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego, członkowie komisji otrzymują 

protokół z posiedzenia komisji i prezydium komisji co najmniej na 7 dni przed kolejnym 

posiedzeniem. Pomimo tego ustalono, że w celu podniesienia jakości funkcjonowania prac 

WKDS protokoły będą sporządzane i przesyłane do członków Komisji w terminie do 21 dni 

od dnia odbytego posiedzenia. 

 

Głos zabrał Pan Karol Humiński (strona pracodawców) poprosił  aby również  pozostałe 

materiały przygotowane na posiedzenie dostarczane były członkom Komisji                            

z wyprzedzeniem. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) zapewnił, że kwestia ta  będzie przedyskutowana w ramach posiedzeń 

Prezydium WKDS.  

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) zaproponował aby posiedzenia WKDS 

organizowane były częściej niż raz na kwartał. Ponadto wyraził opinię, że z uwagi                 

na istotność omawianych zagadnień, posiedzenia Komisji powinny koncentrować się             

na jednym zagadnieniu. 
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Postulat przedmówcy w pełni poparła Pani Bożena Mania (strona związkowa), która 

podkreśliła, że jej zdaniem tematy omawiane na posiedzeniach powinny mieć charakter 

monotematyczny obejmujący jeden konkretny obszar a czas trwania posiedzenia nie powinien 

przekraczać 2-2,5 godzin. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówców wyraził pogląd,              

że częstotliwość oraz czas trwania posiedzeń powinny być adekwatne do potrzeb i aktualnej 

sytuacji oraz wydarzeń w regionie.  

 

Realizując przyjęty program posiedzenia Pani Aneta Tomczyk Kierownik Oddziału Rynku 

Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiła 

odpowiedź Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy Prezesa PGNiG S.A. na opinię podjętą przez 

WKDS w Gorzowie Wlkp. na posiedzeniu w dniu 17-09-2012r. W piśmie z dnia 15.10.2012r. 

Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa zdementowała pogłoski na temat likwidacji zielonogórskiego 

oddziału spółki PGNiG oraz wskazała, że nie jest planowana radykalna restrukturyzacja 

zatrudnienia spółki ani relokacja pracowników. 

(Treść odpowiedzi: zał. nr 3) 
 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wyraził opinię, że przytoczona odpowiedź raczej 

wzbudza niepokój niż uspokaja. Dodał, że w interesie Wojewody Lubuskiego, samorządu 

województwa, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz samorządów lokalnych jest 

zabieganie o to aby utrzymać istniejące miejsca pracy w/w spółki w naszym regionie. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) odpowiedział, że w jego przekonaniu informacje zawarte w odpowiedzi 

mają charakter uspokajający a następnie zwrócił się do członków z pytaniem czy chcieliby 

ponowić dyskusję w przedmiotowej kwestii. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) poinformował, że na chwilę obecną nie jest 

przygotowany na dyskusję w przedmiotowej kwestii. Dodał, że związki zawodowe                

są w ciągłym kontakcie z przedstawicielami organizacji związkowych restrukturyzowanego 

przedsiębiorstwa, i że jeżeli zaistnieje taka potrzeba wystąpi z wnioskiem o omówienie tych 

kwestii na kolejnym posiedzeniu WKDS bądź o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. 
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Zgodnie z harmonogramem spotkania Pan Radosław Wróblewski p.o. Lubuskiego 

Kuratora O światy omówił prezentację „Organizacja kształcenia zawodowego w zmienionym 

systemie oświaty od września 2012r. oraz wyniki egzaminów zewnętrznych” przedstawiając 

m.in. obszary objęte zmianami w systemie oświaty do których należą: 

Typy szkół ponadgimnazjalnych: 

- Typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

- Typy szkół dla dorosłych  

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego: 

- przedstawienie obszarów kształcenia tj. zestawów zawodów pogrupowanych pod względem 

wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań 

zawodowych w ramach danego zawodu,  

- przedstawienie zawodów usuniętych z klasyfikacji, 

- przedstawienie zawodów dodanych oraz podzielonych, 

- przedstawienie zawodów, które zostały połączone i dodano im nazwę, 

- przedstawienie zawodów o zmienionej nazwie 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach: 

Charakterystyka najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego oraz założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej, gimnazjum, liceum zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum jak również 

koncepcja podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Programy nauczania oraz ramowe plany nauczania: 

Charakterystyka programów nauczania oraz ramowych planów nauczania obejmujących 

minimalny wymiar godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć dla uczniów 

poszczególnych klas, minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów niepełnosprawnych, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zajęcia 

wynikające z innych przepisów np. zajęcia religii/etyki czy wychowania do życia w rodzinie. 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: 

Przedstawienie form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego takich jak: kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy 

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, inne kursy umożliwiające 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Systemy egzaminowania oraz egzaminy eksternistyczne. 
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Przedstawione informacje zawierały opis systemu egzaminów zewnętrznych (egzamin 

maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - egzamin zawodowy), zmiany   

w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz opis struktury 

egzaminu zawodowego (część pisemna i część praktyczna).  

 

W kolejnej części prezentacji prelegent scharakteryzował wyniki egzaminów zewnętrznych   

tj. wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w latach 2006-2012, wyniki egzaminu gimnazjalnego    

na przekroju lat 2006-2012, wyniki egzaminu maturalnego za rok 2012 oraz wyniki 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za rok 2012. 

(treść prezentacji – zał. nr 4) 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz zaprosił członków                 

do zadawania pytań odnośnie zreferowanego tematu. 

 

Głos zabrał Pan Stanisław Koleśnik (przedstawiciel pracodawców) prosząc o wskazanie jaki 

tytuł będzie widniał na świadectwie ukończenia przez ucznia szkoły zawodowej. 

 

Pan Radosław Wróblewski p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty wyjaśnił, że odnośnie tej 

kwestii nie nastąpiły żadne zmiany i że na świadectwie ukończenia szkoły zawodowej będzie 

widniała informacja o ukończeniu przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej w danym 

zawodzie.  

 

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) kierując do Pana Kuratora 

pytanie czy obecny stan kształcenia zawodowego w sposób wystarczający odpowiada 

potrzebom rynku pracy. 

  

Udzielając odpowiedzi Pan Radosław Wróblewski na wstępie zaznaczył, że temat ten jest 

bardzo złożony i obszerny oraz dodał, że wyniki przeprowadzonych badań wskazują              

na niewystarczająco zadowalający  stan w tym obszarze. Dodał, że sytuacja ta nie dotyczy 

tylko województwa lubuskiego lecz jest to problem złożony i swoim zasięgiem obejmuje cały 

kraj. 
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Zgodnie z programem posiedzenia Pani Bożena Mania (strona związkowa) w imieniu Pani 

Bożeny Pierzgalskiej Przewodniczącej Zespołu ds. Oświaty przy WKDS przedstawiła 

stanowisko wypracowane przez Zespół w dniu 29-10-2012r. w obszarze likwidacji                   

i przekształceń placówek oświatowych. 

(treść stanowiska: zał. nr 5) 

Po odczytaniu stanowiska zwróciła się do członków Komisji z apelem, aby w swoich 

środowiskach, zgodnie z założeniami dialogu społecznego, próbowali nawiązywać rozmowy 

z przedstawicielami samorządu, prosząc aby decyzje związane z racjonalizowaniem szkół 

podejmowane były w szerokim gronie osób  zainteresowanych tj. rodziców, lokalnych 

społeczności, nauczycieli czy ekspertów z dziedziny. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Dialogu Społecznego (strona rządowa) zaproponował aby tekst stanowiska Zespołu            

ds. Oświaty przedstawić jako opinię Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.  

 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) zaproponował aby zapis zdania „ Dlatego 

ważne jest by Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zwróciła się do jednostek (…)” 

zastąpić zwrotem „Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zwraca się do jednostek (…)”.  

Propozycja została jednomyślnie przyjęta przez wszystkich członków obecnych                     

na posiedzeniu.  

 

Głos w dyskusji zabrał Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) który wyraził negatywną 

opinię odnośnie niektórych założeń zawartych w projekcie omawianej opinii. Dodał,             

że od opinii Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oczekiwałby konstruktywnych 

założeń, które likwidowałyby przyczynę a nie tylko skutki problemu. Pan Cieślak zaznaczył, 

że w przygotowanym tekście nie ma wzmianki o czynniku demograficznym, który jego 

zdaniem powinien być decydujący. Dodał, że nieprawdą jest aby samorządy kierowały się            

w swoich decyzjach tylko i wyłącznie czynnikiem ekonomicznym oraz, że absolutnie nie 

może zgodzić się na przyjęcie opinii w obecnej formie a następnie złożył wniosek aby zdanie 

„Dzieci  i młodzież nie mogą ponosić konsekwencji kryzysu, a ich przyszłość nie może zależeć 

wyłącznie od rachunku ekonomicznego” wykreślić z treści opinii. 

 

Kolejny wniosek o zmianę treści opinii zgłoszony został  ponownie przez Pana Ryszarda 

Barańskiego (strona pracodawców) który zaproponował aby projekt uzupełniony został          
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o następujący akapit: „WKDS zwraca się do samorządu województwa lubuskiego                    

o opracowanie wojewódzkiego programu wsparcia szkolnictwa, w tym szkolnictwa 

zawodowego i o zapewnienie środków na jego realizację m.in. w ramach kolejnej perspektywy 

finansowej funduszy środków unijnych”   

Propozycja została przyjęta przez członków Komisji zgromadzonych na posiedzeniu. 

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) wyraził pogląd, że  postulaty zawarte w opinii 

mają zbyt „wąski” charakter a problemem nie jest poziom szkolnictwa zawodowego           

lecz przede wszystkim  przyczyny demograficzne. 

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) w odwiedzi na głos poprzednika wyraził 

stanowisko, że w przedstawionym projekcie nie chodzi o to aby negować i krytykować pewne 

zachowania ale uwypuklić i dostrzec istniejący problem.  

 

Pani Bożena Mania (strona związkowa) kierując swoje słowa do Pana Marka Cieślaka 

podkreśliła, że wiele samorządów w sposób prawidłowy i nie budzący wątpliwości 

administruje sprawami związanymi z oświatą, niemniej jednak znane są przypadki, gdzie 

szkoły zamykane są bez żadnej konsultacji, co powoduje niepotrzebne protesty rodziców        

i związków zawodowych. Następnie dodała, że bywają sytuacje w których samorząd nie 

wykorzystuje przyznanej subwencji oświatowej. Pani Mania dodała, że jest w stanie zgodzić 

się z niektórymi tezami wygłaszanymi przez Pana Cieślaka, niemniej jednak jej zdaniem 

decyzje o likwidacji placówek powinny być uprzednio dyskutowane z rodzicami i innymi 

zainteresowanymi osobami/organizacjami w celu uniknięcia niepotrzebnych konfliktów 

społecznych. 

 

Pan Stanisław Koleśnik (strona pracodawców), poprosił o wyjaśnienie dlaczego                  

w omawianej opinii nie została zawarta informacja zasygnalizowana przez Związek 

Rzemiosła Polskiego odnośnie nieuwzględniania w procesie rekrutacyjnym do szkół 

ponadgimnazjalnych liczby punktów uzyskanych przez gimnazjalistów.  

 

Pani Bożena Mania (strona związkowa) poinformowała, że przygotowany tekst opinii 

dotyczy odrębnych kwestii. Zapewniła przedmówcę, że uwagi wniesione przez Związek 

Rzemiosła Polskiego zostaną przekazane do wszystkich placówek na terenie województwa. 
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Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) ponownie wystąpił z propozycją wykreślenia        

z tekstu opinii zdania  „Dzieci i młodzież nie mogą ponosić konsekwencji kryzysu, a ich 

przyszłość nie może zależeć wyłącznie od rachunku ekonomicznego”                        

Propozycja nie została przyjęta z powodu braku zgody wszystkich członków obecnych          

na posiedzeniu. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący WKDS w Gorzowie Wlkp. 

(strona rządowa) podziękował przedmówcom   za uwagi i w kwestii formalnej przeprowadził 

głosowanie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia opinii z naniesionymi uprzednio 

zmianami. 

Tekst opinii został poddany pod głosowanie jednak z uwagi na brak zgody wszystkich 

zgromadzonych na posiedzeniu członków (sprzeciw przedstawiciela strony samorządowej)  

nie został przyjęty.  

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) wyjaśnił, że nie może zgodzić się z niektórymi 

postulatami zawartymi w proponowanym projekcie.  

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) zwrócił się do Pana Cieślaka z prośbą                  

o zastanowienie się nad zmianą przyjętego przez niego stanowiska, gdyż przedstawione         

w projekcie opinii postulaty leżą we wspólnym interesie wszystkich stron. 

 

Pani Krzysztofa Nalewa (strona związkowa) wyraziła opinię, że to na posiedzeniu Zespołu 

ds. Oświaty przy WKDS (w którym udział brał również przedstawiciel strony samorządowej) 

powinny być wnoszone uwagi odnośnie zmian w treści stanowiska/opinii.  

 

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) powracając do zdania „ Dzieci i młodzież nie 

mogą ponosić konsekwencji kryzysu, a ich przyszłość nie może zależeć wyłącznie od rachunku 

ekonomicznego” zaproponował skrócenie zdania i przyjęcie następującej formy: „Dzieci         

i młodzież nie mogą ponosić konsekwencji kryzysu.” 

Propozycja została jednomyślnie przyjęta przez wszystkich członków obecnych                     

na posiedzeniu. 

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) zaproponował kolejną zmianę w tekście 

polegającą na zastąpieniu wyrazu ”przywrócenie” wyrazem „rozważenie ”. 
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Propozycja została przyjęta przez zgromadzonych na posiedzeniu. 

 

Projekt opinii uwzględniający naniesione zmiany został poddany pod głosowanie i przyjęty 

przez wszystkich członków Komisji zgromadzonych na posiedzeniu. 

(tekst przyjętej opinii: zał. nr 6) 

 

Pani Małgorzata Krasowska –Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (strona rządowa) przedstawiła obecnych                      

na posiedzeniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Panią Łucję 

Wojewódzką Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego oraz Pana Tomasza Wróblewskiego  Kierownika Wydziału 

Nadzoru i Kontroli Departamentu Ochrony Zdrowia, który obecny był również                      

na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS w dniu 12 listopada br. jak 

również przedstawiciela SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Panią Ewę 

Suchomską Kierownika Działu Organizacji Gorzowskiego Szpitala. Pani Dyrektor dodała,      

że na w/w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia nie był obecny żaden przedstawiciel     

SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

  

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Pan Tomasz 

Wróblewski Kierownik Wydziału Nadzoru i Kontroli De partamentu Ochrony Zdrowia   

zreferował prezentację „Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem 

tworzącym jest województwo lubuskie – Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania 

placówek służby zdrowia”  

Prelegent Urzędu Marszałkowskiego w swoim krótkim wystąpieniu przedstawił ogólne 

informacje dotyczące sytuacji finansowej jednostek szpitalnych dla których podmiotem 

założycielskim jest samorząd województwa oraz proces przekształcenia samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Pan Wróblewski 

przedstawił informację finansową dotyczącą jednostek szpitalnych na terenie województwa 

lubuskiego określającą: 

- przychody jednostek szpitalnych województwa lubuskiego (za okres I-XI 2011r. i I-XI 

2012r.); 

- koszty jednostek szpitalnych  ( za okres od I-XI 2011r. i I-XI 2012r.); 

- wynik finansowy (stan na dzień 31 lipca 2012r., 31 sierpnia 2012r. i 30 września 2012r. ); 
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- amortyzację (dane obejmujące miesiąc wrzesień 2011 oraz miesiące sierpień – wrzesień 

2012r.); 

- należności jednostek szpitalnych (stan na 31.08.2012r. i 30.09.2012r.); 

-zobowiązania jednostek szpitalnych z podziałem na zobowiązania ogółem, zobowiązania 

wymagalne, zobowiązania długoterminowe oraz krótkoterminowe (stan na dzień 31.08.2012r. 

oraz 30.09.2012r.); 

- zatrudnienie w jednostkach szpitalnych (liczba pracowników zatrudnionych na umowę         

o pracę).   

Następnie Pan Wróblewski odniósł się do tematu przekształceń jednostek szpitalnych             

w spółki prawa handlowego informując, że już w roku 2009 Sejmik Województwa 

Lubuskiego podjął decyzję o wyrażeniu woli przekształceniu 5 szpitali (w Zielonej Górze,     

w Gorzowie, Ciborzu, Międzyrzeczu oraz Torzymiu). Jako pierwszy przekształcony został 

szpital w Torzymiu, który jako spółka swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2011r.  

Odnosząc się do planów na najbliższy rok, Pan Wróblewski poinformował, że priorytetem 

samorządu województwa lubuskiego jest przekształcenie SP Szpitala Wojewódzkiego            

w Gorzowie Wlkp., a także Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo              

i Psychicznie Chorych w Ciborzu oraz Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Międzyrzeczu. Następnie scharakteryzował główne etapy procesu jaki musi 

przejść SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. aby przekształcić się w spółkę kapitałową: 

− podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego wyrażającej zgodę                    

na przekształcenie szpitala w spółkę; 

− ustalenie wskaźnika zadłużenia; 

− opracowanie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami; 

− sporządzenie aktu przekształcenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego; 

− wystąpienie z wnioskiem o wpisanie spółki do KRS; 

Dniem przekształcenia SP ZOZ w spółkę jest dzień jej wpisania do rejestru przedsiębiorców. 

Pan Wróblewski podkreślił korzyści wynikające z przekształceń jednostek szpitalnych           

w spółki w postaci m.in. możliwości umorzenia zobowiązań przejętych od SP ZOZ wraz          

z odsetkami zaciągnięte przed końcem 2009r. oraz możliwości uzyskania dotacji z budżetu 

Państwa na zobowiązania znane na dzień 31.12.2009r. 

Na zakończenie wystąpienia Pan Tomasz Wróblewski zobrazował konkretne procesowanie    

w sprawie przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę oraz przedstawił analizę SWOT 

dotyczącą działalności SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.   
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(treść prezentacji – zał. nr 7 ) 

 

Pani Ewa Suchomska Kierownik Działu Organizacji SP Szpitala Wojewódzkiego 

odczytała informację dotyczącą sytuacji Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

Treść odczytanego komunikatu z nagrania (materiałów nie udostępniono): 

„Powszechnie wiadomo, że sytuacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego      

w Gorzowie Wlkp. jest trudna i skomplikowana. Szpital jest w trakcie procesu restrukturyzacji 

i stoi przed najtrudniejszym zadaniem w historii – przekształceniem w spółkę prawa 

handlowego w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. Działania naprawcze 

realizowane są w szpitalu od 1 czerwca br. - od momentu kiedy dyrektorem naczelnym został 

Marek Twardowski. Już 17 sierpnia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, 

który jest organem założycielskim szpitala trafiły dokumenty wymagane do przekształcenia w 

spółkę. Taką wolę na sesji sejmiku wyrazili  też radni wojewódzcy. Wszystkie działania 

podejmowane w szpitalu są od wielu tygodni konsekwentnie realizowane  i mają doprowadzić  

do zbilansowania szpitala na działalności bieżącej. Powoli udaje się zmniejszyć bieżącą stratę 

jednostki, po 7 miesiącach tego roku strata wynosiła 7 mln. 462 tysiące 515 zł,                       

po 8 miesiącach 6 mln. 633 tys. 593 zł, po 9 miesiącach tego roku strata wynosi już tylko             

5 mln. 7 tys. 785 zł. 

Dyrekcja szpitala ma nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu uda się ją zminimalizować do 3 mln. 

bo  ramach ugody przesądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia udało się wynegocjować    

2 mln. zł za nadwykoniania ratujące życie za rok 2011. Te pieniądze mają jeszcze                     

w listopadzie trafić na konto szpitala. Zadłużenie szpitala wojewódzkiego wynosi obecnie 259 

mln z  czego należności wymagalnych jest 70 mln. Codzienne zarządzanie polega więc           

na nieustannych negocjacjach z komornikami i wierzycielami w celu ochrony szpitalnych kont 

przed zablokowaniem by szpital mógł zajmować się tym do czego został powołany czyli 

leczeniem pacjentów. Mimo trudnej sytuacji finansowej i wynikających z niej problemów 

udaje się zwiększyć przychody szpitala. Wszystko wskazuje na to, że ten rok dla jednostki 

może być pod tym względem rekordowy. Już bowiem udało się zwiększyć kontrakt                    

z Funduszem ze 180 mln. do 188 mln. Dyrekcja szpitala nieustannie podejmuje działania 

zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług. Rozpoczęła się procedura starania         

o przyznanie trzeciego poziomu referencyjności dla oddziału ginekologiczno-położniczego.    

W przyszłości to także wpłynie na zwiększenie kontraktu lecznicy. Przy wsparciu Zarządu 

Województwa w szpitalu został wdrożony program naprawczy z którym zapoznała się 
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Marszałek Elżbieta Polak , członkowie Zarządu Województwa , Związki Zawodowe działające 

w szpitalu oraz przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala. Opracowana została też strategia 

funkcjonowania wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                

po przekształceniu w spółkę. Strategia ta jest upubliczniona na stronie szpitala (www. szpital-

gorzow.pl) i dyrekcja szpitala od wielu tygodni stara się prowadzić konstruktywny dialog        

z pracownikami jednostki na temat założeń programu naprawczego. Odbyło się kilkanaście 

spotkań z przedstawicielami związków zawodowych, obecnie trwają negocjacje i rozmowy 

nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Zarząd szpitala czyni starania by proces 

przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego zakończył się do 30 marca 2013r., co się 

uda.  

Pani Ewa Suchomska podkreśliła, że nie jest upoważniona do udzielania odpowiedzi             

na zadawane pytania oraz poinformowała, że można artykułować pytania lub wnioski, które 

zostaną zanotowane i przekazane Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) wyraził opinię, że absencja przedstawicieli 

Urzędu Marszałkowskiego na poprzednim posiedzeniu jak również obecna sytuacja             

jest ewidentnym lekceważeniem członków WKDS. Dodał, że  nie jest możliwe prowadzenie 

dyskusji w przedmiotowym temacie bez wcześniejszego zapoznania się z materiałami 

przygotowanymi przez przedstawicieli samorządu czy SP Szpitala Wojewódzkiego               

w Gorzowie Wlkp. Zaistniałą sytuację określił jako skandal. 

 

Pan Kamil Jakubowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Mi ędzyrzeczu podzielił opinię przedmówcy i wyraził pogląd, że w sytuacji 

kiedy przedstawiciel SP Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nie posiada 

upoważnienia do udzielania jakichkolwiek informacji, dyskusja w tym temacie staje się 

bezprzedmiotowa. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wystąpił z propozycją aby w związku                   

z zaistniałą sytuacją zakończyć posiedzenie WKDS. Następnie zwrócił się do Pana Marka 

Cieślaka z prośbą o zaapelowanie do pozostałych członków WKDS reprezentujących stronę 

samorządową o poważne traktowanie prac WKDS i przykładnie większej wagi                      

do omawianych na posiedzeniach tematów. 
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Pani Łucja Wojewódzka Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zakomunikowała, że czuje się urażona 

wypowiedzianymi w dyskusji słowami odnośnie zakończenia posiedzenia z powodu absencji 

przedstawicieli strony samorządowej. Pani Dyrektor podkreśliła, że na ile to będzie możliwe 

jest w stanie wziąć udział w dyskusji. Odnośnie wcześniejszej uwagi dotyczącej materiałów 

przygotowanych na posiedzenie, Pani Dyrektor przypomniała, że materiał ten pozostanie     

do dyspozycji członków Komisji i w każdej chwili można powrócić do zawartych w nim 

informacji. 

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) zapewnił, że nie chciał negować kompetencji 

obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, niemniej jednak 

członkowie WKDS powinni mieć możliwość przygotowania się do dyskusji na podstawie 

dostarczonego wcześniej materiału. 

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) wyraził przekonanie, że jego zdaniem materiał 

przedstawiony przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego może stanowić podstawę         

do dyskusji w przedmiotowym temacie. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (strona rządowa) poinformowała, że Zespół               

ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS  przygotował stanowisko w którym zwraca się do Zarządu 

Województwa Lubuskiego z apelem o transparentność działań i większe zaangażowanie 

dyrekcji SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dialog społeczny w kontekście 

planowanego przekształcenia spółki w szpital oraz o zdyscyplinowanie dyrekcji SP Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kontekście docierających sygnałów                          

o nieprawidłowościach i zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnej 

części województwa.  

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) złożył wniosek o nieprzyjmowanie w/w 

stanowiska z uwagi na absencję na posiedzeniu Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego          

w Gorzowie Wlkp. lub upoważnionego do wypowiadania się w jego imieniu przedstawiciela, 

którzy mogliby wziąć udział w dyskusji i udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania 

zadawane przez członków Komisji. Jednocześnie wystąpił z propozycją przyjęcia 

opinii/stanowiska w którym członkowie WKDS w Gorzowie Wlkp. wyraziliby dezaprobatę 



17 

 

wobec zachowania przedstawicieli Samorządu Województwa, którzy są członkami 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. 

Treść wypracowanego i przedstawionego przez stronę stanowiska: 

„Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wyraża dezaprobatę wobec działań          

ze strony Marszałek Województwa Lubuskiego uniemożliwiających po raz kolejny 

merytoryczną dyskusję na temat problemów i propozycji rozwiązań w jednostkach służby 

zdrowia których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa. 

Nieprzekazywanie niezbędnych informacji świadczy o lekceważeniu stron dialogu 

społecznego. Wzywamy Marszałek Województwa Lubuskiego do rzetelnej współpracy              

i poważnego traktowania partnerów społecznych.” 

W/w stanowisko odczytał Pan Jarosław Porwich przedstawiciel strony związkowej. Z uwagi 

na brak zgody przyjęcia cytowanej treści przez wszystkie strony oraz wszystkich obecnych   

na posiedzeniu członków Komisji, odczytane stanowisko zostało przyjęte jako stanowisko 

strony związkowej. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wycofał złożony uprzednio wniosek                     

o nieprzyjmowanie stanowiska wypracowanego przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia przy 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (strona rządowa) pełniąca jednocześnie funkcję 

Przewodniczącej Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przedstawiła założenia i cele wypracowanego 

przez Zespół stanowiska.  

(treść stanowiska: zał. nr 8) 

Następnie Pani Dyrektor zwróciła się do członków Komisji z prośbą o zaopiniowanie treści 

wypracowanego stanowiska i po naniesieniu zmian formalnych przyjęcie jako opinii WKDS 

celem rozesłania do wszystkich podmiotów ujętych w treści stanowiska. 

 

Wniosek poddany pod głosowanie został jednomyślnie przyjęty przez wszystkich członków 

obecnych na posiedzeniu. 

(treść opinii: zał. nr 9) 

 

Głos zabrała Pani Łucja Wojewódzka Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dziękując za możliwość udziału      
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w spotkaniu. Dodała, że jest otwarta na uczestnictwo w kolejnych posiedzeniach związanych 

z tematem ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego. 

 

Pan Marek Cieślak (strona samorządowa) złożył propozycję aby Wojewódzka Komisja 

Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. spróbowała ocenić stan pieczy zastępczej w rok     

po wprowadzeniu ustawy w życie. 

 

Odpowiadając na powyższe Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski Przewodniczący 

WKDS w Gorzowie Wlkp. (strona rządowa) zasygnalizował, że postulat został przyjęty          

i będzie przedmiotem rozważań Prezydium WKDS. 

 

Pan Jarosław Porwich (strona związkowa) zwrócił się z prośbą aby stanowisko 

przedstawione przez stronę związkową zostało uwidocznione na stronie internetowej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski (strona rządowa) poinformował, że termin 

kolejnego posiedzenia zostanie ustalony na posiedzeniu Prezydium. Następnie podziękował 

przybyłym członkom za udział w posiedzeniu i zakończył spotkanie. 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                            Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
                                                              
                                                                                                   WOJEWODA LUBUSKI 
                                                                                                          
                                                                                                                  Marcin Jabłoński 
 
 

        protokolant 

Marta Krompaszczyk 

 

 

 

 

 


