
 1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU DS. OŚWIATY  

PRZY WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP .  

Z DNIA 20 KWIETNIA 2012 R. 

 

 

 

 

I  PORZĄDEK OBRAD (ZAŁ . NR 1) 

1. Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty przy 

WKDS, która powitała wszystkich członków. 

 

II  L ISTA OBECNOŚCI (ZAŁ . NR 2) 

 

III  TREŚĆ WYSTĄPIEŃ (ZAŁ . NR 3 – MATERIAŁ AUDIO ) 

Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu (NSZZ Solidarność Zielona Góra) - 

dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie omówieniu sytuacji, jaka ma miejsce w systemie 

oświaty w województwie lubuskim.   

 

Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu (NSZZ Solidarność Zielona Góra) 

zaznaczyła, że z uwagi na brak kworum (brak strony rządowej i samorządowej) nie będzie 

można dzisiaj przyjąć stanowiska Zespołu, ale uzgodnienia, które zostaną wypracowane          

na spotkaniu zostaną przedłożone w ramach projektu opinii WKDS na najbliższym 

posiedzeniu plenarnym. 

 

Wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Zespołu wyrazili zgodę na zaproponowane 

rozwiązanie. 

 

Pan Jan Butrym (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty) 

omówił przygotowany materiał, który ma zostać zaprezentowany na posiedzeniu plenarny 

WKDS w dniu 24 kwietnia br. 
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Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu (NSZZ Solidarność Zielona Góra) 

zwróciła się z prośbą do Pana Jana Butryma – przedstawiciela Kuratorium Oświaty  

o wyjaśnienie czy przygotowany materiał jest odzwierciedleniem braku kompetencji 

Kuratoriów, czy też wynika z ograniczeń dostępu do danych w kontekście przedstawionych w 

materiałach danych liczbowych. Nadmienienia wymagał fakt, że opracowaniach brakuje 

wniosków dotyczącego różnicy między przyznanymi a wykorzystanymi środkami 

finansowymi z budżetu państwa na określone świadczenie.  

 

Pan Jan Butrym (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty) 

oświadczył, że materiał zostanie uzupełniony o informację i dodatkowe dane o które zwróciła 

się Pani Przewodnicząca na najbliższe posiedzenie plenarne WKDS.  

 

Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty poprosiła Pana Dyrektora 

Butryma o omówienie materiału dot. kształcenia ustawicznego. 

 

Pan Jan Butrym (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty) 

omówił przygotowany materiał, w którym rozróżniono kształcenie ustawiczne ze względu na  

ich formę: tj. forma szkolna i pozaszkolna.  

 

Pan Stanisław Turecki (przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców) zwrócił 

uwagę na problem akredytacji, która miała służyć ocenie, jakości i wydolności kształcenia.  

 

 Pan Jan Butrym (Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty) 

- akredytacja nie rozwija się ze względu na pracochłonne i wielopłaszczyznowe formalności, 

które musi spełnić i wypracować placówka kształcąca. W chwili obecnej mamy na terenie 

województwa lubuskiego ok. 18 zarejestrowanych jednostek oświatowych posiadających 

akredytację. Niestety pozostałe placówki skorzystały z uproszczonej formy, tj. wpisu do 

rejestru ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy. 

 

Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty zwróciła się z prośbą do 

przedstawiciela Kuratorium Oświaty o uzupełnienie informacji w zakresie likwidacji               

i przekształceń placówek oświatowych oraz uzupełnieniu danych liczbowych dot. uczniów 

uprawnionych do zdawania egzaminu technicznego w rozróżnieniu na szkoły publiczne           

i szkoły niepubliczne. 



 3

Uzgodnienia, które zostały przyjęte w trakcie analizowania materiału przygotowanego przez 

Kuratorium Oświaty zostaną przedstawione na posiedzeniu plenarnym WKDS w dniu  

24 kwietnia br. przez Panią  Bożenę Pierzgalską Przewodniczącą Zespołu ds. Oświaty.  

 

Pani Bożena Pierzgalska Przewodnicząca Zespołu ds. Oświaty podziękowała wszystkim 

członkom za przybycie, a tym samym zakończyła posiedzenie. 

 

 

                                                                                     PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU 

             

                                                                                                Bożena Pierzgalska 

 

 

 


