
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PREZYDIUM 
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP .  
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 R. 

 

Porządek obrad  

− Powitanie członków Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego; 

− Omówienie spraw będących przedmiotem kolejnego posiedzenia plenarnego, którego 

tematem będzie sytuacja oświaty oraz sytuacja w ochronie zdrowia na terenie 

województwa lubuskiego; 

− Sprawy organizacyjne; 

− Zakończenie posiedzenia. 
 

Uczestnicy (zgodnie z listą obecności) 

1. Pan Ryszard Barański (strona pracodawców; przedstawiciel „Lubuskich 

Pracodawców”) 

2. Pan Maciej Jankowski (strona związkowa; przedstawiciel NSZZ „Solidarność”) 

3. Pani Krzysztofa Nalewa (strona związkowa „Ogólnopolskie Porozumienia Związków 

Zawodowych”) 

4. Pani Bogusława Kornowicz (strona związkowa „Forum Związków Zawodowych”) 

5. Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk –Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW  

Treść wystąpień ( materiał audio) 

Pan Ryszard Barański - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego (strona pracodawców) otworzył posiedzenie Prezydium przedstawiając 

porządek obrad.  

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wysunął propozycję aby przesunąć planowane 

posiedzenie WKDS poświęcone systemowi ochrony zdrowia i systemowi oświaty na terenie 

województwa i w pierwszej kolejności skupić się na problemie ratownictwa medycznego      

na terenie województwa lubuskiego. 



Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) powracając do planowanego posiedzenia 

plenarnego dotyczącego oświaty i ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego, 

wysunął wniosek aby przed posiedzeniem WKDS zwołać w temacie oświaty posiedzenie 

Zespołu ds. Oświaty pod przewodnictwem Pani Bożeny Pierzgalskiej i wypracować jeden 

projekt opinii, który następnie przedstawiony będzie na posiedzeniu WKDS planowanym 

wstępnie na koniec miesiąca października br. Dodatkowo zasygnalizował, że na kwietniowym 

posiedzeniu plenarnym Pan Radosław Wróblewski – p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty 

zobowiązał się do przedstawienia w miesiącu wrześniu br. aktualnych informacji związanych 

z przebiegiem reformy oświaty. 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW  

poinformowała, że posiedzenie Zespołu ds. Oświaty na którym prowadzone będą prace 

dotyczące wypracowania nowego projektu opinii zaplanowane jest na dzień 19.09.2012r.  

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) zaznaczył, że niedokończony jest również temat 

z zakresu ochrony zdrowia (na posiedzeniu plenarnym w dniu 21 czerwca 2012r. 

przedstawiciel strony samorządowej był nieobecny w związku z czym nie została 

przedstawiona informacja z zakresu sytuacji finansowej w szpitalach).  

Pan Ryszard Barański (strona pracodawców) wysunął propozycję aby posiedzenie WKDS 

poświęcone ratownictwu medycznemu połączyć z tematem aktualnej sytuacji w gorzowskim 

szpitalu. Wyraził opinię, że dobrze byłoby aby na spotkanie zaprosić Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

Pan Maciej Jankowski (strona związkowa) wyraził stanowisko, że w spotkaniu powinna 

również uczestniczyć Pani Bożena Osińska – Dyrektor Szpitala w Nowej soli oraz               

Pan Andrzej Szmit były dyrektor gorzowskiego szpitala. Ponadto Pan Jankowski wyraził 

opinię, że przed posiedzeniem WKDS dotyczącym ratownictwa medycznego należałoby        

w trybie pilnym zwołać Zespół ds. Ochrony Zdrowia, który przepracowałby temat dotyczący 

ratownictwa medycznego jeszcze przed posiedzeniem WKDS. 

 

 

 

 



 

UZGODNIENIA 

 

1. Ustalono, że kolejne dodatkowe posiedzenie plenarne WKDS (poprzedzone 

posiedzeniem Zespołu ds. Ochrony Zdrowia) dotyczące ratownictwa medycznego     

na terenie województwa lubuskiego oraz aktualnej sytuacji w gorzowskim szpitalu 

odbędzie się w terminie między 1 a 3 października br.  

2. Uzgodniono, aby posiedzenie plenarne dotyczące ochrony zdrowia oraz oświaty        

na terenie województwie lubuskiego odbyło się pod koniec miesiąca października br. 

3. Zatwierdzono wstępne tematy na posiedzenie plenarne WKDS poświęcone systemowi 

oświaty oraz sytuacji w ochronie zdrowia w województwie lubuskim (zakresy 

tematów mogą ulec zmianie):  

Ochrona Zdrowia 

− Aktualna sytuacja finansowa i kadrowa w szpitalach, których organem 

założycielskim jest województwo lubuskie. Program działań dotyczących 

oddłużania placówek służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp. 

Szanse i zagrożenia. (temat który nie był zaprezentowany na posiedzeniu 

planarnym w dniu 21-06-2012r.).  

Oświata 

− reforma szkolnictwa zawodowego – podniesienie skuteczności i efektywności 

systemu kształcenia zawodowego; 

− zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz 

ramowych planów nauczania. 

 

 

 

                                                                                       Pan Ryszard Barański 

                                                                                 Wiceprzewodniczący WKDS  
                                                                                           w Gorzowie Wlkp. 
 

Marta Krompaszczyk 

       protokolant  

 


