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I  PORZĄDEK OBRAD  

Posiedzenie Prezydium otworzył Pan Ryszard Barański - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Dialogu Społecznego, przedstawiając porządek obrad (zał. nr 1). 

 

II  L ISTA OBECNOŚCI (ZAŁ . NR 2): 

 

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

 

Pan Ryszard Barański - Wiceprzewodniczący WKDS (Lubuska Organizacja 

Pracodawców) zaproponował, aby spotkanie poświęcone ochronie zdrowia zostało 

zorganizowane w II połowie maja br. 

 

Pani Małgorzata Krasowska–Marczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowała członków Prezydium, że najbardziej 

dogodnym terminem na zorganizowanie ww. posiedzenia jest miesiąc czerwiec ze względu   

na kończący się w maju okres sprawozdawczości medycznej za rok 2011. Z uwagi na ten fakt 

oraz możliwość sformułowania rzetelnej i obiektywnej opinii WKDS na podstawie 

najświeższych danych i bieżących informacji zasadne byłoby zorganizowanie posiedzenia 

plenarnego po 20 czerwca br. 

 

Pani Bogusława Kornowicz (Forum Związków Zawodowych) zaproponowała,                

aby posiedzenie plenarne odbyło się  do 21 czerwca ze względu na zbliżający się okres 

wakacyjny – sezon urlopowy. Wyraziła również obawę, że przygotowanie spotkania              

w późniejszym czasie może spowodować dużą absencję wśród członków WKDS, która może 

przyczynić się do dezorganizacji pracy Komisji i tym samym uniemożliwi przyjęcie opinii     

w sprawie systemu oświaty i  ochrony zdrowia. 
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Pan Maciej Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oświadczył, że poinformuje 

nieobecnego Pana Romualda Krenia (członka zarządu województwa lubuskiego) o zamiarze 

zorganizowania posiedzenia plenarnego w powyższym terminie oraz zwróci się z prośbą       

(w imieniu WKDS) o przygotowanie materiałów informacyjnych dot. ochrony zdrowia          

w województwie lubuskim. 

 

Pani Małgorzata Krasowska–Marczyk -  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW 

zaproponowała, aby na czerwcowe posiedzenie zaprosić również przedstawiciela NFZ, który 

zreferuje temat dotyczący kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz nierówności               

w zdrowiu. Ponadto poinformowała, że posiedzenie plenarne poprzedzone będzie spotkaniem 

zespołu ds. ochrony zdrowia, które przygotuje projekt opinii dla WKDS. 

 

Pan Ryszard Barański, Wiceprzewodniczący WKDS  podziękował wszystkim członkom 

za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. 

 

 

                                                              Pan Ryszard Barański 

                                                                Wiceprzewodniczący WKDS 
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UZGODNIENIA  

 

1. Zatwierdzono listę zaproszonych gości na spotkanie plenarne poświęcone ochronie 

zdrowia w województwie lubuskim. 

2. Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne WKDS odbędzie się w terminie między  

1 a 21 czerwca br. 

3. Uzgodniono, aby posiedzenie plenarne dotyczące ochrony zdrowia w województwie 

lubuskim poprzedzone zostało spotkaniem Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w celu 

wypracowania stanowiska, które umożliwi ewentualne przyjęcie opinii WKDS.  

 

 

 

 


