
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PREZYDIUM 

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 

W GORZOWIE WLKP. 

21 CZERWCA 2012r. 

 
I. Porządek obrad 

( program posiedzenia – załącznik nr 1) 

 

II.   Uczestnicy spotkania  

(zgodnie z listą obecności) 

1. Pan Ryszard Barański – Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji 

Pracodawców, 

2. Pan Maciej Jankowski  - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność”, 

3. Pan Stanisław Koleśnik –Zastępca Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców,  

4. Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk –Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

III.  Treść wystąpień 

 

Posiedzenie Prezydium, zgodnie z upoważnieniem Wojewody Lubuskiego otworzył Pan 

Ryszard Barański - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 

który adekwatnie do programu spotkania zaproponował omówienie spraw będących 

przedmiotem kolejnego planowanego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego w III kwartale 2012r.  

 

Głos zabrała Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk, przypominając, że według ustalonego 

harmonogramu kolejne posiedzenie WKDS planowane jest w obszarze rynku pracy, jednakże 

wysunięta została propozycja aby poświęcić je ponownie tematom oświaty i ochrony zdrowia 

w województwie lubuskim. Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk zwróciła się do zebranych    

z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag dotyczących przebiegu kolejnego posiedzenia 

WKDS na podstawie których sporządzony zostanie program spotkania. 
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Pan Ryszard Barański zwrócił się z zapytaniem czy kolejne posiedzenie dotyczące systemu 

oświaty jest ujęte w harmonogramie. 

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk, która poinformowała,              

że według harmonogramu kwestie oświaty zostały omówione w miesiącu kwietniu br.         

ale w związku z tym, że temat nie został zakończony planowane jest dodatkowe posiedzenie 

w tym zakresie poza ustalonym harmonogramem. Ponieważ propozycja zorganizowania 

dodatkowego spotkania w temacie oświaty zainicjowana została przez stronę związkową, 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk poprosiła o wypowiedź przedstawiciela strony 

związkowej – Pana Macieja Jankowskiego - Przewodniczącego  Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność”. 

 

Pan Maciej Jankowski swoją wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, że na chwilę obecną 

komisja WKDS nie zakończyła prac związanych z wypracowaniem stanowiska odnoszącego 

się do omawianych kwestii w zakresie systemu oświaty. Pan Przewodniczący wyraził opinię, 

że została rozpoczęta procedura przygotowawcza wypracowania wspólnego stanowiska           

i jeżeli zostanie ono wypracowane, to sam fakt przyjęcia go przez członków Komisji nie 

będzie procesem czasochłonnym. Natomiast jeżeli planowana jest ponowna dyskusja             

w temacie oświaty, koniecznym będzie zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. Zdaniem 

Pana Macieja Jankowskiego, w obecnej sytuacji należy skupić się na przygotowaniu                 

i przyjęciu przez wszystkie strony WKDS wspólnego stanowiska w omawianym zakresie. 

 

Pan Ryszard Barański, biorąc pod uwagę wypowiedz przedmówcy, podsumował,                

że zgodnie z ustalonym harmonogramem tematem kolejnego spotkania WKDS byłby zatem 

rynek pracy, a dodatkowo program posiedzenia zostałby uzupełniony o dwa punkty, 

mianowicie, przyjęcie stanowiska w temacie oświaty oraz przyjęcie wypracowanych 

stanowisk Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. 

 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk wyraziła wątpliwość czy takie rozwiązanie spełni 

oczekiwania wszystkich członków Komisji, gdyż na ostatnim posiedzeniu, Pan Wicekurator 

Radosław Wróblewski zaznaczył, że na miesiąc wrzesień br. jest w stanie przygotować 

dodatkowe informacje dotyczące tego, co zmieniło się w związku z przebiegiem reformy 

oświaty. Następnie zwróciła się do zgromadzonych z zapytaniem jakie są w związku z tym 
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oczekiwania i czy na kolejne posiedzenie WKDS planowane będzie ponowne zaproszenie 

Pana Wicekuratora. 

 

Pan Ryszard Barański pozytywnie ustosunkował się do kwestii ewentualnego zaproszenia 

Pana Radosława Wróblewskiego celem przedstawienia przez niego informacji dotyczących 

aktualnej sytuacji oświaty w województwie lubuskim.   

 

Pani Małgorzata Krasowska–Marczyk podsumowując wypowiedzi przedmówców 

zaproponowała, aby przedstawienie wypracowanego stanowiska przez Zespół ds. Oświaty 

oraz przedstawienie aktualnych informacji przez Pana Wicekuratora stanowiło pierwszy 

punkt planowanego na III kwartał  posiedzenia WKDS. Następnie zaproponowała drugi punkt 

spotkania, mianowicie przedstawienie wypracowanych przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia 

stanowisk dotyczących sytuacji finansowej szpitali publicznych oraz nierówności w zdrowiu. 

Pani Dyrektor Krasowska-Marczyk dodała, że Zespół ds. Ochrony Zdrowia 

najprawdopodobniej obradować będzie ponownie na początku września br. 

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, głos zabrał Pan Maciej Jankowski, który 

oświadczył, że jeżeli planowana jest jakakolwiek dyskusja na temat ochrony zdrowia                   

w województwie lubuskim, to jego zdaniem nie powinno zabraknąć w niej przedstawiciela 

strony samorządowej.  

 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk zwróciła  się do zebranych z zapytaniem jakie są ich  

oczekiwania w stosunku do strony samorządowej, mianowicie czy w świetle zgłoszonych 

uwag, strona samorządowa na kolejnym spotkaniu WKDS powinna zreferować temat, 

którego nie zaprezentowała na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.06.2012r.  

 

Pan Ryszard Barański przypomniał, że wszystkie strony miały możliwość zapoznania się     

z materiałem przygotowanym uprzednio przez stronę samorządową oraz dodał, że biorąc pod 

uwagę planowane zmiany w organizacji i strukturze szpitali, proponowałby aby na kolejnym 

posiedzeniu WKDS strona samorządowa omówiła temat dotyczący przekształceń 

własnościowych oraz planowanych zmian w strukturze organizacyjnej szpitali podległych 

samorządowi. 

. 
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Głos zabrała Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk, która wyraziła zaniepokojenie faktem,    

że biorąc po uwagę temat rynku pracy, ochrony zdrowia i oświaty, zakres tematyczny 

kolejnego planowanego spotkania WKDS będzie bardzo obszerny. 

 

W odpowiedzi na powyższe, Pan Maciej Jankowski wysunął propozycję aby kolejne 

planowane na wrzesień br. posiedzenie WKDS poświęcić wyłącznie tematom ochrony 

zdrowia i oświaty w województwie lubuskim a omówienie tematu związanego z rynkiem 

pracy zaplanować na miesiąc październik.  

Propozycja została pozytywnie przyjęta przez pozostałych uczestników posiedzenia. 

 

Głos zabrała Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk wysuwając pytanie czy w kolejnym 

posiedzeniu WKDS będą mogli wziąć udział członkowie zespołów roboczych. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Ryszard Barański potwierdzając, że członkowie zespołów mogą 

uczestniczyć w posiedzeniach WKDS lecz nie są uprawnieni do głosowania. Następnie 

kończąc temat związany z planowaniem kolejnego posiedzenia WKDS, podsumował,               

że posiedzenie plenarne WKDS planowane na wrzesień br. dotyczyć będzie tematów oświaty 

i ochrony zdrowia w województwie lubuskim, natomiast omówienie obszaru związanego        

z  rynkiem pracy przewidywane jest wstępnie na miesiąc październik 2012r. 

 

Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Macieja Jankowskiego była kwestia 

zorganizowania uroczystego spotkania WKDS w temacie dialogu społecznego.  

 

W odpowiedzi na powyższe, Małgorzata Krasowska-Marczyk, zasygnalizowała, że wraz     

z materiałem który przygotowany zostanie na kolejne posiedzenie WKDS prawdopodobnie 

rozesłany zostanie  wstępny projekt wspomnianej uroczystej konferencji. 

 

Głos zabrał Pan Stanisław Koleśnik  prosząc, aby przy okazji kolejnych obrad Komisji  wziąć 

pod uwagę pismo Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorców z dnia 15-05-2012.  

 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk odpowiedziała, że wspomniane pismo,                

wraz z  kompletem pozostałych materiałów przesłane zostało do analizy Zespołowi ds. 

Oświaty.              
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Natomiast Pan Ryszard Barański wyraził pogląd, że jego zdaniem temat ten nie powinien 

być omawiany na kolejnym posiedzeniu WKDS lecz wzięty pod uwagę w pracach Zespołu 

ds. Oświaty. 

 

Głos zabrał Pan Maciej Jankowski który zasygnalizował, że Przewodnicząca Zespołu ds. 

Oświaty -  Pani Bożena Pierzgalska planuje zwołać posiedzenie zespołu w najbliższym 

terminie i dodał, że logicznym byłoby gdyby Pan Stanisław Koleśnik jako wnioskodawca 

uwag mógł w tym spotkaniu uczestniczyć. 

 

Pan Stanisław Koleśnik  przypomniał, że do prac w Zespole ds. Oświaty jako reprezentant 

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców powołany jest Pan Zenon Witulski. 

 

W nawiązaniu do powyższego, Pani Małgorzata Krasowska–Marczyk zaznaczyła,              

że w  pracach zespołów roboczych powołanych przy WKDS, podobnie jak w pracach Komisji 

mogą uczestniczyć wskazani przez członków doradcy. W związku z powyższym, jeżeli  Pan 

Koleśnik wyraził taką wolę, należy go poinformować o terminie kolejnego posiedzenia 

Zespołu ds. Oświaty. 

 

Wobec braku innych wniosków i propozycji spraw do omówienia, Pan Ryszard Barański, 

podziękował wszystkim członkom za udział w posiedzeniu  i zakończył obrady. 

 

 

                                                                                                          Pan Ryszard Barański 

                                                                                                                             Wiceprzewodniczący WKDS 

                                                                             

Marta Krompaszczyk 

 Protokolant                                                                                                                        
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