
       

Uchwała Nr 1 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa lubuskiego 

z dnia  24  kwietnia 2012 r. 

w sprawie powołania zespołu do spraw infrastruktury 

 

Na podstawie §9.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie 
wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. 02, Nr 17,  
poz. 157 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Powołuje się stały zespół do spraw infrastruktury. 

§ 2 

Zadaniem zespołu jest przygotowanie opinii w obszarze Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego, wskazywanie zagrożeń w obszarze infrastruktury na terenie województwa 
lubuskiego oraz rekomendowanie stanowiska Komisji. 

§ 3 

1. W skład zespołu wchodzą: 

1.Lidia Markowska – LUW – członek, 

2.Bożena Jankowska – LUW – członek, 

3. Danuta Wesołowska – Wujaszek – UMWL – członek, 

4. Sławomir Ratajczak – UMWL – członek, 

5. Andrzej Dzierliński – LOP – członek, 

6. Maciej Jankowski – NSZZ – członek, 

7. Zbigniew Spurgiasz – NSZZ – członek, 

8. Dariusz Kończal – OPZL – członek, 

9. Józef Słowikowski – ZP BCC – członek, 

10. Krzysztofa Nalewa – OPZZ – członek, 

11. Monika Bocian – OPZZ – członek, 

12. Marlena Rutkowska – Wyrębska – FZZ – członek. 

 



2. Członkowie zespołu mogą korzystać na posiedzeniu zespołu z pomocy zaproszonych przez 
siebie doradców. 

§ 5 

1. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący zespołu: 

 1) z własnej inicjatywy, 

 2) na wniosek przedstawicieli co najmniej jednej organizacji wchodzących w skład 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego lub strony rządowej albo samorządowej. 

2. Posiedzenie, o którym mowa w §4.1. zwoływane jest z dziesięciodniowym 
wyprzedzeniem, drogą pocztową lub za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, 
na wskazany do korespondencji adres. Termin ten może ulec skróceniu w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

3. Posiedzenie zespołu może zostać zwołane w wyjątkowych przypadkach przez 
Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego Wiceprzewodniczącego Komisji: 

 1) z własnej inicjatywy, 

 2) na wniosek przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego Komisji. 

4. Posiedzeniu zespołu przewodniczy Przewodniczący zespołu lub wyznaczony przez niego 
członek zespołu na podstawie wydanego upoważnienia.1 

§ 6 

1. Zespół przyjmuje stanowisko w drodze uzgodnienia. 

2. Przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje Komisji tekst przyjętego przez zespół 
stanowiska lub odrębnych stanowisk stron i organizacji. 

3. Ostateczna akceptacja projektów: stanowisk, uchwał, uzgodnień i innych aktów (w tym 
prawnych) może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 7 

1. Przebieg posiedzenia zespołu rejestruje się na taśmie magnetofonowej. 

2. Z posiedzenia zespołu Biuro komisji sporządza protokół. 

 

                                                               Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
                                                                                              w Gorzowie Wlkp. 
                                                                                               
                                                                                               Wojewoda Lubuski 
                                                                                                 Marcin Jabłoński 
Sekretarz-protokolant 
   Lidia Grzegolec 

                                                           

 


