
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PREZYDIUM  

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP .  

Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. 

(I   ORAZ II  CZĘŚĆ – PRZED I PO POSIEDZENIU PLENARNYM WKDS) 

 

 

 

I  PORZĄDEK OBRAD  

Posiedzenie Prezydium otworzył Pan Marcin Jabłoński – Wojewoda Lubuski, 

Przewodniczący 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 ) 

 

CZĘŚĆ I 

 

Marcin Jabłoński zwrócił się z prośbą do członków Prezydium, aby wyrazili zgodę na udział 

w posiedzeniu Pani Małgorzaty Krasowskiej – Marczyk, Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, która kieruje pracą ww. Wydziału  

w strukturach, którego funkcjonuje Biuro WKDS. Poprosił również Prezydium, aby w 

przyszłości takie działanie było uznawane za rodzaj normy. 

 

Członkowie zgromadzeni na posiedzeniu, jednomyślnie zgodzili się  

na zaproponowane przez Wojewodę Lubuskiego rozwiązanie.  

 

Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej (strona 

rządowa) zasygnalizowała, że tematem dzisiejszych obrad plenarnych będzie omówienie 

uwag do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL). Z uwagi na fakt,  

że konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii trwają do 22 lutego br., ważnym 

elementem było przygotowanie na dzisiejsze spotkanie uwag, które mogłyby  

zostać przesłane do Marszałka Województwa. Wskazała, że do dnia 16 lutego uwagi, wniosła 
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Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. i zwróciła się z prośbą o przedstawienie 

ich wniosku na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i ewentualne 

wsparcie w ramach opinii bądź stanowiska WKDS. Komentarz do strategii, który został 

wystosowany przez Izbę dotyczył w szczególności oświaty, kierunków kształcenia  

w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na szczeblu regionalnym  

jak i ponadregionalnym.  

  

Andrzej Graczykowski w imieniu Organizacji Pracodawców Polskich wręczył Wojewodzie 

jako Przewodniczącemu WKDS uwagi do SRWL z prośbą o ich poparcie przez WKDS. 

 

Maciej Jankowski w imieniu NSZZ „Solidarność” oznajmił, że takich uwag nie będą 

wnosić, lecz wyraził pozytywną opinię, co do przesłania wypracowanych uwag  

do Pani Marszałek Województwa Elżbiety Polak. Ponadto Wiceprzewodniczący Komisji 

zwrócił się do Wojewody z prośbą o ponowne rozpatrzenie opinii w sprawie łamania prawa  

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, która została przygotowana 

i wręczona na posiedzeniu plenarnym w październiku ubiegłego roku. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski, Przewodniczący WKDS zgodził się na propozycję 

przedłożenia pod obrady przygotowanej przez NSZZ „Solidarność” Gorzów Wlkp. opinii  

w przedmiotowej sprawie. 

 

Maciej Jankowski w zastępstwie Wojewody Lubuskiego omówił wraz z Panią Dyrektor 

Krasowską – Marczyk sugerowane tematy na kolejne posiedzenia Komisji Dialogu 

Społecznego, które odbędą się w ciągu całego roku. Pan Jankowski zaproponował także,  

aby na  spotkaniu plenarnym omówić bloki tematyczne i postarać się stworzyć zarys 

roboczego harmonogramu prac Komisji na rok 2012, który ostatecznie zostanie przedłożony   

do zatwierdzenia w późniejszym terminie (na 2 posiedzeniu plenarnym).  

 

Wiceprzewodniczący poprosił Prezydium, aby w chwili obecnej skupili się na ewentualnych 

uwagach do SRWL ze względu na jej istotę i upływający termin zgłaszania uwag. Jednakże 

zwrócił uwagę członków na niebawem przeprowadzane przez samorządy lokalne konsultacje 

społecznych dotyczące oświaty. Zasygnalizował również, aby na posiedzeniu plenarnym 

poprosić przedstawicieli Zespołu ds. Oświaty działającego przy WKDS o analizę i ocenę 

stanu przekształceń bądź likwidacji niektórych placówek oświaty, a tym samym 
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wypracowanie stanowiska bądź opinii, która mogłaby zostać przyjęta na kolejnym 

posiedzeniu plenarnym WKDS przed upływem ustawowego terminu. 

 

Członkowie Prezydium biorący udział w posiedzeniu przychylili się do prośby  

Pan Jankowskiego. 

 

Maciej Jankowski podziękował członkom Prezydium i zakończył posiedzenie. 
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CZĘŚĆ II 

 

Pan Marcin Jabłoński, Przewodniczący WKDS zaproponował, aby spotkanie poświęcone 

projektom zmian w systemie emerytalnym zostało zorganizowane w dniu 13 marca br. 

 

Pan Romuald Kreń, reprezentujący stronę samorządową, zwrócił się z prośbą  

do Przewodniczącego i pozostałych członków WKDS o zmianę terminu ze względu  

na odbywające się wówczas posiedzenia zarządu województwa. 

 

Pan Maciej Jankowski z NSZZ Solidarność zaproponował dzień 12 marca br. 

 

Decyzja została zaakceptowana jednomyślnie. 

 

Wspólnie przyjęto by na kolejne posiedzenie zaprosić: 

Pana Romana Fedak – Dyrektora GUS w Zielonej Górze, 

Pana Grzegorza Błażków – Dyrektor WUP w Zielonej Górze, 

Pana Franciszka Grześkowiak – Dyrektora OIP w Zielonej Górze 

Pana Stanisława Łobacza – Dyrektor NFZ w Zielonej Górze, 

Pana Roman Śniedziewski – Dyrektor ZUS w Zielonej Górze, 

Pan Roman Król – Dyrektor ZUS w Gorzowie Wlkp. 

 

Pan Maciej Jankowski zobowiązał się do zaproponowania szczegółowych zagadnień, 

 które mogłyby zostać omówione na najbliższym posiedzeniu ws. reformy emerytalnej. 

 

Sekretarz WKDS przedstawił opinię prawną wydaną w sprawie zwrotu kosztów podróży  

dla członków Komisji (zał. nr 9) 

 

Pan Wojewoda Marcin Jabłoński, Przewodniczący WKDS podziękował wszystkim 

członkom za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. 
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UZGODNIENIA  

 

1. Uzgodniono, że Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. będzie brała 
udział w posiedzeniach Prezydium. 

 
2. Uzgodniono, by zaproponować członkom Wojewódzkiej Komisji Dialogu 

Społecznego przyjęcie opinii w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, 
która zawierać będzie uwagi do projektu SRWL przedłożone przez Izbę Rzemiosła  
i Przedsiębiorców, Lubuską Organizację Pracodawców oraz pozostałe strony WKDS. 

 
3. Przyjęto propozycję NSZZ „Solidarność” by ponownie poddać pod obrady  

na posiedzeniu plenarnym opinię w sprawie łamania prawa w szpitalu  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu i przeprowadzić głosowanie  
za jej ewentualnym przyjęciem. 

 
4. Ustalono, iż na posiedzeniu plenarnym przedstawione zostaną tematy zgłoszone  

do harmonogramu prac Komisji na rok 2012, a ich ostateczne zatwierdzenie  
w blokach tematycznych nastąpi na kolejnym (drugim) posiedzeniu WKDS. 

 
5. Ustalono, iż na posiedzeniu plenarnym Prezydium zwróci się z prośbą do członków 

Zespołu do spraw Oświaty o przygotowanie analizy i oceny systemu oświaty  
w województwie lubuskim, w kontekście prowadzonych konsultacji społecznych 
przez samorządy lokalne dotyczących likwidacji, łączenia placówek wychowawczych.  
 

6. Zatwierdzono listę zaproszonych gości na spotkanie plenarne poświęcone reformie 
emerytalnej. 
 

7. Pan Maciej Jankowski zobowiązał się do dostarczenia zagadnień, które mogłyby 
zostać omówione na najbliższym posiedzeniu ws. reformy emerytalnej. 

 
Protokół został przyjęty jednomyślnie przez wszystkie reprezentowane strony oraz przez wszystkich członków uczestniczących 
w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu  Społecznego w Gorzowie Wlkp. w dniu 24 kwietnia 2012r. 

 

 

                                                   Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

                                                                                 w Gorzowie Wlkp. 

                                                                            WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                   Marcin Jabłoński 

 

 

 

SEKRETARZ 

Lidia Grzegolec 


