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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO  

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W GORZOWIE WLKP .  

Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. 

 

 

 

I  PORZĄDEK OBRAD (ZAŁ . NR 1) 

1. Posiedzenie plenarne otworzył Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski, Przewodniczący 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, który powitał wszystkich członków.  

Jednocześnie Pan Wojewoda wskazał nowych członków Komisji, i tak: 

- Pan Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, został powołany w miejsce 

Pani Katarzyny Chmiel, 

- Pan Romuald Kreń Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, został powołany w miejsce 

Pana Tomasza Gierczaka, 

- Pan Krzysztof Hnat Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze,  

został powołany w miejsce Pana Piotra Spychałę. 

- Pan Ryszard Wtorkowski Członek ZP Business Centre Club, został powołany w miejsce 

Pana Krzysztofa Szymańskiego. 

 

2. Przewodniczący WKDS, Wojewoda Lubuski Pan Marcin Jabłoński wręczył akt powołania 

Panu Romualdowi Kreń. Z uwagi na nieobecność pozostałym (nowym) członkom WKDS 

akty powołania zostaną wręczone na kolejnym posiedzeniu plenarnym. 

 

3. Rezygnację na piśmie z udziału w pracach Komisji Dialogu złożył Pan Mirosław 

Marcinkiewicz (strona samorządowa). 

 

II  L ISTA OBECNOŚCI (ZAŁ . NR 2) 

 

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

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski przedstawił porządek obrad oraz poddał  

pod głosowanie protokoły z posiedzeń, które odbyły się 10 i 24 października 2011 r. 
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Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte (zatwierdzone). 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej (strona 

rządowa) poinformowała, że zgodnie z zapisami Statut oraz Regulaminu Organizacyjnego 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zadania związane z obsługą Biura 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) zostały przeniesione do Wydziału 

Polityki Społecznej LUW. Ponadto członkowie WKDS zostali poinformowani, że wszelkie 

sprawozdania, materiały oraz protokoły będą przesyłane drogą elektroniczną. 

 

Wojewoda Lubuski, Przewodniczący WKDS Pan Marcin Jabłoński przedstawił, 

prowadzone przez Urząd Marszałkowski konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii 

Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL). Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji  

ds. Społeczno – Gospodarczych, Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego mogą wydawać 

opinie w sprawie projektu strategii rozwoju województwa (art. 17 ust. 2) Poinformował także 

członków, że swoje do strategii wniosła Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz Lubuska 

Organizacja Pracodawców. 

 

Pan Karol Humiński, przedstawiciel Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - 

poinformował członków WKDS, iż w związku z trwającymi konsultacjami w sprawie 

strategii, organizacje również są w trakcie przygotowania uwag do SRWL. Ponadto 

organizacje, które współpracują z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Lubuskiego 

również przedłożą swoje uwagi w Urzędzie Marszałkowskim. Pan Humiński wystąpił  

do członków WKDS  z zapytaniem, w jakiej ewentualnie formie miałoby nastąpić przesłanie 

wszystkich uwag. 

 

Przewodniczący WKDS, Pan Marcin Jabłoński poinformował, że istnieje możliwość 

przedstawienia uwag Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz Lubuskiej Organizacji 

Pracodawców w formie wypracowanej opinii WKDS.  

 

Pan Maciej Jankowski (NSZZ Solidarność Zielona Góra) stwierdził, że Wojewódzka 

Komisja Dialogu Społecznego reprezentuje wszystkie organizacje pracodawców, 

pracowników i jeżeli jest to konieczne opinia w sprawie strategii powinna zostać wydana. 

Tym bardziej, że strony działają wspólnie wobec spraw, które są dla członków WKDS bardzo 

istotne.  
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Pani Bożena Pierzgalska przedstawiciel NSZZ Solidarność Zielona Góra zasugerowała 

członkom Komisji, aby w trakcie posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

stosować popranych sformułowania: opinia i stanowisko, mając na uwadze ich znaczenie. 

Poprosiła członków WKDS aby zwrócili szczególną uwagę podczas używania powyższych 

określeń, które użyte w niewłaściwy sposób mogą wprowadzić w błąd pozostałych członków 

Komisji. 

 

Wojewoda Lubuski  Pan Marcin Jabłoński zaproponował uwagi LUW oraz wszystkich 

stron Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców oraz Lubuskiej Organizacji Pracodawców przesłać  

do Urzędu Marszałkowskiego w ramach opinii WKDS. 

 

Członkowie zaakceptowali propozycję Pana Wojewody Marcina Jabłońskiego. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk (strona rządowa) przedstawiła zaproponowane 

przez członków WKDS tematy, do omówienia na kolejnych posiedzeniach WKDS w roku 

2012. Zgodnie z ustawą posiedzenia WKDS powinny odbywać się nie rzadziej niż raz  

na 3 miesiące. Wskazano 4 zasadnicze bloki tematyczne zgłoszone przez strony w obszarach: 

- oświata, 

- ochrona zdrowia, 

- rynek pracy, 

- infrastruktura i pozostałe. 

 

Pan Maciej Jankowski (strona pracowników) zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącej 

Zespołu ds. Oświaty Pani Bożeny Pierzgalskiej, czy tematy zgłoszone przez poszczególnych 

partnerów związane stricte z oświatą powinny być omawiane w konkretnym terminie. 

 

Pani Bożena Pierzgalska z NSZZ Solidarność Zielona Góra poinformowała członków,  

że w związku z kolejnymi etapami prowadzonej  reformy i obecną trudną sytuacją  

w oświacie, termin spotkania Zespołu ds. Oświaty w miesiącu marcu z uwagi na możliwość 

wypracowania stanowiska Zespołu i przedłożenia pod obrady WKDS na kolejnym 

posiedzeniu plenarnym. Pani Bożena Pierzgalska wyraziła obawy związane z ograniczonymi 

środkami finansowymi przekazywanym samorządom lokalnym  przez Ministerstwo Finansów 
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na potrzeby oświaty do samorządów lokalnych, oraz planowanych likwidacjach placówek 

oświatowych jako forma pozornych oszczędności. 

 

Członkowie WKDS jednomyślnie przyjęli, aby w pierwszej kolejności został omówiony blok 

tematyczny związany z oświatą. 

 

Przewodniczący NSZZ Solidarność, Pan Maciej Jankowski zaproponował członkom 

WKDS, aby najistotniejsze punkty z zakresu ochrony zdrowia i sytuacji w szpitalach  

w województwie lubuskim tj. w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu zostały również omówione 

w ramach I bloku tematycznego. 

 

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Romuald Kreń zarekomendował,  

aby tematy związane z zakresu ochrony zdrowia, które wskazał Pan Jankowski zostały 

omówione jako II blok tematyczny, co pozwoli na pozyskanie dogłębnej wiedzy 

merytorycznej w tym danych i analiz na rok 2011, które mogą stanowić podstawę  

do opracowania rozwiązania zaistniałych problemów. 

 

Członkowie WKDS będący na posiedzeniu plenarnym jednogłośnie zgodzili się na propozycję 

Pana Marszałka. 

 

Pan Maciej Jankowski z NSZZ Solidarność Zielona Góra zwrócił się do Wojewody 

Lubuskiego z prośbą, aby w programach posiedzeń WKDS znalazł się punkt „sprawy 

bieżące”, celem omówienia ewentualnych spornych zagadnień na płaszczyźnie pracownik – 

pracodawca. 

 

Członkowie WKDS nie zgłosili swojego sprzeciwu wobec propozycji Pana Jankowskiego. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk (strona rządowa) zaproponowała, aby na I bloku 

tematycznym również został omówiony temat dotyczący alokacji środków z Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO), sposób wydatkowania oraz ich cel w ujęciu 

teraźniejszym i perspektywicznym. 

 

Pan Romuald Kreń (Członek Zarządu Województwa Lubuskiego) zasugerował, aby w tej 

kwestii zajął stanowisko nieobecny na posiedzeniu Pan Wicemarszałek Maciej Szykuła. 
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Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Zielonogórskiego Pan Maciej Jankowski 

zaproponował, aby WKDS zajął stanowisko w sprawie  projektu reformy emerytalnej, mając 

na uwadze, że w chwili obecnej trwają konsultacje społeczne, które potrwają 30 dni. 

 

Pani Bożena Pierzgalska (NSZZ Solidarność Region Zielona Góra) zaznaczyła, że zarówno 

ustawa o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych jak również 

rozporządzenie w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego mówi o tym,  

aby Komisja spotykała się nie rzadziej niż raz na kwartał, co jednoznacznie określa,  

iż Komisja może obradować częściej niż raz na trzy miesiące. Dlatego jej zdaniem ważne jest 

wyciągnięcie wniosków z poprzednich lat, które pozwolą WKDS skupić się na problemach, 

dostosować częstotliwość posiedzeń WKDS do potrzeb. Ponadto Pani Pierzgalska złożyła 

wniosek, aby zwołać w trybie pilnym posiedzenie plenarne, na którym omówiony zostanie 

projekt ustawy emerytalnej wraz z jego ewentualnymi skutkami.  

 

Przewodniczący WKDS Pan Marcin Jabłoński zwrócił się do członków WKDS,  

aby przygotować harmonogram prac Komisji w oparciu o ustawowe zapisy, tj. 1 spotkanie  

na kwartał, oraz zwoływać dodatkowe posiedzenia, w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Pan Andrzej Graczykowski (Lubuska Organizacja Pracodawców) wskazał, że zasadne 

jest ustalenie 4 ramowych bloków tematycznych, które będą przedmiotem prac Prezydium  

i biura Komisji. Ponadto zgłosił wniosek o przygotowanie 4 bloków tematycznych – 

ramowych, które będą sukcesywnie uzupełniane o sprawy bieżące, posiedzenia dodatkowe, 

nadzwyczajne i sprawy pilne  na wniosek jednej ze stron. 

 

Członkowie WKDS przyjęli powyższy wniosek jednomyślnie. Ostateczne zatwierdzenie 

harmonogramu prac nastąpi na kolejnym spotkaniu WKDS. 

 

Pani Bożena Pierzgalska (NSZZ Solidarność Zielona Góra) zaznaczyła, że sprawy, 

którymi zajmuje się Komisja dotykają mieszkańców województwa lubuskiego, a konieczność 

wypracowania opinii w najważniejszych kwestiach, np. dotyczącej reformy emerytalnej 

pozwoli im na szersze rozpoznanie sytuacji, tym bardziej, że dokumenty WKDS są jawne. 
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Sekretarz WKDS odczytał propozycje kandydatur do zespołu ds. infrastruktury, 

a także przygotowany przez Biuro WKDS projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu  

ds. Infrastruktury. 

 

Pan Romuald Kreń, reprezentujący stronę samorządową zobowiązał się do przesłania 

propozycji kandydatury członków do Zespołu w terminie 7 dni. 

 

Pan Karol Humiński zrezygnował z udziału w pracach Zespołu, który jednocześnie wskazał 

nową kandydaturę  - Pana Dariusza Kończal, Prezesa GBS w Gorzowie Wlkp. 

 

Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw Infrastruktury działającego  

przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego została jednogłośnie przyjęta  

przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu, którzy reprezentowali wszystkie 

strony uczestniczące w WKDS. 

 

 

Kolejnym punktem posiedzenia plenarnego dotyczyły konfliktu między pracownikami  

a pracodawcami, które zaistniały m.in. w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Międzyrzeczu. Pan Maciej Jankowski (NSZZ Solidarność Zielona Góra) zaproponował, 

aby stanowisko w sprawie łamania prawa w ww. placówce zdrowotnej, które złożone zostało 

przez NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. w październiku ubiegłego roku zostało przyjęte  

w ramach opinii WKDS. 

 

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Pan Romuald Kreń przedstawił sytuację  

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu uznając ją za bardzo 

poważną. Marszałek podjął kroki, aby problem rozwiązać. Zaznaczył, że zaistniały konflikt 

spowodowany jest faktem, iż dyrektor szpitala od 3 lat nie odprowadzał obowiązkowych 

składek na fundusz socjalny (w chwili obecnej 1 mln 300 tys. zł). W związku z tym, dyrektor 

Szpitala został już dwukrotnie ukarany. Odbyło się spotkanie zarówno z dyrektorem  

jak i zainteresowanymi stronami (pracownikami), co pozwoli  na  osiągnięcie consensusu  

w najbliższym czasie. 
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Pan Maciej Jankowski (NSZZ Solidarność Zielona Góra) odczytał stanowisko, które zostało 

złożone przez Pana Jarosława Porwicha z NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp.  

na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 października. 

 

Stanowisko zostało jednomyślnie przyjęte w ramach opinii WKDS przez wszystkich członków 

uczestniczących w posiedzeniu WKDS, którzy jednocześnie reprezentowali wszystkie strony 

Komisji. 

 

Pani Krasowska – Marczyk (strona rządowa) zaproponowała, aby opracować Regulamin 

Prac Komisji. Ponadto Biuro WKDS w nawiązaniu do zgłoszonych problemów w: Szpitalu  

dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, w Szpitalu w Gorzowie Wlkp.,  Domu 

Pomocy Społecznej w Rokitnie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Gorzowie Wlkp., w Spółce ENEA Oddział Gorzów Wlkp., w przedsiębiorstwie ND Polska 

w Płotach, zaproponowało, aby sformułować apel Komisji Dialogu Społecznego w sprawie 

promowania dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów na szczeblu lokalnym,  

w tym prowadzenia negocjacji i mediacji na zasadzie dialogu stron. 

 

Pan Jan Świrepo, Wicewojewoda  Lubuski poinformował członków WKDS o odbytych 

spotkaniach w sprawie zgłoszonych konfliktów i podjętych, w tym zakresie odpowiednich 

działań. 

 

Propozycje Pani Małgorzaty Krasowskiej – Marczyk zostały jednomyślnie przyjęte. 

 

Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski, Przewodniczący WKDS podziękował 

wszystkim członkom za przybycie, a tym samym zakończył posiedzenie plenarne. 
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UZGODNIENIA  
 
1. Materiały, sprawozdania, protokoły itd. będą przesyłane do członków WKDS w formie 
elektronicznej, za pośrednictwem poczty email. 
 
2. Zgłoszone przez Izbę Rzemiosła oraz Lubuską Organizację Pracodawców uwagi  
do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wraz z uwagami strony rządowej 
przekazane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego. 
 
3. Zobowiązano Przewodniczącą Zespołu ds. Oświaty Panią Bożenę Pierzgalską, do przedłożenia  
w terminie do końca marca stanowisko w sprawie planowanej reformie w systemie oświaty,  
które zostanie poddane dyskusji i głosowaniu na kolejnym posiedzeniu plenarnym WKDS. 
 
4. Uzgodniono wstępny harmonogram prac komisji. Program zostanie zatwierdzony na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
5. Ustalono, że na każdym posiedzeniu plenarnym WKDS będą omawiane sprawy bieżące,  
które mogą budzić społeczny niepokój i lokalne konflikty. 
 
6. Zatwierdzono propozycję NSZZ Solidarność, aby zorganizować dodatkowe posiedzenie plenarne   
w I połowie marca, na którym omawiane będą kwestie związane z planowanej reformy emerytalnej. 
 
7. Uchwała w sprawie powołania stałego zespołu do spraw infrastruktury działającego przy 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich 
członków biorących udział w posiedzeniu (wszystkie strony były reprezentowane) wraz z propozycją 
kandydatur do Zespołu. 
 
8. Pan Romuald Kreń, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego zobowiązał się do wskazania 
propozycji kandydatury do Zespołu ds. Infrastruktury  w terminie 7 dni od posiedzenia WKDS. 
 
9. Członkowie WKDS jednomyślnie przyjęli opinię w sprawie łamania prawa w szpitalu  
w Międzyrzeczu przygotowaną przez NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. (wszystkie strony były 
reprezentowane). 
 
10. Zaakceptowano propozycję Biura Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,  
aby przygotować projekt opinii WKDS, która będzie miała formę apelu w sprawie promowania 
dialogu społecznego na szczeblu lokalnym. 
 
11. Przyjęto propozycję Biurwa WKDS, by został opracować na kolejne posiedzenie plenarne projekt 
Regulaminu Prac Komisji. 
 
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 


