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Protokół z posiedzenia plenarnego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 29 czerwca 2017 roku 
 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. 

 

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego (zwanej 

dalej WRDS) odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

przy ul. Artura Grottgera 4. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący WRDS, Pan Sławomir 

Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Powitał członków WRDS oraz gości: Panią Teresę Misiuk- Lubelską Kurator Oświaty, Panią Annę 

Czechowską- Przewodniczącą Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, Pana Roberta Wójcika- 

Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, Pana Marka Białacha- Przewodniczącego 

Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie, Pana Lecha Olszewskiego- Zastępca Dyrektora PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, w zastępstwie Pana Dyrektora 

Zygmunta Grzechulskiego oraz Pana Wiesława Ogłoblina- Dyrektora Projektu Zespół Projektu Unijnego 

Nr 1/3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zapytał czy są jakieś uwagi do zgłoszonego porządku obrad. 

Przeprowadził głosowania nad przyjęciem porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia plenarnego 

WRDS z dnia 30 maja 2017 roku. Poinformował o nagrywaniu przebiegu posiedzenia do celów 

protokolarnych. 

 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli porządek obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
Województwa Lubelskiego. 

 Powitanie zaproszonych gości i członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego; 

 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2017r.; 



2 
 

 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. 
 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

2. „Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum 
poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry”. 

 Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie; 
 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 
 

3. „Komunikacja zastępcza podczas trwania modernizacji linii kolejowej Warszawa - 
Dorohusk, trudności w dojazdach z Lublina do stolicy, na czas trwania inwestycji”. 

 Dyskusja członków WRDS i zaproszonych gości; 
 Podsumowanie dyskusji. 

 

 Pan Sławomir Sosnowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

4. Wolne wnioski. 
 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA 

7 KWIETNIA 2017R.  

 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw   - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

 

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 

30 maja 2017 r. 
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Ad. 2. Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego 

problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry. 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Przedstawił pierwszy temat posiedzenia, następnie oddał głos Dyrektor WUP, Pani Małgorzacie Sokół, 

celem przedstawienia prezentacji. 

Małgorzata Sokół- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, strona samorządowa 

Podziękowała za głos. Powiedziała kilka słów tytułem wprowadzenia, poinformowała również 

o dostępnych materiałach WUP przyniesionych na posiedzenie, dotyczących badań i analiz 

w przedmiotowym temacie. Następnie oddała głos pracownikom WUP: Pani Maryli Wójtowicz- 

Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Panu Grzegorzowi Gachowi- 

specjaliście ds. badań i analiz Wydziału Badań i Analiz WUP, którzy przedstawili prezentację w temacie. 

 

Grzegorz Gach- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

 

Podziękował za głos, poczym przeszedł do prezentacji na temat stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź, następnie oddał głos Pani Kurator Teresie Misiuk. 

 

Teresa Misiuk- Lubelska Kurator Oświaty 

 

Podziękowała za możliwość udziału w spotkaniu. Ze względu na ogólne ujęcie tematu poinformowała, 

że odniesie się do aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz czynników, które mogą ją zmienić. Zmiana 

systemu edukacji jest podyktowana problemami, o których mowa. Spowoduje ona udrożnienie systemu 

i wykluczenie bariery w szkolnictwie zawodowym w kwestii podejmowania dalszego kształcenia. Nazwa 

Zasadniczych Szkół Zawodowych wymagała również zmian ze względu na negatywne skojarzenia, stąd 

Szkoły Branżowe I Stopnia. Zmianie uległa także podstawa programowa, tak by uczniowie szkół 

branżowych i liceów mieli wyrównane szanse poprzez przerabianie tego samego zakresu materiału. 

Poruszyła kluczową kwestię doradztwa zawodowego, które stanowiło największą słabość systemu. 

Poinformowała, że od września 2017 roku rozpocznie się realizacja zajęć doradztwa zawodowego. 

Osobom, które mają pełnić rolę doradców jest niezbędne wykształcenie podyplomowe w tym zakresie 

oraz wsparcie metodyczne, w związku z czym Pani Kurator Teresa Misiuk zwróciła się z do Pana 

Marszałka S. Sosnowskiego jako osoby odpowiedzialnej za Lubelskie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, by pojawił się w nim konsultant ds. doradztwa  zawodowego. Głównym 

zadaniem jest znalezienie sposobu, by decyzja o wyborze kształcenia była podejmowana przez uczniów 

świadomie. Zapewniła, że w ostatnim roku szkolnym skupiono się na promocji szkolnictwa zawodowego 

min. dzięki kampanii „Zawodowy strzał w dziesiątkę”. Poinformowała o rozstrzygnięciu konkursu, 

w którym młodzież nagrywała filmiki przekonujące do szkół zawodowych na bazie własnych 

doświadczeń, by dotrzeć do młodszych kolegów i koleżanek. Stwierdziła, że w obecnym naborze 
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do szkół średnich zaobserwowała jednak, iż w dalszym ciągu przy wyborze dominują licea, 

mimo że szkoły zawodowe bardzo zmieniły się pod względem wyposażenia oraz współpracy 

z pracodawcami. Według Pani Kurator problem leży w za mało skutecznym sposobie przekazywania 

informacji na ten temat. Zwróciła uwagę, że pracodawcy mają szansę wpływać na treści, które znajdą 

się w podstawie programowej kształcenia zawodowego poprzez uczestnictwo w projekcie „Partnerstwo 

na rzecz kształcenia zawodowego”. Poinformowała o funkcjonowaniu kursów kwalifikacyjnych, gdzie 

większość uczestników to studenci, co świadczy o nietrafionych wyborach zawodowych. Część szkół 

uruchomiła także kursy umiejętności zawodowych.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź Pani Kurator T. Misiuk, następnie oddał głos pani Annie Czechowskiej.  

 

Anna Czechowska- Przewodnicząca Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie 

 

Podziękowała za zaproszenie. Wyraziła zadowolenie w związku z poruszanym tematem doradztwa 

zawodowego. Poinformowała, że podczas tworzenia nowych kierunków kształcenia należało 

uporządkować wymagania dotyczące ich tworzenia, ponieważ do Rady napływały wnioski, w których 

przykładowo szkoła odzieżowa chciała uruchamiać florystykę. Z tego powodu położono nacisk 

na wykwalifikowaną kadrę oraz tworzenie właściwej bazy dydaktycznej, które zapewniłyby prawidłową 

organizację nowopowstałych kierunków. Zwróciła się z prośbą do Pani Kurator o prezentację i wykaz 

szkół zawodowych.  

 

Marek Białach- Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie 

 

Poinformował, że Rada wypracowała formułę oceny szkół pod względem zgodności programu 

kształcenia z potrzebami rynku pracy. Nie tylko potrzeby rynku pracy są istotne, ale i jakość kształcenia 

zawodowego. Odniósł się do pomysłu organizacji Forum przy Targach Pracy, uznając je za niezbędne. 

Pokreślił, że aktualne problemu leżą głownie z dostosowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

osiągnięciem równowagi na rynku pracy ze względu na niewystarczającą jakość zasobów ludzkich. 

Zmiana cywilizacyjna powoduje, że pracodawcy nie rozumieją potrzeb nowego pokolenia wchodzącego 

na rynek pracy. Należy zapewnić kompleksowe, wysokiej jakości kształcenie ustawiczne. Nie można 

patrzeć na problemy wyłącznie przez pryzmat szkół zawodowych. Trzeba zapewnić również 

odpowiednie finansowanie tych procesów w ramach RPO. Kolejnym wyzwaniem jest kreowanie rynku 

pracy na poziomie regionalnym i lokalnym, nie tylko centralnym. Ponownie podkreślił oczywistą 

niezbędność organizacji Forum oraz zwrócił się z prośbą do Pana Marszałka o opracowanie strategii 

w tym temacie. W kwestii Forum poruszył również kilka spraw technicznych takich jak: założenia Forum, 

cykliczność, wsparcie merytoryczne, formuła. Zaznaczył, że strategia jest niezbędna do organizacji 

Forum, które będzie stanowiło przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, zaś kluczową kwestią 

są wypracowane rekomendacje, by mogło się ono przyczynić do efektywności rynku pracy.  
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Robert Wójcik- Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie 

 

Zwrócił uwagę, że należy przystosować się do nowych zasad i reguł wynikających z reform. 

W przeszłości postawiono na szkolnictwo ogólne, co odbiło się negatywnie na szkolnictwie zawodowym, 

które teraz jest ciężko odbudować. Mając stabilność w zakresie organizacji edukacji, można pomyśleć 

o dostosowaniu kierunków do potrzeb rynku pracy. Braki wykwalifikowanej kadry zawodowej wynikają 

z braku stabilizacji i ciągłych reform, które skutkują min. brakiem inwestycji szkół w nowy, drogi sprzęt. 

Powiatowy Urząd Pracy organizuje kursy w zawodach, na które jest aktualnie zapotrzebowanie, 

np. kursy spawacza. Niestety nie ma chętnych, mimo szans na zatrudnienie. Problem leży 

w niedostatecznej promocji wśród młodzieży. Podkreślił, że by zainwestować w naukę nowego zawodu 

musi być zapewniona stabilność.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Przyznał, że równowaga pomiędzy szkolnictwem zawodowym i ogólnokształcącym została zachwiana 

już dawno. Jednym z powodów było zaniżenie progów punktowych przy naborach ze względu na niż 

demograficzny i sposób finansowania. Kolejna reforma nie rozwiąże problemu zapotrzebowania rynku 

pracy, zwłaszcza, że kształcenie nie nadąży za jego potrzebami. Poparł zdanie Pana 

Przewodniczącego M. Białacha, że centra kształcenia ustawicznego są rozwiązaniem problemu rynku 

pracy. Następnie odniósł się do fragmentu prezentacji, z którego wynikało, że część bezrobotnych nie 

ma stażu, dlatego uważa, że należy pomyśleć o zwiększeniu nakładów finansowych na staże. Nawiązał 

do pomysłu pani Kurator T. Misiuk o doradcach zawodowych, stwierdzając, że doradcy mogą także 

funkcjonować przy WUP. W odniesieniu do propozycji utworzenia strategii poinformował, że istnieją 

kompleksowe dokumenty- Strategia Rozwoju Województwa oraz Regionalna Strategia Innowacji, które 

powinny obejmować również kwestie kształcenia. W temacie Forum zaproponował, by zaprosić również 

ekspertów i pracodawców, by znaleźć szybszy model kształcenia i przebranżowienia, bo sama zmiana 

nazwy wiele nie zmienia. Zadał pytanie- jak wymodelujemy system kształcenia za dwa lata 

dla ostatniego rocznika gimnazjów i pierwszego rocznika szkoły ośmioklasowej? Zauważył, 

że społeczeństwo jest niechętne do brania udziału w projektach dotyczących sfery społecznej. 

Poinformował o realizacji projektów w kwestii organizacji zaplecza nauki praktycznej zawodu. Podkreślił 

także, że należy  pamiętać o zmieniającym się zapotrzebowaniu rynku pracy.  

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 

 

Jako pracodawca postanowił sprawdzić ofertę kształcenia szkół zawodowych oraz branżowych, 

jak również  jako pracodawca wyszedł z ofertą nawiązania współpracy. Zauważył brak zainteresowania 

ze strony młodzieży współpracą z przedsiębiorcami. Stwierdził, że problem tkwi we frustracji 

i wychowaniu na internecie oraz braku zrozumienia starszego pokolenia, które dokonało transformacji. 

Zasugerował Pani Kurator T. Misiuk, by pomyśleć jak nie stracić kolejnego pokolenia. Przytoczył 

przykład z USA, gdzie dzieci są od dziecka uczone prac manualnych i zespołowych. Zauważył, 

że niewiele osób starających się o pracę ma doświadczenie w wolontariacie. Należy premiować 

od dziecka osoby, które mają zdolności manualne, jak również skupić się na stażach i praktykach 

na różnych etapach edukacji. 
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Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź, oddał głos Panu Zbigniewowi Marchwiakowi. 

 

Zbigniew Marchwiak- Wiceprzewodniczący WRDS, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Lublinie, 

 

Z punktu widzenia organizacji szkolącej w systemie dualnym zwrócił uwagę, że kluczowe są promocja, 

doradztwo zawodowe oraz udział firm w kształceniu, by młodzi ludzie byli wykształceni praktycznie 

i nie mieli problemu z wejściem na rynek pracy. Poparł także pomysł organizacji Forum.  

 

Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS, Business Centre Club 

 

Dynamika postępu wymaga zwrócenia uwagi na dynamikę zmiany kształcenia, należy wypracować 

swoją formę kształcenia, nie zaś kopiować zagraniczne wzorce. Odniosła się do słów Pani Kurator 

T. Misiuk o kształceniu ustawicznym. Zaznaczyła, że jest ono niezbędne i na nim należy się skupić, 

gdyż pozwoli ono na rozwój innowacyjności.   

 

Wiktor Szyborski- Konfederacja „Lewiatan” 

 

Decyzje, które zostaną podjęte w kwestii kształcenia aktualnie, dadzą efekt dopiero za kilka lat. 

Pan Wiktor Szyborski zauważył, że w przyszłości drastycznie zmieni się rynek pracy, znikną niektóre 

zawody związane z zarządzaniem, sprzedażą oraz finansami. Z danych WUP zaś wynika, że jest wielu 

absolwentów zarządzania i pedagogiki, na które nie ma zapotrzebowania. Należy skupić 

się na sposobie informowania ludzi o zapotrzebowaniu rynku pracy na konkretne zawody.  

 

Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność” 

 

Jako prowadzący program „Uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej” udał się do kilku szkół 

na terenie województwa lubelskiego i łódzkiego. Przytoczył przykład technikum biorącego udział 

w programie RPO, w związku z udziałem, w którym uczniowie pod koniec edukacji mieli oferty pracy 

od firm. Niestety część uczniów wolała wybrać pracę za granicą ze względu na niskie zarobki w kraju 

pomimo dobrego wykształcenia. Podał przykład technikum z Puław, gdzie padła propozycja ustalenia 

z pracodawcami zakresu wiedzy niezbędnej do późniejszego zatrudnienia. Najważniejszy jest stały 

monitoring i udział w tworzeniu zawodów, tak by odpowiadać na potrzeby rynku.  

 

Zbigniew Rymsza- Wiceprzewodniczący WRDS, Konfederacja „Lewiatan” 

 

Stwierdził, że elementem edukacji powinno być dawanie wielu możliwości zarobków miedzy innymi 

przez sprzedaż patentów, należy jednak dać ludziom ku temu narzędzia.  
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Marian Król- Wiceprzewodniczący WRDS, NSZZ „Solidarność” 

 

Patrząc od strony pracobiorców głównym problemem jest zdestabilizowany rynek pracy. Wszystkie 

kraje wysokorozwinięte mają problem z kształceniem zawodowym. Podał przykład kraju, w którym 

uczniowie szkół zawodowych mają gwarancję późniejszego zatrudnienia z ustalonym wynagrodzeniem. 

Jeżeli system wartości w dalszym ciągu będzie rozchwiany, nie uda się ukształtować odpowiednio 

młodych ludzi i zmotywować ich do pracy nad sobą. Zauważył ważny problem, że staże są bardzo słabo 

płatne. 

 

Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 

 

Wyraził rozczarowanie wypowiedzią Pana M. Nejkaufa o niskich zarobkach, stwierdził, że są to mity. 

Dla uzasadnienia podał przykład dwóch swoich pracowników, którzy w ubiegłym miesiącu otrzymali 

wynagrodzenie w kwocie netto ponad 12 tysięcy złotych. Nie ma górnej granicy zarobków, zaś staż 

to kontynuacja nauki. Stażysta nie stanowi wartości dodanej, stąd niskie zarobki. Według Pana 

Dariusza Jodłowskiego nie należy mówić o niskich zarobkach w przestrzeni publicznej, gdyż psuje 

to wizerunek pracodawców. 

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ 

 

Podziękowała za głos. Zwróciła uwagę, że należy słuchać również odmiennych opinii, zaapelowała 

by nauczyć się ze sobą rozmawiać. Próba naprawienia czegokolwiek i przekonania młodzieży do innych 

wyborów wymaga współpracy i rozmowy ze wszystkich stron. Podkreśliła jak istotna jest umiejętność 

wzajemnego słuchania i akceptacji odmiennych poglądów. Tylko dzięki współpracy uda się osiągnąć 

zamierzony efekt, należy wznieść się ponad podziały, by wypracować zmiany. Zasygnalizowała, 

że należy skupić się na naprawianiu obecnej sytuacji. Aby wypracować pewne wartości, wszyscy muszą 

działać za pomocą swojego autorytetu. Ponownie zwróciła uwagę, że dla osiągnięcia zamierzonych 

efektów potrzebna jest rozmowa i współpraca. 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za głosy w dyskusji, następnie zobowiązał Panią Dyrektor M. Sokół do organizacji Forum 

przy Targach Pracy, które składałoby się z dyskusji podstawowej i panelowej w zespołach 

poświęconych kształceniu i rynkowi pracy. Jako ostatniej w tym temacie, Pan Przewodniczący 

S. Sosnowski oddał głos Pani Kurator T. Misiuk. 

 

Teresa Misiuk- Lubelska Kurator Oświaty 

 

Wyraziła zadowolenie z podjętej decyzji o organizacji Forum. Dyskusja pokazała, jak wiele problemów 

jest do zdefiniowania. Określenie jaki zasób i rodzaj wiedzy i umiejętności jest niezbędny dla młodych 

ludzi jest bardzo trudne ze względu na dynamikę zmian zachodzących w rzeczywistości. Istotna 

jest kwestia kształtowania postaw i współdziałania z rodzicami w tej materii. Poinformowała 

o spotkaniach z dyrektorami placówek i przedstawicielami rad rodziców. Zapewniła również, że jest 

zwolenniczką wolontariatu. Zasygnalizowała pilną potrzebę doposażenia szkół zawodowych. Wyjaśniła 
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jak ważne jest kształcenie ustawiczne. Należy postawić pytanie- dlaczego młodzi ludzie nie chcą 

podejmować pracy? Zadeklarowała pomoc przy planowanym Forum. 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź, następnie przeszedł do punktu 3 przyjętego porządku obrad. 

 

Ad.3. Komunikacja zastępcza podczas trwania modernizacji linii kolejowej Warszawa - 

Dorohusk, trudności w dojazdach z Lublina do stolicy, na czas trwania inwestycji. 

 

Sylwester Dziadosz- Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa UMWL 

 

Poinformował, że temat modernizacji linii kolejowej nr 7 i związanych z tym utrudnień komunikacyjnych 

jest świeży, ponieważ sytuacja ma miejsce od 11 czerwca br. Wyjaśnił, że na początek doszło 

do dwutorowego zamknięcia odcinka Lublin - Dęblin - Pilawa linii kolejowej nr 7 z zachowaniem 

przejezdności odcinka Pilawa - Garwolin, gdzie zamknięcie jest jednotorowe. Zachowano także 

funkcjonalność stacji Lublin. Planowany czas realizacji zadania to 18 miesięcy. Po jego zakończeniu 

na 12 miesięcy zostanie zamknięty jednotorowy odcinek Otwock - Pilawa. Została zorganizowana 

komunikacja zastępcza kolejowa przez PKP Intercity S.A., przewoźnika właściwego dla organizacji 

pasażerskich przewozów międzywojewódzkich w relacji Lublin - Warszawa. Pociągi tego przewoźnika 

(aktualnie 8 par na dobę) korzystają z objazdu liniami kolejowymi nr 30 i 2 (Lublin - Parczew - Łuków - 

Siedlce - Warszawa). System zorganizowany przez PKP IC jest wzmocniony komunikacją zastępczą 

drogową w relacjach: Łuków - Puławy, Łuków - Dęblin, Lublin - Nałęczów, Dęblin - Lublin. Województwo 

Lubelskie, właściwe dla organizacji pasażerskich przewozów wojewódzkich wdrożyło na odcinku Lublin 

- Dęblin komunikację drogową równoważną około pięciu parom pociągów. Od 4 września 2017r. 

zostanie wzmocniony o parę uzupełniającą przewozy przeznaczoną głównie dla osób dojeżdżających 

do szkół i uczelni. W organizacji komunikacji zastępczej uczestniczą aktualnie także „Koleje 

Mazowieckie - KM” sp. z o.o. poprzez zapewnienie komunikacji drogowej na trasie Garwolin - Dęblin. 

Bieżący okres, ze względu na sezon urlopowy i wakacyjny, nie jest jeszcze najlepszy jeżeli chodzi 

badanie i porównywanie frekwencji oraz  wyciąganie pełnych wniosków. Więcej danych pozyskamy 

od września br. System jest na bieżąco monitorowany i nadal doskonalony przez poszczególnych 

organizatorów przewozów i przewoźników (operatorów). 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź, następnie oddał głos Panu Markowi Kołodziejczykowi.  

 

Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS, FZZ 

 

Podziękował Panu Marszałkowi S. Sosnowskiemu za pomoc w organizacji. Przyznał, że realnej oceny 

będzie można będzie dokonać dopiero w październiku.  Wymienił kilka tematów, o których rozwinięcie 

chciałby poprosić Dyrektora Wiesława Ogłoblina. 
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Wiesław Ogłoblin- Dyrektor Projektu Zespół Projektu Unijnego Nr 1/3 PKP PLK S.A. 

 

Zaznaczył, że mowa o liniach objazdowych, tymczasem otworzono 53 km nieczynnej linii, dzięki czemu 

mieszkańcy wielu niewielkich miejscowości mają bezpośredni dostęp do komunikacji z resztą kraju. 

Projekt jest podzielony na trzy części, podpisano trzy podstawowe umowy dotyczące modernizacji linii. 

Zostanie również podpisana czwarta umowa dotycząca urządzeń zabezpieczających ruch kolejowy 

z jednym podwykonawcą, by ujednolicić system prowadzenia ruchu. Aktualnie trwają prace na trasie 

Pilawa- Dęblin, rozpoczęły się one od demontażu sieci trakcyjnej. Pokrótce scharakteryzował plany 

przebudowy i organizacji ruchu. Przewidywany czas zakończenia modernizacji to lata 2020- 2022, wiele 

zależy również od warunków atmosferycznych w zimie.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź Panu W. Ogłoblinowi. Dodał, że na linię nr 30 województwo 

ma przeznaczone fundusze z RPO, które muszą być szybko wydatkowane. Samorząd chce 

potraktować modernizację priorytetowo, zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej. Należy 

zmodernizować Zawadę i Rejowiec, by zapewnić należyte połączenie z Zamościem. Trwają rozmowy 

na temat uruchomienia połączenia do Lwowa. Więcej różnorodnych połączeń ma na celu przekonanie 

do zmiany środka transportu przez mieszkańców i przesiadanie się na kolej.  

 

Lech Olszewski-  Zastępca Dyrektora PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 

 

Odniósł się do słów Pana Przewodniczącego S. Sosnowskiego na temat linii nr 30 poinformował, 

że jest ona maksymalnie wykorzystywana, dlatego nie ma możliwości, aby w tej chwili wykorzystać 

fundusze na jej modernizację. Priorytetem przy ustalaniu przepustowości linii był przewóz węgla z 

Bogdanki do Kozienic. Planowo ma być 7 par pociągów z transportem węgla. Przewozy Regionalne 

mają bazę naprawczą w Łukowie, dlatego też dwa razy w tygodniu jest zaplanowane połączenie. Prace 

na trasie Dęblin- Lublin znacznie utrudnią funkcjonowanie, w związku z tym w Parczewie została 

utworzona grupa docelowa, mająca za zadanie niezwłocznie usuwać usterki na linii. Na tą chwilę 

występują około 15 minutowe opóźnienia ze względu na błędne wyliczenia PKP IC, jednak ma to zostać 

naprawione do 19 lipca br. Następnie szczegółowo scharakteryzował organizację przejazdów dla 

pociągów towarowych i pasażerskich na trasach min. do Zwierzyńca i Kraśnika przy wyłączeniu 

remontowanej okolicy Rejowca.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za wypowiedź, zaznaczył, że temat jest bardzo ważny ze względu na informacyjny 

charakter i  fundusze przeznaczone na modernizację linii.  
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Dariusz Jodłowski- Konfederacja „Lewiatan” 

 

Zasygnalizował, że istnieje problem z ruchem osobowym do Warszawy ze względu na bardzo duże 

opóźnienia już na początku trasy, kiedy wyrusza pociąg. Poprosił o wyjaśnienie sytuacji. Zgłosił również 

wolny wniosek, by kolejne terminy spotkań ustalać, tak, by był na nich obecny Pan Wojewoda 

Przemysław Czarnek.  

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Zapewnił, że w miarę możliwości spotkania będą ustalane w dogodnych terminach. 

 

Lech Olszewski-  Zastępca Dyrektora PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 

 

Odniósł się do problemu opóźnień poruszonego przez Pana D. Jodłowskiego tłumacząc, że na linii 68 

kursują 4 pary pociągów. Linia miejscami jest jednotorowa, gdzie zdarzają się defekty opóźniające 

przyjazd do Lublina, a co za tym idzie również opóźnienia na dalszej trasie. 

 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Zauważył, że aby przesiąść się z samochodów na kolej należy zmodernizować linie. 

 

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ 

 

Zgodziła się z Panem Marszałkiem, że należy zmodernizować linie i cierpliwie znieść niedogodności, 

jednak PKP IC powinno przewidzieć niektóre rzeczy, tak by nie było dużych opóźnień. Jakość 

świadczonych usług musi się poprawić, wszystko musi być dopracowane, by przekonać społeczeństwo.  

 

Ad. 4. Wolne wnioski 
 
Wolny wniosek został zgłoszony w trakcie wypowiedzi Pana Dariusza Jodłowskiego, dotyczył ustalania 
spotkań WRDS, tak by był na nich obecny Pan Wojewoda Przemysław Czarnek.  
 
Ad. 5. Zakończenie posiedzenia 
 

Sławomir Sosnowski- Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Podziękował za udział w spotkaniu.  

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

 

Karolina Szewczak- Mielnik 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Lubelskiego 

 

Sławomir Sosnowski 
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Załączniki: 

1. Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS w dniu 29 czerwca 2017r. 
2. Prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca potrzeb rynku pracy. 
3. Materiały nadesłane przez WUP dotyczące badan i analiz rynku pracy: 

a) barometr Zawodów 2017 – raport podsumowujący badanie w województwie 
lubelskim. 

http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/4178167/Barometr%20zawod%C3%B3w%20-

%20lubelskie/daaa6b8a-e3fa-45ac-959c-af830aba673d?t=1485855901215  

b) czynniki aktywności zawodowej osób młodych. Raport z badań ilościowych. 
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3350070/Czynniki%20aktywno%C5%9Bci%20

zawodowej%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych/825e7857-c0af-488c-a93b-

d57763af4b0a?t=1477923378523  

c) analiza branży transport w województwie lubelskim 
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3349593/Bran%C5%BCa%20transportowa%2

0-%20raport%20tematyczny/08d0f753-2ab2-46c8-a800-afaf95ceada9?t=1478589165083 

d) analiza branży budowlanej w województwie lubelskim 
e) losy absolwentów szkół wyższych województwa lubelskiego 
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20il

o%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5

%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20abso

lwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszyc

h/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688  

f) losy absolwentów szkół województwa lubelskiego – raport z badań ilościowych wśród 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników 

http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20il

o%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20zasadniczych%20

szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych%20i%20technik%C3%B3w/22e0142c-80b8-4629-

8548-da83c2a6e3ca?t=1471935043260  

g) losy absolwentów - podsumowanie badań jakościowych (2012-2015) 
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Podsumowanie%20bada%C5%84%2

0jako%C5%9Bciowych%20%282012-2015%29/650c242c-ace4-4210-aa32-

b9ed1ded060d?t=1471935018954  

h) losy absolwentów – kobiet pracujących, które ukończyły zasadnicze szkoły 
zawodowe 

http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Losy%20absolwent%C3%B3w%20-

%20kobiet%20pracuj%C4%85cych%2C%20kt%C3%B3re%20uko%C5%84czy%C5%82y%20z

asadnicze%20szko%C5%82y%20zawodowe/1dc0f0e4-440b-4fc2-b5dc-

2890d5650576?t=1471934682574  

i) monitoring ofert pracy w województwie lubelskim – XI 2013 – IV 2015 
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3316752/Monitoring%20za%20okres%20listop

ad%202013-kwiecie%C5%84%202015/54803114-e254-40c3-98f3-

8b7d117f23d9?t=1471872918587  

http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/4178167/Barometr%20zawod%C3%B3w%20-%20lubelskie/daaa6b8a-e3fa-45ac-959c-af830aba673d?t=1485855901215
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/4178167/Barometr%20zawod%C3%B3w%20-%20lubelskie/daaa6b8a-e3fa-45ac-959c-af830aba673d?t=1485855901215
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3350070/Czynniki%20aktywno%C5%9Bci%20zawodowej%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych/825e7857-c0af-488c-a93b-d57763af4b0a?t=1477923378523
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3350070/Czynniki%20aktywno%C5%9Bci%20zawodowej%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych/825e7857-c0af-488c-a93b-d57763af4b0a?t=1477923378523
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3350070/Czynniki%20aktywno%C5%9Bci%20zawodowej%20os%C3%B3b%20m%C5%82odych/825e7857-c0af-488c-a93b-d57763af4b0a?t=1477923378523
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3349593/Bran%C5%BCa%20transportowa%20-%20raport%20tematyczny/08d0f753-2ab2-46c8-a800-afaf95ceada9?t=1478589165083
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3349593/Bran%C5%BCa%20transportowa%20-%20raport%20tematyczny/08d0f753-2ab2-46c8-a800-afaf95ceada9?t=1478589165083
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszych/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszych/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszych/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszych/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20wy%C5%BCszych%20i%20jako%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20ponadgimnazjalnych%20i%20wy%C5%BCszych/3b477b62-f298-44db-b2fc-df95ef38bcda?t=1471935068688
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20zasadniczych%20szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych%20i%20technik%C3%B3w/22e0142c-80b8-4629-8548-da83c2a6e3ca?t=1471935043260
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20zasadniczych%20szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych%20i%20technik%C3%B3w/22e0142c-80b8-4629-8548-da83c2a6e3ca?t=1471935043260
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20zasadniczych%20szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych%20i%20technik%C3%B3w/22e0142c-80b8-4629-8548-da83c2a6e3ca?t=1471935043260
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Raport%20z%20bada%C5%84%20ilo%C5%9Bciowych%20w%C5%9Br%C3%B3d%20absolwent%C3%B3w%20zasadniczych%20szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych%20i%20technik%C3%B3w/22e0142c-80b8-4629-8548-da83c2a6e3ca?t=1471935043260
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Podsumowanie%20bada%C5%84%20jako%C5%9Bciowych%20%282012-2015%29/650c242c-ace4-4210-aa32-b9ed1ded060d?t=1471935018954
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Podsumowanie%20bada%C5%84%20jako%C5%9Bciowych%20%282012-2015%29/650c242c-ace4-4210-aa32-b9ed1ded060d?t=1471935018954
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Podsumowanie%20bada%C5%84%20jako%C5%9Bciowych%20%282012-2015%29/650c242c-ace4-4210-aa32-b9ed1ded060d?t=1471935018954
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Losy%20absolwent%C3%B3w%20-%20kobiet%20pracuj%C4%85cych%2C%20kt%C3%B3re%20uko%C5%84czy%C5%82y%20zasadnicze%20szko%C5%82y%20zawodowe/1dc0f0e4-440b-4fc2-b5dc-2890d5650576?t=1471934682574
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Losy%20absolwent%C3%B3w%20-%20kobiet%20pracuj%C4%85cych%2C%20kt%C3%B3re%20uko%C5%84czy%C5%82y%20zasadnicze%20szko%C5%82y%20zawodowe/1dc0f0e4-440b-4fc2-b5dc-2890d5650576?t=1471934682574
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Losy%20absolwent%C3%B3w%20-%20kobiet%20pracuj%C4%85cych%2C%20kt%C3%B3re%20uko%C5%84czy%C5%82y%20zasadnicze%20szko%C5%82y%20zawodowe/1dc0f0e4-440b-4fc2-b5dc-2890d5650576?t=1471934682574
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317482/Losy%20absolwent%C3%B3w%20-%20kobiet%20pracuj%C4%85cych%2C%20kt%C3%B3re%20uko%C5%84czy%C5%82y%20zasadnicze%20szko%C5%82y%20zawodowe/1dc0f0e4-440b-4fc2-b5dc-2890d5650576?t=1471934682574
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3316752/Monitoring%20za%20okres%20listopad%202013-kwiecie%C5%84%202015/54803114-e254-40c3-98f3-8b7d117f23d9?t=1471872918587
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3316752/Monitoring%20za%20okres%20listopad%202013-kwiecie%C5%84%202015/54803114-e254-40c3-98f3-8b7d117f23d9?t=1471872918587
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3316752/Monitoring%20za%20okres%20listopad%202013-kwiecie%C5%84%202015/54803114-e254-40c3-98f3-8b7d117f23d9?t=1471872918587


12 
 

 

 

 

j) prognoza rozwoju rynku pracy województwa lubelskiego  
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317939/Prognoza%20rozwoju%20rynku%20p

racy%20wojew%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20%282015%29/b0617dee-15dd-4a4c-95c1-

71c131d0d5c7?t=1471936453575  

k) wykaz szkół zawodowych/branżowych: 
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1525073-wykaz-szkol-zawodowych  

l) wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 
http://wuplublin.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-lublinie/-/1524934 

m) opis standardu prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego 
http://wuplublin.praca.gov.pl//przedsiebiorczy-gimnazjalista-na-rynku-pracy 

http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317939/Prognoza%20rozwoju%20rynku%20pracy%20wojew%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20%282015%29/b0617dee-15dd-4a4c-95c1-71c131d0d5c7?t=1471936453575
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317939/Prognoza%20rozwoju%20rynku%20pracy%20wojew%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20%282015%29/b0617dee-15dd-4a4c-95c1-71c131d0d5c7?t=1471936453575
http://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3317939/Prognoza%20rozwoju%20rynku%20pracy%20wojew%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20%282015%29/b0617dee-15dd-4a4c-95c1-71c131d0d5c7?t=1471936453575
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/1525073-wykaz-szkol-zawodowych
http://wuplublin.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-lublinie/-/1524934
http://wuplublin.praca.gov.pl/przedsiebiorczy-gimnazjalista-na-rynku-pracy

