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Protokół z posiedzenia  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

w dniu 23 lipca 2021 r. 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbyło się w 

Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie. Obrady otworzył 

i poprowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego. Na wstępie 

Przewodniczący powitał członków rady oraz zaproszonych na posiedzenie gości. 

W charakterze gości w obradach uczestniczyli: 

• Pan Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS WL; 

• Pan Andrzej Sadłowski – Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa; 

• Pan Łukasz Łuka – Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego Konfederacji Lewiatan; 

• Pan Mirosław Górczyński – Przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

WRDS WL; 

• Pan Wojciech Włodarczyk – były przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego.  

Imienna lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

▪ Powitanie zaproszonych gości oraz członków WRDS WL; 

▪ Informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne; 

▪ Przyjęcie porządku obrad posiedzenia; 

▪ Przyjęcie protokołu z dnia 11 czerwca 2021 r. 

2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego Województwa Lubelskiego – Panu Marcinowi Kusiakowi. 

3. Podziękowanie Panu Wojciechowi Włodarczykowi za wieloletnią pracę 
w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa 

i zmianie ustawy - Prawo Telekomunikacyjne. 

▪ Zaprezentowanie Stanowiska SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS WL przez Przewodniczącego zespołu;  

▪ Wystąpienia zaproszonych gości; 

▪ Dyskusja;  

▪ Przyjęcie Stanowiska przez WRDS WL; 

▪ Wskazanie adresatów przyjętego Stanowiska. 
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5. Branżowe szkoły I stopnia w regionie – stan aktualny, perspektywy i bariery 

dla ich rozwoju. 

▪ Zaprezentowanie Opinii SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS 

WL przez Przewodniczącego zespołu; 

▪ Wystąpienia zaproszonych gości; 

▪ Dyskusja; 

▪ Przyjęcie Stanowiska przez WRDS WL; 

▪ Wskazanie adresatów przyjętego Stanowiska. 

6. Wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL poinformował wszystkich zebranych o nagrywaniu posiedzenia dla 

celów protokolarnych. Następnie zwrócił się do członków rady o zapoznanie się z 

proponowanym porządkiem obrad posiedzenia. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie 

przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z DNIA 11 CZERWCA 2021 R. 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie 

przyjęli Protokół z dnia 11 czerwca 2021 r. 

Ad 2. Wręczenie aktu powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego – Panu Marcinowi Kusiakowi. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL wręczył Akt Powołania Panu M. Kusiakowi składając serdeczne 

gratulacje. Wprowadzony stan epidemii COVID-19 oraz przeprowadzanie posiedzeń w trybie 

zdalnym uniemożliwiło osobiste wręczenie aktu w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

Marcin Kusiak – strona pracodawców, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej. 

Pan M. Kusiak przedstawił swoją osobę i powiedział, że od 25 lat jest związany 

z przedsiębiorczością lubelską, począwszy od lubelskiego rzemiosła, a obecnie 

z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej. Jak zaznaczył pełni również funkcję w Komisji Rewizyjnej 

Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Pasjonuje się ekonomią, jak i działalnością 

samorządową.  
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Ad 3. Podziękowanie Panu Wojciechowi Włodarczykowi za wieloletnią pracę w 

Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL wręczył Dyplom Uznania Panu W. Włodarczykowi wraz z 

podziękowaniami za wieloletnią pracę na rzecz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego, w szczególności za wkład w działalność i współtworzenie 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

Wiesława Janczak – strona pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych 

Pani Wiceprzewodnicząca W. Janczak zaznaczyła, iż Pan W. Włodarczyk jako mediator był 

łącznikiem w trudnych sprawach. Następnie podziękowała serdecznie Panu W. Włodarczykowi 

za całą współpracę od początku istnienia rady. 

Wojciech Włodarczyk – strona pracodawców, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

Pan W. Włodarczyk podziękował za współpracę wszystkim członkom oraz zapewnił, iż mimo 

tego, że nie będzie w radzie, będzie służył pomocą i radą w każdej chwili. 

Ad 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa 

i zmianie ustawy - Prawo Telekomunikacyjne. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący zwrócił się do Pana A. Ryla o zaprezentowanie wyników pracy SZR ds. 

Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL.  

Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS WL 

Cyberbezpieczeństo jest tematem bardzo trudnym i mało znanym powiedział Pan A. Ryl. Został 

wniesiony przez Pana Z. Rymszę reprezentującego Konfederację Lewiatan jako temat istotny 

dla funkcjonowania regionu. Zgodnie z procedurą temat został przekazany przez Prezydium 

WRDS WL do prac SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. 

Zdaniem Pana A. Ryla Konfederacja Lewiatan miała zastrzeżenia do zbyt małej, ograniczonej 

i niepełnej konsultacji projektu. Projekt, nad którym pracował zespół w dniu 26 maja 2021 r. to 

projekt z marca br. Zdaniem mówcy Konfederacja Lewiatan rozumie potrzebę wprowadzenia 

regulacji ustawowej i w tym zakresie nie wnosi większych uwag. Pojawiają się jednak obawy 

przed wprowadzeniem operatora sieci w komunikacji strategicznej, co zakłóciłoby rynek 

w szczególności w sektorze publicznym, gdzie zostaną wyeliminowane podmioty komercyjne. 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt ustawy ogranicza rynek, a także jest sprzeczny ze 

zwyczajami biznesowymi, ponieważ narzuca obowiązek udostępniania częstotliwości, za które 

inni operatorzy musieliby zapłacić. Podział częstotliwości zdaniem Konfederacji jest niewłaściwy 

i nie do przyjęcia. Kolejnym problemem jak podkreślił przewodniczący jest obowiązek 

udostępniania infrastruktury nakładany przez projekt ustawy, a także sprawa wprowadzenia, 

czy zmuszenia samorządów do korzystania z tego operatora oraz sprawa udostępniania sieci 

szerokopasmowych przez samorządy. Stanowisko, które zostało wypracowane przez zespół 

zostało zaprezentowane również na posiedzeniu Prezydium WRDS WL i zaakceptowane przez 

wszystkie strony dialogu. Kończąc swoją wypowiedź zawnioskował do członków WRDS WL 

o przyjęcie Stanowiska. Stanowisko Nr 3/2021 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju 

Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo Telekomunikacyjne 

(wersja datowana na 1 marca 2021 r.) stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL poprosił zaproszonych na posiedzenie ekspertów o krótkie 

podsumowanie tematu. 

Łukasz Łuka – Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnego Konfederacji Lewiatan 

Na wstępie Pan Ł. Łuka podziękował za możliwość uczestnictwa w tak znakomitym gronie i tak 

świetnie funkcjonującej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Województwie 

Lubelskim. Następnie potwierdził wszystkie punkty, które zostały przedstawione i zawarte 

w stanowisku Konfederacji Lewiatan. Podkreślił, iż Konfederacja Lewiatan nie kwestionuje 

kwestii i konieczności uregulowania tak strategicznej materii jaką jest cyberbezpieczeństwo. 

Ta regulacja jest konieczna i potrzebna. Kluczowym jest zasada konkurencyjności, 

transparentności, konsultacji społecznych. Podsumowując zaznaczył, że gdyby ta regulacja 

została przyjęta w takim kształcie to podniosłaby się poprzeczka w standardach białoruskich lub 

innych świetnie zorganizowanych krajach afrykańskich. 

Andrzej Sadłowski – Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa 

Pan A. Sadłowski podziękował Panu Ł. Łuce za podjęcie tematu. Zaznaczył, iż problem nie jest 

wydumany. Państwo posiada w swoich kompetencjach przejmowanie inicjatywy w swoich 

strukturach, co jest również przejmowaniem odpowiedzialności. To nie jest odpowiedzialność 

za raportowanie o incydentach, tylko odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa. Mówiąc o tym 

w jakim kierunku idą skutki stosowania tej ustawy to zdaniem mówcy podmioty publiczne 

powinny mieć ponad stan gotowe zabezpieczenia transmisji danych. Zakres przedmiotowy 

świadczonych usług powinien być enumeratywnie wymieniony, ponieważ problem polega nie 

na samej sieci, ale na tym co jest oferowane w ramach różnych ofert składanych do instytucji 

zarówno administracyjnych, jak i biznesowych. Są to złożone usługi informatyczne których 

fragmentem jest transmisja danych, czy transmisja danych tych sieci. Jak zaznaczył mówca 

trzeba wiedzieć o tym, że samozabezpieczenie transmisji danych tych sieci to nie jest to 

wszystko, co generuje skutek w postaci bezpieczeństwa. Jak powiedział Pan A. Sadłowski 

dzisiaj jest tak, że te sieci szerokopasmowe idą równolegle z różnych przyczyn.  Jeżeli mamy 

do czynienia ze złożonymi usługami wówczas proponuje się dostosować do takich podmiotów, 

do których jesteśmy zobowiązani jako operatorzy sieci szerokopasmowej i trzeba udostępnić 

każdemu na równych warunkach te formy usługi, które oferujemy. Obecnie według mówcy 

problemem jest to, by ogólny poziom cyberbezpieczeństwa był powiększony, a działania 

związane z zablokowaniem ataków, usunięciem skutków tych ataków i podnoszeniem poziomu 

odporności skutecznie realizować. W przekonaniu Pana A. Sadłowskiego trzeba to uskutecznić 

i realizować. Należy zadbać, aby środki przeznaczone na cyberbezpieczeństwo były rozkładane 

na różne struktury branżowe i organizacyjne, jeżeli chodzi o administrację po to, aby ta 

odporność była podnoszona. Na zakończenie podziękował za współpracę. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL zapytał, czy są jakieś uwagi do Stanowiska, ewentualne pytania do 

ekspertów w omawianej dziedzinie. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Według Pana T. Pituchy zakres merytoryczny omawianego stanowiska dosyć mocno stawia 

poprzeczkę Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, przez co 

rodzi się wątpliwość, czy jest to w zakresie przedmiotu działania Rady. Projekt ten jest po 

konsultacjach w Stałym Komitecie Rady Ministrów i należałoby się zastanowić do kogo to 

stanowisko skierować. Na zakończenie swojej wypowiedzi przedstawił odpowiedź Ministerstwa 

Cyfryzacji na Stanowisko Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
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Wiesław Grzegorczyk – strona pracowników, NSZZ „Solidarność”   

Według Pana W. Grzegorczyka konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Zasadnym 

byłoby również powołanie redaktora stanowisk w każdym zespole, który zredagowałby 

ostateczną wersję dokumentu do przyjęcia przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Uwaga Pana W. Grzegorczyka jest zacna i ważna podkreślił Pan Przewodniczący, a następnie 

zwrócił się do członków rady, ekspertów w omawianej dziedzinie o zabranie głosu. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Pan D. Jodłowski zaproponował, aby podjąć głosowanie nad przyjęciem omawianego 

stanowiska. Stanowisko to zwraca uwagę na poszanowanie samych konsultacji społecznych, 

dialogu społecznego i według Pana D. Jodłowskiego nie jest to Stanowisko spóźnione, a może 

dużo wnieść dla ustawodawcy.   

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL zwrócił się do członków rady o podjęcie głosowania nad przyjęciem 

omawianego stanowiska. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA NR 9/2021 WOJEWÓDZKIEJ RADY 

DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Głosy za   - 20 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie 

przyjęli Stanowisko Nr 9/2021. 

Stanowisko Nr 9/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Systemie 
Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo Telekomunikacyjne (do wersji datowanej na 1 
marca 2021 r.) stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Na zakończenie omawianego punktu Przewodniczący WRDS WL skierował zapytanie do 

członków gremium o wskazanie adresatów przyjętego Stanowiska. Zdecydowano o skierowaniu 

Stanowiska Nr 9/2021 WRDS WL do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rady Dialogu 

Społecznego, Sejmowej Komisji Resortowej, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. 

Ad 5. Branżowe szkoły I stopnia w regionie – stan aktualny, perspektywy i bariery dla ich 
rozwoju. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Przewodniczący WRDS WL zwrócił się do Pana M. Górczyńskiego o zaprezentowanie wyników 

pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL. 

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

W pracach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tematyka służby zdrowia i szkolnictwa 

branżowego bardzo często występowała na poziomie krajowym, podkreślił Pan M. Górczyński. 

W imieniu członków SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyraził zadowolenie nad 

podjęciem tej tematyki przez Prezydium a następnie skierowanie jej do prac zespołu. Mówiąc o 

promocji szkolnictwa branżowego to przez termin szkolnictwo branżowe należy rozumieć 
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zarówno technika jak i branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne. 

Według mówcy zwraca się uwagę na promocję szkół branżowych I stopnia i te działania powinny 

być działaniami, które integrują różne podmioty tj. kuratorium oświaty, pracodawców, którzy 

zgłaszają pilną potrzebę zatrudniania absolwentów wykonujących prace wykonawcze. W opinii 

zespołu podkreśla się również rolę doradztwa zawodowego. Zespół podczas prac posiłkował 

się opinią Dyrektorów szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, którzy wyrazili 

swoje uwagi i przemyślenia na ten temat. Wyraźnie ich zdaniem doradztwo zawodowe na 

poziomie szkoły podstawowej nie do końca posiada informacje o branżowych szkołach I stopnia. 

Doradcy, którzy funkcjonują w wyniku reformy systemu oświaty i wprowadzeniu możliwości 

grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w klasach siódmych i ósmych, nie do końca promują 

ten typ szkoły. Po pierwsze należy już istniejących doradców zawodowych wyposażyć w wiedzę 

o zasobach branżowych szkół I stopnia, o możliwościach kształcenia i odczarowywać wizerunek 

absolwenta tego typu szkoły, ponieważ nadal w opinii uczniów, rodziców nie jest to najlepszy 

wybór. Doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych powinno 

również sprzyjać kształtowaniu wizerunku pozytywnego absolwenta szkół branżowych I stopnia. 

Kolejnym elementem zawartym w Opinii Nr 1 SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS 

WL z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie – stan aktualny, 

perspektywy i bariery dla ich rozwoju (stanowi załącznik nr 4 do protokołu) jest wprowadzenie 

pewnego mechanizmu finansowania uczniów wybierających kształcenie w tego typu szkołach. 

To mechanizmy promujące z punktu widzenia ucznia i rodzica. Wybór tego typu szkoły po szkole 

podstawowej jest w sytuacji, kiedy uczeń nie ma specjalnych aspiracji edukacyjnych, a chce być 

po prostu dobrym fachowcem. Zasadnym byłoby przetestować ten system w jednym z powiatów 

w Polsce, aby dyrektorzy szkół mogli wykorzystać te sprawdzone informacje w akcji promocyjnej 

tego typu szkół wśród uczniów szkół podstawowych. Kolejnym elementem jest powołanie ciała 

kolegialnego jakim byłaby Rada Oświatowa ds. Szkolnictwa Branżowego Województwa 

Lubelskiego. W nowej perspektywie finansowania mówi się o utworzeniu na poziomie Marszałka 

Województwa zespołu koordynacji edukacji zawodowej, który będzie składał się z pracowników 

Marszałka Województwa oraz będzie zajmował się koordynacją tego typu działań. Wydaje się 

również, jak zaznaczył mówca, powołanie takiego ciała kolegialnego złożonego z partnerów 

społecznych może być świetnym elementem wspierania zadań tegoż zespołu koordynującego 

kształcenie zawodowe na poziomie województwa. Ze środków Krajowego Planu Odbudowy taki 

zespół ma powstać w każdym województwie. Jednym z zadań takiego zespołu jest tworzenie 

strategii rozwoju szkolnictwa branżowego w województwie lubelskim. Tworzenie takiego ciała 

jak Rada Oświatowa Szkolnictwa Branżowego jest sprowadzony tylko do tematyki, w której 

również mogliby brać udział przedstawiciele partnerów społecznych, związków zawodowych 

nauczycielskich, pracodawców strony samorządowej i rządowej. Ciało to ma mieć charakter 

nieformalny, czyli nie generujący kosztów a stanowić ma pewną formułę dialogu, rozmowy. 

Kolejny punkt odnosi się do mechanizmu finansowania dla szkół branżowych I stopnia. Dotyczy 

to kwestii klas wielozawodowych z uwagi na brak chętnych, aby stworzyć klasę w jednym 

zawodzie, w związku z czym te problemy finansowe się rozbijają. Z punku widzenia 

regionalnych działań mediów Pan M. Górczyński nie spotkał się z działaniami sensu stricte 

promującymi szkoły branżowe I stopnia. Z punktu działań kuratorium, instytucji rynku pracy 

szkolnictwo branżowe jest promowane, natomiast rozpoznawalność szkół branżowych I stopnia 

wśród rodziców, uczniów i opinia o absolwentach takich szkół nadal jest opinią negatywną. Ta 

promocja nie skutkuje chęcią wyboru tego typu szkoły, kiedy jednocześnie oczekujemy dobrych 

fachowców po takiego typu szkołach.  
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Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Przewodniczący WRDS WL podziękował swojemu przedmówcy za wypowiedź, po czym 

poprosił o zabranie głosu w sprawie Opinii. 

Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Według Pana D. Jodłowskiego należy się ze wszystkim zgodzić. Jak powiedział: „jesteśmy 

w olbrzymiej zapaści szkolnictwa zawodowego”. Sama zmiana nazewnictwa i przejście z nazwy 

szkoły zawodowej na branżową niewiele pomogło. Sama promocja infrastruktury szkolnictwa 

zawodowego jest potrzebna, ponieważ wśród młodzieży jest mała wiedza na ten temat. O wiele 

ważniejsza jest promocja pewnego etosu pracy zawodowej. Według Pana D. Jodłowskiego 

można byłoby zrobić projekt pilotażowy promocji etosu pracy z udziałem Pana Marszałka. 

W imieniu związku Konfederacji Lewiatan powiedział, że dysponują materiałami, które promują 

etos pracy, ale jako związek nie mają mocy sprawczej, aby w mediach regionalnych emitować 

te materiały. Byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich - zaznaczył mówca.  

Antoni Pasieczny – strona pracowników, NSZZ Solidarność  

Jak powiedział Pan A. Pasieczny jest to dobry kierunek dla młodych osób, które potrzebują 

wsparcia finansowego. Ważne jest, aby były dobre rozwiązania. Odnosząc się do klas 

wielozawodowych czy wielozadaniowych zadał pytanie, ile w danej klasie można podzielić 

zadań na 20 uczniów?  

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Pan M. Górczyński powiedział, że chodzi o klasy wielozawodowe a nie wielozadaniowe. Jeżeli 

w klasie są 32 osoby i trudno jest utworzyć pierwszą klasę szkoły branżowej I stopnia, ponieważ 

jest za mało kandydatów w tym jednym zawodzie, to często tworzy się dwuzawodowe czy 

trzyzawodowe, ponieważ przedmioty kształcenia ogólnego są identyczne, a tylko różnią się 

kwestiami przedmiotów zawodowych. Jest to możliwe na poziomie szkół branżowych I stopnia. 

Trudność polega na tym, że w szkołach branżowych II stopnia cykl kształcenia przedstawia się 

następująco: po pierwsze kształcenie ogólne można zrobić wspólnie, jeżeli jest za mało 

chętnych, którzy chcą kontynuować naukę po szkole branżowej I stopnia, aby zrobić kwalifikację 

technikalną i być technikiem dlatego, że tam kształcenie zawodowe odbywa się na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Po drugie aby kwalifikacyjny kurs zawodowy się opłacał 

samorządowi musi być co najmniej 20 osób. Jeżeli mamy za mało chętnych wówczas rodzi się 

problem, ponieważ nie można dla nich zorganizować kwalifikacyjnego kursu zawodowego.   

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Jako społeczeństwo dużo zrobiliśmy, żeby ukierunkować potoki uczniów na licea 

ogólnokształcące a nie na szkolnictwo zawodowe. Jest to efekt jeden z paradygmatów 

rządzących europejskim funduszem społecznym, powiedział Pan T. Pitucha.  Następnie zadał 

pytanie „jak widzi się korelację pomiędzy możliwością, chęcią uczenia się w szkołach 

branżowych II stopnia a ofertą edukacyjną szkół niepublicznych oferujących np. maturę w rok”, 

czy nie ma konfliktu w całym tym systemie. Następnie Pan T. Pitucha uważa, że należałoby 

sprecyzować w tytule Stanowiska region „lubelski” lub też „województwo lubelskie”, aby 

odbiorcy Stanowisk wiedzieli, że dotyczy ono województwa lubelskiego. 

Zbigniew Rymsza – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Pan Wiceprzewodniczący WRDS WL uważa, że problemem szkolnictwa jest ogólnopolski, a nie 

lubelski czy województwa lubelskiego. Należałoby rozpropagować stanowisko jak najszerzej w 

skali całej Polski, podsumował. 
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Dariusz Jodłowski – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Ustosunkowując się do 4 pkt. Stanowiska dot. rekomendacji utworzenia nowego ciała 

kolegialnego – Rady Oświatowej ds. Szkolnictwa Branżowego Województwa Lubelskiego, które 

miałoby na celu wsparcie planowanego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Edukacji 

Zawodowej, jeżeli nie ma jeszcze projektu jak mają być tworzone, organizowane te wojewódzkie 

zespoły koordynacji edukacji zawodowej to należałoby się wstrzymać z tworzeniem takich rad. 

Być może już w samych zespołach będzie możliwość rekomendowania przedstawicieli WRDS 

czy partnerów społecznych. Mnożenie bytów prawnych w sytuacji, kiedy jest zespół roboczy ds. 

edukacji, niewiele zmieni. Podsumowując Pan D. Jodłowski powiedział, że można się 

zastanowić jak zintensyfikować prace lub jak poszerzyć jego wymiar merytoryczny o ekspertów, 

aby więcej zrobić dla realnej promocji. 

Wiesława Janczak – strona pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych 
Wiceprzewodnicząca WRDS WL przychyla się do Opinii, która została wypracowana przez Stały 

Zespół Roboczy. Uważa, że zasadnym byłoby, aby był przedstawiciel z Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego i pilotował prace, wskazując na efekty. 

Kończąc swoją wypowiedź Pani W. Janczak poprosiła Pana M. Górczyńskiego o sprecyzowanie 

i wyjaśnienie celu jaki przyświeca wybór przedstawiciela do zespołu koordynacji edukacji 

zawodowej.   

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Rada Oświatowa, dotycząca szkolnictwa branżowego, to ciało kolegialne złożone z partnerów 

społecznych, które ma charakter doradczy nie generujący kosztów, a celem jest prowadzenie 

rozmowy, dialogu. Wojewódzki Zespół Koordynacji Edukacji Zawodowej, który jest tworzony 

przy Marszałku Województwa ma się składać z pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Brakuje tu takiej formuły prowadzenia rozmowy, dialogu przy wspólnym celu, aby to co zostało 

wprowadzone reformą szkolnictwa zawodowego po prostu funkcjonowało. Przyglądając się 

pewnym aspektom Pan M. Górczyński uważa, że nie wszystkie funkcjonują dobrze tj. szkoły 

branżowe I stopnia, szkoły branżowe II stopnia, brak kadr do kształcenia zawodowego. 

Specyfika poszczególnych części w Polsce jest różna. Brakuje również pokazywania 

wyposażenia szkół branżowych I stopnia, a szkoły są dobrze przygotowane i wyposażone przy 

sporych inwestycjach finansowych. Są w tych szkołach osoby, które mają smykałkę wybierając 

zawód do tego, aby być dobrymi fachowcami a nie mają aspiracji edukacyjnych do ukończenia 

liceum czy technikum. Według Pana M. Górczyńskiego należałoby rekomendować stanowisko 

w skali całego kraju.  

Marek Chmielewski – strona pracowników, NSZZ Solidarność 

Pan M. Chmielewski odnosząc się do pkt. 4 stanowiska stałego zespołu roboczego zapytał „przy 

kim afiliowana byłaby Rada przy samorządzie województwa, kuratorium oświaty, wojewodzie 

lubelskim?”. 

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Pan M. Górczyński odpowiedział, że można byłoby wykorzystać dobrą praktykę Pomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Pełni ona podobny charakter i prężnie działa. Jak 

powiedział mówca, nie chodzi tu o generowanie kosztów, a bardziej o tworzenie pewnej formuły 

rozmowy, dyskusji partnerów społecznych w tym obszarze w jakim jest szkolnictwo branżowe. 
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Ważne jest wspieranie tych działań, które są realizowane przez różne podmioty, czyli przez 

Wojewodę, Marszałka, Kuratorium w działaniach dotyczących szkolnictwa branżowego. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Przewodniczący podziękował za wypowiedź zaznaczając przy tym, iż nie widzi problemu, aby 

Rada była afiliowana przy Urzędzie Marszałkowskim.   

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Rady Oświatowe są zamocowane w prawie oświatowym, powiedział Pan M. Górczyński. 

Tomasz Pitucha – strona rządowa 

Pan T. Pitucha zaznaczył, że odpowiedzi na zadawane wcześniej pytania są w Wojewódzkich 

bądź Powiatowych Radach Rynku Pracy, które wskazują zawody deficytowe i podaż stanowisk. 

Następnie odnosząc się do wypowiedzi Pana M. Górczyńskiego mówiącej o doradcy 

zawodowym, powiedział, że Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi takie szkolenia i może 

wzmocnić wiedzę. 

Mirosław Górczyński – przedstawiciel SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 

Mówiąc o doradcach zawodowych Pan M. Górczyński powiedział, że miał na myśli uwagi 

dyrektorów szkół branżowych I stopnia i to są ich sugestie. Zdaniem dyrektorów szkół praca 

doradców zawodowych w szkołach podstawowych nr 7 i nr 8 w wymiarze po 10 godzin i w 

szkołach ponadpodstawowych, to efekt reformy szkolnictwa zawodowego w ramach ramowych 

planów nauczania, a doradztwo zawodowe nie jest właściwie realizowane skoro efektem jest 

zbyt mała liczba chętnych osób.   

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego 

Przewodniczący WRDS zwrócił się do członków rady o podjęcie głosowania nad przyjęciem 

Stanowiska w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie – stan aktualny, perspektywy 

i bariery dla ich rozwoju. 

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA NR 10/2021 WOJEWÓDZKIEJ RADY 

DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Głosy za   - 19 

Głosy przeciw  - 0 

Głosy wstrzymane  - 0 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jednogłośnie 

przyjęli Stanowisko Nr 10/2021. 

Stanowisko Nr 10/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie– stan aktualny, 
perspektywy i bariery dla ich rozwoju stanowi załącznik nr 5. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Na zakończenie omawianego punktu Przewodniczący WRDS WL skierował zapytanie do 

członków gremium o wskazanie adresatów przyjętego Stanowiska. Zdecydowano o skierowaniu 

Stanowiska Nr 10/2021 WRDS WL do Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rady Dialogu 

Społecznego, Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Wojewódzkich Rad Dialogu 

Społecznego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
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Ad 6. Wolne wnioski. 

Zbigniew Rymsza – strona pracodawców, Konfederacja Lewiatan 

Pan Z. Rymsza odniósł się do sytuacji wolności mediów w Polsce, a głównie do braku koncesji 

dla stacji tvn24. W imieniu Konfederacji Lewiatan powiedział, że takie decyzje w stosunku do 

przedsiębiorstw prywatnych czy państwowych powinny być wydawane co najmniej rok 

wcześniej. TVN nie jest naszym członkiem, jak zaznaczył Pan Z. Rymsza, ale chciałby po 

akceptacji wszystkich członków wysłać takie pismo do KRRIT, że Wojewódzka Rada Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego jest zaniepokojona tym, iż proces się przedłuża 

i dlaczego tak długo trwa.  

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

Przewodniczący WRDS WL powiedział, iż walczy się o to, aby kapitał polski dominował, 

a stanowisko, które przedstawił Pan Z. Rymsza wykracza poza kompetencyjność.  

Marian Król – strona pracowników, NSZZ Solidarność  

Wiceprzewodniczący WRDS WL również nie popiera stanowiska Pana Z. Rymszy i uważa, że 

nie należy wnosić takich tematów pod obrady WRDS WL.  

Marek Chmielewski – strona pracowników, NSZZ Solidarność  

Jako członek WRDS WL oraz przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

WRDS WL zgłosił wniosek do Prezydium WRDS WL o skierowaniu do prac SZR ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL tematyki planów reformy podmiotów leczniczych jak 

również rozwiązania dotyczące województwa lubelskiego, łączenia szpitali, skutki organizacyjne 

i społeczne. 

Jarosław Stawiarski - Przewodniczący WRDS WL, Marszałek Województwa Lubelskiego  

W kwestii łączenia szpitali jest to dopiero bardzo wstępny etap, podkreślił Przewodniczący 

WRDS WL. Po uzyskaniu informacji nt. celowości, ewentualnego połączenia, konsolidacji 

można omówić wstępny etap i wysłuchać każdej ze stron w połowie września. 

Ad 4. Zakończenie posiedzenia. 

Protokolant 

Katarzyna Gołębiowska 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

/-/ Jarosław Stawiarski 

 

 

• Załączniki do protokołu: 

1. Imienna lista obecności z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego w dniu 23 lipca 2021 r.; 

2. Stanowisko Nr 3/2021 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości 

WRDS WL z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo Telekomunikacyjne 

(wersja datowana na 1 marca 2021 r.); 

3. Stanowisko Nr 9/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo Telekomunikacyjne 

(do wersji datowanej na 1 marca 2021 r.); 
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4. Opinia Nr 1 SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS WL z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie – stan aktualny, perspektywy i bariery 

dla ich rozwoju; 

5. Stanowisko Nr 10/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie – 

stan aktualny, perspektywy i bariery dla ich rozwoju. 


