Protokół z posiedzenia plenarnego
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego
w dniu 30 maja 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 otworzyła i poprowadziła Pani Wiceprzewodnicząca WRDS,
Wiesława Janczak.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
W zastępstwie Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, Przewodniczącego WRDS, powitała członków
WRDS oraz gości: Pana Stanisława Michałowskiego- Przewodniczącego SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego WRDS, Panią Elwirę Rycaj- Kierownika Oddziału Lubelskiego Centrum Badań
nad Innowacyjnością UMWL oraz Panią Mecenas Małgorzatę Wrzołek. Zapytała, czy są jakieś uwagi
do zgłoszonego porządku obrad.
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD

Głosy za
Głosy przeciw
Głosy wstrzymane

- 18
-0
-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 7 kwietnia 2017 r.;
 *informacja o nagrywaniu posiedzenia ze względu na cele protokolarne.
 Pani Wiesława Janczak– Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego.
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2.

„ Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego
trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 roku”.
 omówienie wyników pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego - Pan Stanisław Michałowski - Przewodniczący
zespołu;
 dyskusja z udziałem członków WRDS i zaproszonych gości;
 podsumowanie dyskusji;
 Przyjęcie Stanowiska WRDS.
 Pani Wiesława Janczak– Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego.

3.

Zmiana w składzie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/2016 Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu
Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS.
 Pani Wiesława Janczak– Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego.

4.

Wolne wnioski.

5.

Zakończenie posiedzenia.

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Zapytała o uwagi do Protokołu z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 7 kwietnia 2017 r. Poinformowała
o nagrywaniu przebiegu posiedzenia ze względu na cele protokolarne. Uwag nie było.

GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WRDS Z DNIA 7 KWIETNIA
2017R.

Głosy za
Głosy przeciw
Głosy wstrzymane

- 19
-0
-0

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli Protokół z posiedzenia plenarnego WRDS z dnia 7 kwietnia
2017 r.
Ad. 2. „ Określenie zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta,
wynikających
z
Regionalnej
Strategii
Innowacji
Województwa
Lubelskiego
do 2020 roku”.

2

Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Odczytała temat posiedzenia, następnie oddała głos Panu Stanisławowi Michałowskiemu,
Przewodniczącemu SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, by przedstawił wyniki pracy zespołu.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Poinformował, że pomysłodawcą tematu był Pan Zbigniew Kmicic. Według niego zespół nie do końca
spełnił swoje zadanie, ponieważ na bazie dyskusji opracował materiał, ale nie rozwiązał problemu. Uważa,
że współpraca pomiędzy biznesem, nauką i administracją jest bardzo ważna. Poinformował, że z dyskusji
przeprowadzonej w trakcie posiedzenia zespołu wynika, że przedsiębiorcy nie są w pełni zadowoleni
ze współpracy, zwłaszcza z uczelniami. Pan Przewodniczący jako rektor uczelni uważa, że jest za małe
wsparcie uczelni przez biznes, który nie prezentuje dostatecznie swoich potrzeb. Tytułem wprowadzenia
przytoczył najważniejsze punkty dyskusji z posiedzenia zespołu: temat światłowodów, prywatyzacji
oraz utracenie w jej wyniku lubelskiej myśli technologicznej. Według Pana S. Michałowskiego uczelnie
obecnie zaczynają tę myśl technologiczną odbudowywać. Przytoczył także przykłady inicjatyw uczelni,
mających na celu nawiązanie współpracy. Wyjaśnił, że brak współpracy wynika z nikłego zaangażowania
ze strony przedsiębiorców. Zapewnił, że strona uczelni jest otwarta na współpracę, ale zadał pytanie –
czy lubelski przemysł nie jest na nią za słaby? Przytoczył przykład kooperacji z przemysłem cukrowniczym
i mleczarskim w związku z mutanazą. Następnie przedstawił propozycję zespołu, żeby utworzyć portal
informacyjny, na którym uczelnie prezentowałyby swoje możliwości, a przedsiębiorcy mogliby zgłaszać
swoje zapotrzebowanie. Portal miałby działać przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego. Zespół zasugerował również utworzenie Rady Społecznej Portalu, w skład której mieliby
wchodzić przedstawiciele biznesu, nauki i administracji.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Podziękowała Panu Rektorowi za wypowiedź, oddała głos Pani Kierownik E. Rycaj.
Elwira Rycaj- kierownik Oddziału Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością UMWL
Poinformowała, że w RSI zostały przedstawione badania dla każdego z obszarów trójkąta. Wspomniała
o wspólnym przedsięwzięciu z NCBiR w dziedzinie technologii fotonicznych, gdzie powstały zespoły
robocze złożone z przedstawicieli nauki, biznesu i administracji.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Podziękowała Pani E. Rycaj za wypowiedź, następnie otworzyła dyskusję i oddała głos Panu Z. Kmicicowi.
Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
Według niego temat jest bardzo trudny w realizacji. Wyraził swoje niezadowolenie z przebiegu dyskusji
zespołu ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Poinformował, że w wielu regionach współpraca na zasadzie
„złotego trójkąta” działa, mimo że nie jest ona idealna. Pochwalił Regionalną Strategię Innowacji
za uwzględnienie założenia tej współpracy. Zaznaczył, ze istotna jest prezentacja możliwości uczelni
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oraz zgłoszenie zapotrzebowania przez przedsiębiorców. Przytoczył przykład budowy osiedla
na Czechowie, które powstało dzięki współpracy różnych podmiotów. Poprał pomysł utworzenia portalu
informacyjnego, zwłaszcza ze względu na to, że w województwie dominują małe i średnie
przedsiębiorstwa, które będą mogły znaleźć dzięki niemu drogę współpracy. Pochwalił bazę naukową
prezentowaną przez Pana Rektora S. Michałowskiego.
Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS, FZZ
Potrzeba zrównoważonej dyskusji, w trakcie której wszystkie strony zaprezentują swoje stanowiska.
Uważa, że utworzenie portalu nie rozwiąże problemu współpracy, ale znacznie ją ułatwi i może być
bodźcem do jej dalszego rozwoju. Poparł uwagę Pana Z. Kmicica, że nie wszystkie przedsiębiorstwa
będzie stać na nawiązanie współpracy, ale dzięki portalowi mogą wykorzystać niektóre pomysły.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Podziękowała za wypowiedź, następnie
Panu W. Szyborskiemu i Pani M. Gałan.

oddała

kolejno

głos

Panu

W.

Grzegorczykowi,

Wiesław Grzegorczyk- NSZZ „Solidarność”
Poinformował, że ze względu na swoje doświadczenie prezentuje zarówno stronę nauki jak i biznesu,
dlatego mając odniesienie do sytuacji obydwu podmiotów widzi, że uczelnie się rozwijają tworząc
zaawansowane technologicznie jednostki, jednak jako przedsiębiorca nie może z nich skorzystać i zlecić
badań, ponieważ jednostki te nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, o czym decydują
jednostki centralne, a nie konkretnie te, które badania mają wykonać. Należy wyeliminować problem braku
możliwości korzystania z nowych aparatów badawczych.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Wyjaśnił, że część środków Unijnych, z których została sfinansowana aparatura, jest zamrożona,
jak również obowiązuje 5- letni okres karencji dla niektórych urządzeń. Przytoczył przykład Eko Techu
oraz Inkubatora Medialno- Artystycznego jako jednostek, z których badań można korzystać. Poinformował,
że dla niektórych niedostępnych aktualnie sprzętów kończy się okres karencji.
Wiktor Szyborski- Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Pochwalił dyskusję, następnie poinformował, że udział małych i średnich firm w polskim PKB stanowi
powyżej 60 %. Dyskusja zaś dotyczy innowacyjności dużych przedsiębiorstw. Skierował pytanie do Pani
E. Rycaj- czy istnieje program, który obrazowałby jaka przepaść dzieli polskie firmy od europejskich
pod względem zaawansowania i jak tę różnicę zlikwidować?
Elwira Rycaj- kierownik Oddziału Lubelskiego Centrum Badań nad Innowacyjnością UMWL
W związku z tym, że RSI weszła w fazę realizacji zaczynają działać programy europejskie takie
jak Interreg Europa, mające na celu poznanie regionów, sprecyzowanie potrzeb oraz stworzenie
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regionalnych grup interesariuszy, gdzie najważniejszą grupą są MŚP. W ramach Interregu będzie
realizowane 5 projektów, które mają umożliwić stworzenie tych grup. W związku z tegorocznymi projektami
ruszą spotkania tematyczne min. dotyczące technologii fotonicznych, celem budowania wiedzy
o problemach MŚP i stymulowania współpracy. Zadeklarowała też otwartość na wszelkie inicjatywy
dotyczące rozszerzenia działań związanych z RSI.
Wiktor Szyborski- Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Zadał pytanie czy na bieżący rok jest wykonana diagnoza realnej sytuacji innowacyjności w Polsce i gdzie
ewentualnie tę diagnozę można znaleźć?
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Poinformował o wprowadzaniu ustawy, która ma zwolnić przedsiębiorców z podatków od kosztów,
które będą ponosić w związku z nakładami związanymi z innowacyjnością, co znacznie ułatwi nawiązanie
współpracy. Według niego kolejną przeszkodą w rozpoczęciu współpracy jest brak wiedzy
o innowacyjności u przedsiębiorców, dlatego inicjatywa portalu informacyjnego może bardzo pomóc.
Przytoczył też sytuację inicjatywy jednego z naukowców w temacie cyberbezpieczeństwa i poszukiwania
przez niego funduszy w innych regionach, jako przykład braku lokalnych finansów
dla tego typu przedsięwzięć.
Mirosława Gałan- Wiceprzewodnicząca WRDS, BCC
Według Pani M. Gałan zarzuty, że na Lubelszczyźnie nie ma zaawansowanej nauki i inicjatywy ze strony
jej przedstawicieli są bezpodstawne, ponieważ w regionie rozwija się szczególnie nauka. Wiele inicjatyw
w przeszłości zostało podjętych w Lublinie, pomysły zostały wykorzystane na skalę krajową, ale nikt
nie pamięta, że pochodzą one z Lubelszczyzny. Mimo poparcia władz rządowych i regionalnych
przedsiębiorcy boja się wychodzić z inicjatywą i inwestować swoje fundusze, zwłaszcza, że część z nich
prowadząc inwestycje dużo na nich straciła. Zaalarmowała, że mimo rozwoju nauki Polska jest na jednym
w z ostatnich miejsc w Europie pod względem współpracy nauki i biznesu.
Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność”
Przyznał, że Lubelszczyzna nie ma czego się wstydzić pod względem rozwoju baz naukowych. Zauważył,
że mimo zainteresowania ze strony nauki i biznesu, zapotrzebowania na współpracę oraz dostępności
środków unijnych, współpracy nie ma, a potencjał nie jest wykorzystywany. Według Pana M. Nejkaufa
przyczyną jest niewiedza, dlatego poparł pomysł utworzenia portalu informacyjnego, gdzie powinny
się znaleźć również informacje o funduszach i dostępnych środkach wraz z kontaktami do doradców.
Przytoczył także przykład
innowacyjnego projektu Politechniki Lubelskiej i PGE,
czyli e - mobilności. Należy utworzyć instytucję, która będzie pełniła funkcję nie tylko informacyjną,
ale będzie także koordynować projekt współpracy.
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Dariusz Jodłowski- Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Odnosząc się do pochwał na temat lubelskiej nauki, zapewnił, że regionalny biznes również
nie ma się czego wstydzić. Poinformował, że lubelskie PKB plasuje się w końcówce europejskich
rankingów. Zauważył, że przedsiębiorcy i przedstawiciele nauki nie potrafią razem współpracować.
Zaproponował, by zastanowić się nad działaniem w celu nawiązania współpracy, ponieważ sama inicjatywa
portalu informacyjnego nie rozwiąże problemu. Zaproponował, by kadrę młodych przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw, którzy są absolwentami lubelskich uczelni, pod koniec edukacji wyposażać
w niezbędną wiedzę, by mogli rozwijać biznes pod względem technologicznym
i naukowym wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Problemem jest również to, że przy nawiązywaniu
współpracy zwraca się uwagę głównie na wielkie przedsiębiorstwa ze względu na ich prestiż. Należy skupić
się na małych i średnich firmach, które w większości tworzą PKB regionu. Drugim pomysłem, inspirowanym
inicjatywą Rektora S. Michałowskiego, jest powołanie zespołów, które postawią diagnozę potrzeb
innowacyjności w środowisku biznesowym oraz zastanowienie się jak wykorzystać w praktyce nowe
pomysły uczelni. Podał przykład swojego przedsiębiorstwa, gdzie przy nagłym problemie potrzeba
szybkiego działania i natychmiastowej pomocy ze strony specjalistów. Zasygnalizował, że należy znaleźć
sposób, by pokonać bariery mentalne w kwestii współpracy, dlatego zaproponował zorganizowanie
„antykonferencji”, na której przedstawiciele nauki i biznesu wypowiedzieliby się co według nich zniechęca
każdą ze stron do nawiązania współpracy.
Zbigniew Marchwiak- Wiceprzewodniczący WRDS, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Zapewnił, że zauważa silną potrzebę nawiązania współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.
Najlepszą zachętą do rozpoczęcia wspólnego działania będzie wyłonienie liderów. Największe
zapotrzebowanie na kooperację występuje przy transformacji małej firmy w większą.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Oddała głos kolejno Panu Tomaszowi Pitusze, Panu Markowi Chmielewskiemu oraz Panu Wiktorowi
Szyborskiemu.
Tomasz Pitucha- strona rządowa
Zgodził się zarówno z Panem Rektorem S. Michałowskim, jak i z Panem D. Jodłowskim. Zauważył
potrzebę promocji polskich przedsiębiorstw ze względu na ich duży potencjał. Pracując nad poprawą
swoich możliwości, firmy generują tendencję wzrostową w swoim otoczeniu. Za znamienne uważa,
że wiele fundamentalnych pytań, będących podstawą tej dyskusji, jest stawiane w nowej perspektywie
unijnej, gdzie powinny być poparte już pewnym doświadczeniem. W odniesieniu do kwestii organizacyjnych
i finansowych portalu informacyjnego, Pan T. Pitucha uważa, że adresatem postulatów powinien być Urząd
Marszałkowski. Być może należy zwrócić uwagę na organizację studiów zarządzania, by przekazać w ich
trakcie jak najwięcej niezbędnej wiedzy. Poparł pomysł organizacji „antykonferencji”, gdzie każdy
wymieniłby problemy i słabe strony przy nawiązywaniu współpracy między podmiotami nauki, biznesu
i administracji. Zwrócił uwagę na to, że należy dbać o wspieranie lokalnych inicjatyw oraz pielęgnować
patriotyzm lokalny. Zauważył, że Polacy są bardzo twórczym narodem, w związku z czym widzi wiele
możliwości dla tej współpracy.
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Marek Chmielewski- NSZZ „Solidarność”
Zadał otwarte pytanie- na ile RSI spełnia swoją rolę? Zauważył, że w perspektywie do roku 2020
nie ma wzmianki o aktualnie wdrażanych innowacjach ekologicznych w sektorze transportu i przemysłu
motoryzacyjnego, dlatego zauważa potrzebę jej aktualizacji. Przytoczył kilka przykładów nowoczesnych
rozwiązań będących na etapie realizacji, których nie odnajduje w treści RSI. Drugie pytanie skierował
do przedstawicieli przedsiębiorców- czy mają realne możliwości przebicia w radzie innowacji?
Jan Pyznarski- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Poruszył temat porozumień lokalnych, które powstały w związku z rynkiem pracy kilka lat temu,
gdzie pod kierunkiem samorządów pracowali przedstawiciele pracodawców, pracowników, administracji
oraz organizacji pozarządowych. Każdy z partnerów miał określić swoje oferty i oczekiwania. Niestety
ze względu na ograniczone środki i możliwości techniczne, nie wszędzie udało się osiągnąć zamierzony
efekt. Proponowana platforma mogłaby być narzędziem wzorowanym na takich porozumieniach lokalnych
przy nadzorze Urzędu Marszałkowskiego. Użytkownicy platformy powinni określić oczekiwania i swoje
możliwości. Oferowane środki należałoby przeznaczyć na rozwój innowacyjności w regionie.
Wiktor Szyborski- Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Wymienił kraje, w których proponowany układ współpracy już funkcjonuje i się sprawdza, dlatego
należałoby skorzystać z wypracowanych już schematów i doświadczeń, ponieważ pomysły padające
w trakcie tej dyskusji mogą być trudne do realizacji od podstaw.
Zbigniew Kmicic- Wiceprzewodniczący WRDS, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
Przytoczył przykład energetyki, gdzie absolwenci uczelni dostają na zakończenie edukacji skierowanie
do pracy do konkretnej firmy w danej branży zgodnej z uzyskanym wykształceniem, co skutkuje wejściem
nowej kadry i daje możliwość wprowadzenia nowych technologii w przedsiębiorstwie
przy wykorzystaniu wiedzy absolwenta.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Podziękowała za wypowiedzi, następnie oddała głos Panu Rektorowi S. Michałowskiemu,
Panu H. Smolarzowi oraz Panu D. Jodłowskiemu.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Zrównoważony rozwój pozostaje na razie kwestią hasłową. W założeniach rządowych innowacyjnej
gospodarki jest państwowy i unijny nakład na realizację badań, ale przedsiębiorcy również powinni
wesprzeć rozwój nauki, by mogła zaistnieć współpraca. Poinformował o badaniach wykonywanych przez
centrum badawcze UMCS dla przedsiębiorców, by uzasadnić, że istnieje ekspansja. Poparł pomysł portalu
informacyjnego, o ile będzie nadzorowany przez Urząd Marszałkowski. Poinformował o inicjatywie
utworzenia Związku Uczelni Lublina, pomimo, że nie wszystkie uczelnie są zainteresowane wstąpieniem.
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Związek pozwoli na zintegrowanie się uczelni i uzupełnianie się w zakresie prowadzonych
dla przedsiębiorców badań. Podał przykład studiów dualnych, które synchronizują naukę ze zdobywaniem
doświadczenia w konkretnych przedsiębiorcach. Zapewnił, że jest otwarty na współpracę. Według
Pana S.Michałowskiego potrzeba większej aktywności ze strony administracji samorządowej, jak również
wykorzystania środków. Zauważył, że należy nagłaśniać możliwość wykonywania badań na rzecz biznesu,
jako uzasadnienie przywołał przykład USA, gdzie dzięki nakładom przedsiębiorców udało się osiągnąć
bardzo zaawansowany poziom wykonywania badań. Zasygnalizował jednak, że ciężko jest zatrzymać
w regionie dobrych specjalistów, jeżeli w innych regionach mają możliwość wyższych zarobków.
Henryk Smolarz- strona samorządowa
Stwierdził, że należy najpierw zdiagnozować w czym leży problem z nawiązaniem współpracy,
by skutecznie go rozwiązać. Poinformował, że rozmawiając ze studentami studiującymi za granicą
dowiedział się, że wybierają te studia zamiast krajowych ze względu na organizację studiów,
które przygotowują lepiej do pracy w zespole. Problem może leżeć właśnie w zbyt małym uspołecznieniu
i małym działaniu wspólnym. Uważa, że nie należy przenosić gotowych rozwiązań
z innych państw, należy je jednak dostosować do sytuacji w kraju. Dyskusja nie zlikwiduje problemu,
ale pozwoli wymienić się poglądami i doświadczeniami i stworzy możliwość wprowadzenia nowych
rozwiązań. Zapewnił, że strona samorządowa wesprze działania podjęte w celu nawiązania współpracy,
zaznaczył jednak, że nie należy powierzać jednemu podmiotowi możliwości kreowania tej współpracy.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Henryka Smolarza stwierdził, że wielu światowych naukowców
jest absolwentami polskich uczelni. Mimo ograniczonych finansów polskie uczelnie kształcą dobrze.
Zapewnił, że jako Rektor będzie bronił jakości kształcenia w Polsce.
Dariusz Jodłowski- Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Zaproponował, by ten temat poruszyć na najbliższym spotkaniu Konwentu UMCS-u. Zapostulował
o przywrócenie przez Marszałka stypendiów dla doktorantów, których prace są zgodne z kierunkiem
rozwoju zawartym w RSI. Drugim postulatem było ufundowanie jednorazowego grantu dla studentów,
których prace dyplomowe są dedykowane biznesowi lubelskiemu. Zaproponował powołanie zespołu
ds. problemów współpracy nauki z biznesem. Przestrzegł, że jeżeli uczelnie pokażą swoje możliwości
badawcze, pierwszymi podmiotami, które wykupią pomysły będą wielkie koncerny, nie zaś małe i średnie
lokalne przedsiębiorstwa. Zasugerował również wykonanie badania inwentaryzującego potencjał
rozwojowy regionu w różnych parametrach, określających ilość i rodzaj przedsiębiorstw.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Krótko podsumowała dyskusję. Pochwaliła poziom merytoryczny dyskusji i kulturę rozmowy.
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Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność”
Wniósł o zmianę w Stanowisku sformułowania „wnosi o rozważenie możliwości utworzenia” na „wnosi
o utworzenie”.
Tomasz Pitucha- strona rządowa
Zwrócił uwagę, że tytuł Stanowiska jest nieadekwatny do zawartości. Zgodził się z sugestią Pana
M. Nejkaufa. Poinformował, że portal nie powinien działać na zasadzie rady, ze względu na marketingowy
charakter.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Nie zgodził się, że portal będzie miał charakter biznesowy. Zwrócił uwagę, że materiał wynika z dyskusji
nad konkretnym tematem.
Marek Kołodziejczyk- Wiceprzewodniczący WRDS, FZZ
Zaapelował o uszanowanie pracy SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS. Zwrócił uwagę,
że należy zbadać możliwości techniczne Urzędu Marszałkowskiego do organizacji takiego portalu.
Stanisław Michałowski- Przewodniczący SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS
Zauważył, że zadaniem Rady jest decyzja o kierunku, w którym należy iść.
Andrzej Kurowski- Business Centre Club
Poparł Pana M. Kołodziejczyka, że niezależnie od ujęcia w słowa Stanowiska Urząd Marszałkowski
nie zignoruje inicjatywy utworzenia portalu, dlatego należałoby zostawić poprzednią wersję.
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem Stanowiska i uchwały o zmianie członka w SZR ds. Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego WRDS.
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM STANOWISKA

Głosy za
Głosy przeciw
Głosy wstrzymane

- 20
-0
-1

Członkowie WRDS przyjęli Stanowisko Nr 6/2017 WRDS WL z dnia 30 maja 2017 r. ( zał. nr 3).
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Ad. 3. Zmiana w składzie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY
Głosy za
Głosy przeciw
Głosy wstrzymane

- 21
-0
-0

Członkowie WRDS przyjęli jednomyślnie Uchwałę Nr 5/ 2017 WRDS WL z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie odwołania Pana Z. Pastuszaka i powołania na jego miejsce Pana W. Sitko (zał. 2 c).
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Poinformowała, że Stanowisko zostanie wysłane do Pana Marszałka oraz Pana Wojewody. Następnie
przekazała datę najbliższego posiedzenia Prezydium - 7 czerwca br. o godzinie 11:00.
Ad. 4. Wolne wnioski
Maciej Nejkauf- NSZZ „Solidarność”
Ponownie zawnioskował o zwołanie posiedzenia dedykowanego szkolnictwu zawodowemu. Wytłumaczył
dlaczego nie mógł uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu. Poinformował, że od września w 7 i 8 klasach
szkoły podstawowej zacznie funkcjonować doradztwo zawodowe. Zasygnalizował, że problem jest palący.
Ad. 5. Zakończenie posiedzenia
Wiesława Janczak- Wiceprzewodnicząca WRDS, OPZZ
Wyjaśniła, że każdy temat musi być zreferowany przez stronę wnoszącą. Podziękowała za udział
i zamknęła posiedzenie plenarne.

Protokolant

WICEPRZEWODNICZĄCA
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego

Karolina Szewczak- Mielnik

Wiesława Janczak
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Załączniki:
1.
2.

Imienna lista obecności na posiedzeniu plenarnym WRDS WL w dniu 30 maja 2017 r.
Materiały na posiedzenie plenarne WRDS:
a) http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/regionalna-strategia-innowacji,
b) Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020,
c) Uchwała nr 5/2017 WRDS WL z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu
Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS,
d) Materiał z prac SZR ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS z dnia 19 maja 2017
r. w sprawie określenia zasad współpracy uczelni- biznesu- administracji na
zasadzie złotego trójkąta, wynikających z RSI Województwa Lubelskiego do roku
2020.

3.

Stanowisko Nr 6/2017 WRDS WL z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad
współpracy uczelni- biznesu- administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z
RSI Województwa Lubelskiego do roku 2020.
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